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Projeto Básico – PB 007-A-2021/ESMAGIS- MT
Contratação de pessoa jurídica para confecção de Quadro Acabado 53x63 Casa das Molduras.

PROJETO BÁSICO

OBJETO

1.1. Contratação de pessoa jurídica para confecção de 03 (três) molduras, com o quadro medindo 53x63, com acabamento em vidro e cor especial, para as fotografias dos ex-diretores da ESMAGIS- MT, dando sequência a Galeria dos Ex-diretores, visando atender a Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso – ESMAGIS-MT Biênio 2021-2022.

OBJETIVO

Fazer o resgate histórico da ESMAGIS-MT, realçando as relevantes contribuições prestadas à Escola por seus ex Diretores-Gerais.

JUSTIFICATIVA

A necessidade da contratação confunde-se com a história do Poder Judiciário, pois entre os ex diretores-gerais da Esmagis-MT estão magistrados que já prestaram relevantes serviços ao Poder Judiciário Mato- grossense, ocupando relevantes cargos em sua administração e desde o biênio 2017-2018 a galeria não vem sendo atualizada.

ESPECIFICAÇÃO – DETALHAMENTO TÉCNICO


Item
Quantidade
Valor
Unitário
Valor Total
Detalhes
01
03 unidades
R$485,85
R$ 1.457,55
Quadro	acabado
53x63

01
01 unidade
R$75,00
R$75,00
Paspatur	em
tamanho grande para atender as três molduras

BASE LEGAL DA CONTRATAÇÃO:

O espeque legal para a contratação pretendida encontra-se na Lei n.º 8.666, de 1993.

EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS

Os documentos de Habilitação exigidos Pela Lei nº 8.666/93.


VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO, BASE LEGAL E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor da aquisição é de R$ 1.532,55 (hum mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).
	O preço cobrado se justifica na subjetividade da presente contratação, pois os materiais solicitados devem obedecer o mesmo modelo dos quadros já existentes na galeria de Ex-Diretores Gerais da Esmagis-MT, situação que, por vezes, não encontrará guarida nos preços públicos registrados. Nesse sentido, a Orientação Normativa nº 17, de 2009, na redação que lhe deu a Portaria 592, de 2011, do Advogado-Geral da União assim dispõe:

A RAZOABILIDADE DO VALOR DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PODERÁ SER AFERIDA POR MEIO DA COMPARAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTADA COM OS PREÇOS PRATICADOS PELA FUTURA CONTRATADA JUNTO A OUTROS ENTES

PÚBLICOS	E/OU	PRIVADOS,	OU	OUTROS	MEIOS	IGUALMENTE IDÔNEOS.

O valor será pago à Contratada, em parcela única, com prazo não superior a 30 dias contados da apresentação da nota fiscal, após a entrega dos serviços contratados, acompanhada dos documentos comprobatórios da regularidade fiscal.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos orçamentários para custear esta contratação correrão por conta do FUNAJURIS, Projeto/Atividade 4071 – Capacitação Permanente de Magistrados da 1ª e 2ª Instâncias.

DO LOCAL, CONDIÇÕES E PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega do material a ser adquirido deverá ser de até 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da Nota de Empenho.
	A entrega deverá ser efetuada na sede da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso - ESMAGIS-MT, situada no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Anexo Des. Atahíde Monteiro da Silva – Térreo
– CPA - Cuiabá – MT, entre segunda e sexta-feira, das 08h às 18h.


OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Cumprir fielmente o que estabelece as cláusulas e condições do Termo de Referência, de forma que os materiais a serem entregues estejam em perfeito estado de conservação e dentro dos padrões e especificações estabelecidos neste Termo.

	Arcar com despesas decorrentes de transporte e entrega de todos os materiais adquiridos.
	Reparar, corrigir, substituir, às suas expensas, os objetos em que se verifiquem danos, no prazo máximo de vinte dias, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
	Entregar ao Contratante os objetos devidamente acondicionados e embalados.
	Somente iniciar a confecção dos objetos após apresentação de modelos para verificação de suas conformidades e aprovação pela Contratante.
	Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento dos quadros, sem prévia e expressa anuência do Contratante.


OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Comunicar à empresa toda e qualquer ocorrência relacionada a este Termo de Referência.
	Fiscalizar a entrega do objeto licitado, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer, ou substituir qualquer material que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas neste Termo de Referência.
	Efetuar o pagamento na estrita ordem cronológica da data de sua exigibilidade, não superior a 30 (trinta) dias após a apresentação do documento fiscal ao Departamento indicado na solicitação de empenho, com o devido ATESTO no verso da nota fiscal.

MEDIDAS ACAUTELADORAS

Consoante o artigo 45 da Lei nº. 9.784/1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar

providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

O fiscal do contrato será o Servidor FREDERICO MAURO VENÊGA CÔSSO, Auxiliar Judiciário, matrícula 4616.
	O fiscal substituto do contrato será o Servidor JOSÉ MAURICIO JORGE DO PRADO, Técnico Judiciário, matrícula 6626.

SANÇÕES:

	Nos termos do artigo 86 da Lei nº. 8.666/93, fica a CONTRATADA sujeita à multa de 0,5% (meio por cento) sobre a parcela efetivamente em atraso, por dia de atraso, na execução do presente Contrato, até o limite de 10% (dez por cento);
	Em função da natureza da infração, o Contratante poderá aplicar à Contratada as penalidades constantes dos incisos I, II, III e IV do artigo 87 da Lei nº. 8.666/93;
	A penalidade de multa prevista no inciso II do artigo 87 da Lei nº. 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do Contrato, será de 20% (vinte por cento) sobre a parcela efetivamente inadimplida;
	Se o valor das multas previstas não for pago ou depositado, ele poderá ser descontado da garantia ou dos créditos que a Contratada por ventura possuir;
	Caso não ocorra o pagamento e não seja possível efetuar o desconto da garantia ou do crédito, o valor será encaminhado para cobrança pela Procuradoria da Fazenda Estadual;


	Dependendo da situação, poderá haver cumulação das multas previstas nos artigos 86 e 87, II, da Lei nº. 8.666/93.


CÓDIGO APLIC:


	O código APLIC da presente contratação é 00056137




FREDERICO
 Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2021.
Assinado de forma digital
por FREDERICO MAURO
MAURO VENEGA VENEGA COSSO:4616
COSSO:4616
 Dados: 2021.09.24 14:37:14
-04'00'
Frederico M. V. Côsso
CPF- 482.753.361-04
Secretário-Geral da ESMAGIS-MT

