
                   ESTADO DO RIO DE JANEIRO

                   SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

NOME DA PROPONENTE: ENDEREÇO:

C.N.PJ.: INSC. ESTADUAL:                                                        INSC. MUNICIPAL: 

BANCO:                                AGÊNCIA:                                    C/C:                                                       E-MAIL TELEFONE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E MONTAGEM DE CARNÊS DO IPTU PARA O EXERCÍCIO DE 2020 

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 UNID. 100.000 R$ 1,29

VALOR TOTAL R$

 VALOR TOTAL POR EXTENSO: 

CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO:

                   PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ

ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇOS
CONVITE Nº 007/2019-PMI – PROCESSO Nº 3924/19

DATA DA ABERTURA: 10/12/2019 ÀS 10 hs

ESTIMATIVA
UNITÁRIA

CARNÊ DE IPTU 2020 – formato 99mm x 210mm.
Capa e Contra capa frente e verso: Papel Couché 115gr., com impressão offset 4/4 cores e 
impressão laser na capa, com acabamento.
Miolo: com 11 (onze lâminas em papel branco 75gr e 01 (uma) lâmina em papel colorido na cor 
azul  (cota única) com impressão laser em uma face do papel.
Manuseio: Alceamento e Lombada com tecnologia Hotmelt.

1 – CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PRAZO DE ENTREGA:
1.1 - Na execução dos serviços a CONTRATADA deverá efetuar testes e submetê-los a aprovação em conjunto com a Contratante.
1.2 - A CONTRATADA deverá efetuar a homologação dos carnês junto a FEBRABAN
1.3 – A CONTRATADA deverá dispor, fornecer e/ou utilizar, para fins de atendimento das demandas, Política/Norma de Segurança.
1.4 - A CONTRATADA deverá apresentar qualificação comprovada em executar impressões de documentos com bases móveis.
1.5 - Os demais dados a serem inseridos serão disponibilizados pela contratante através de arquivo eletrônico.
1.6 - Qualquer dúvida quanto ao layout do carnê de IPTU deverá ser dirimida pelo Departamento de Comunicação da PMI e submetida à aprovação da Secretaria Municipal de Fazenda.
1.7 - Os carnês deverão ser entregues no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após liberação da base de dados e homologação dos testes enviados para a Secretaria Municipal de Fazenda de Itaboraí. 
1.8 – Os carnês serão entregues mediante agendamento da Secretaria Municipal de Fazenda, a partir do recebimento da ordem de serviço na rua Dr. Fidélis Alves, nº 101 centro – Itaboraí – RJ, de segunda-feira a sexta-feira no horário de 08:00 às 16:30h.

2 – SUBCONTRATAÇÃO:
É vedada a subcontratação, visto que os trabalhos deverão ser desenvolvidos pela vencedora da licitação, observada a legislação em vigor.



8 – As demais condições conforme o Termo de Referência.

TELEFONE  PARA CONTATO: 

E-MAIL: 

LOCAL E DATA:

3 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
3.1 - A Contratada deve possuir capacidade técnica para execução do serviço, e os carnês devem estar com a impressão em perfeitas condições, obedecendo à ordem de vias dos carnês e o conteúdo do mesmo, bem como atender as especificações de postagem dos Correios 
para este tipo de documento. Compete à empresa CONTRATADA, a execução das atividades na forma estipulada no presente Termo de Referência.
3.2 - Indenizar à Prefeitura Municipal de Itaboraí nos casos de danos, prejuízos, avarias de qualquer natureza bem como por acesso e uso indevido a informações sigilosas ou de uso restrito, quando tais atos forem praticados por quem tenha sido alocado à execução dos 
serviços, desde que devidamente identificado.
3.3 - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Prefeitura Municipal de Itaboraí quanto à execução das atividades previstas.
3.4 - Sempre que necessária à alocação de novos recursos, para fazer frente as suas necessidades, a Prefeitura Municipal de Itaboraí formalizará a solicitação através de documento formal.
3.5 - O produto mesmo entregue e aceito, fica sujeito à substituição desde que comprovada a preexistência de defeitos, má-fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte, bem como alterações da estabilidade dentro do prazo de validade que comprometa a 
integridade do produto. 
3.6 - A empresa contratada ficará responsável pelo armazenamento e sigilo das informações constantes no banco de dados disponibilizado pela Prefeitura para emissão dos carnês.

4 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
O pagamento será realizado em favor da CONTRATADA em até 30 (trinta) dias após o adimplemento da obrigação e apresentação da Nota Fiscal / Fatura, devidamente atestada por dois servidores.

5 – PREÇO:
Nos preços propostos deverão estar inclusos todos os custos diretos e indiretos, necessários ao total cumprimento do objeto da contratação.

6 - HABILITAÇÃO – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
6.1 - Comprovação de aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto licitado (carnês de IPTU) em características, quantidades e prazos, mediante a apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitidos por pessoas jurídicas de 
direito público, com complexidade operacional equivalente ou superior ao(s) item(ns) para o(s) qual(ais) foi(ram) ofertados(s) proposta(s). O Atestado de Capacidade Técnica deverá, OBRIGATORIAMENTE, conter o nome, endereço, telefone de contato do signatário do 
referido Atestado, com sua firma devidamente reconhecida em Cartório competente. O(s)  Atestado(s) de Capacidade Técnica apresentado(s) deverá(ão), OBRIGATORIAMENTE, estar acompanhado(s) da(s) cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) da execução do(s) serviço(s) 
atestado(s).
6.2 - A empresa vencedora do processo licitatório deverá disponibilizar na web a versão eletrônica dos carnês de IPTU para consulta e/ou impressão da segunda via do carnê, em endereço eletrônico (site) próprio cujo link fará parte da página da Prefeitura Municipal de 
Itaboraí, com as seguintes funcionalidades:
6.2.1 - Exibir todas as páginas do carnê de IPTU como imagens (Não será aceito conteúdo textual por motivos de segurança da informação) de forma idêntica ao carnê impresso e postado pela Prefeitura Municipal de Itaboraí;
6.2.2 - Possibilitar que o contribuinte imprima qualquer uma das guias do carnê individualmente;
6.2.3 - Possibilitar que o contribuinte imprima todas as guias do carnê de forma agrupada e na mesma sequência do carnê impresso e postado pela Prefeitura Municipal de Itaboraí
6.2.4 - Permitir que esta disponibilização possa ser atrelada ao Site da Prefeitura Municipal de Itaboraí para que o Contribuinte o consulte via Site da Prefeitura Municipal de Itaboraí;
6.2.5 – A Licitante vencedora deverá apresentar para aprovação da Ciência e Tecnologia da Informação, responsável pelo site da Prefeitura Municipal de Itaboraí, a versão eletrônica dos carnês de IPTU no prazo de 05 (cinco) dia úteis após o encerramento do certame.

7 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
7.1 - A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável pela execução das atividades, reservando-se à Prefeitura Municipal de Itaboraí o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização dessas atividades.
7.2 - A CONTRATADA não poderá divulgar quaisquer informações a que tenha acesso em virtude dos serviços a serem executados ou de que tenha tomado conhecimento em decorrência da execução do objeto, sem autorização, por escrito, da Prefeitura Municipal de Itaboraí, 
sob pena de aplicação das sanções cabíveis, além do pagamento de indenização por perdas e danos. 
7.3 - A validade das propostas não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da sua apresentação.
7.4 - Todos os atos inerentes ao presente procedimento, bem como todos os envolvidos sujeitam-se integralmente as normas legais vigentes, especialmente a Lei 8.666/93, e suas alterações.
7.5 - Todas as informações constantes neste Termo de Referência, são suficientes para o completo dimensionamento dos volumes de serviços pela CONTRATADA. 


	Proposta

