
IDEM

CONTRATOn'

PREGAORc

PROTOCOLOnc

MODALIDADE

TIPO

FORMADEFORNECIMENTO

VIGENCIA

VALORTOTAL

014/2018

008/2018

125/2017

PREGÃOPRESENCIAL

MENORPREÇOGLOBAL
PARCELADO

12(DOZE)MESES

R$26.400,00(vinte e seis míl e quatrocentos reais)

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A, com sede na Rua Dr. Salles Oliveira, 1028

Vila Industrial - Campinas/SP,- CEP 13035-27C),devidamente inscrita no CNPJ sob o n' 44.602.720/0001-00

representada neste ato por seu Diretor Presidente e cumulativamente Diretor Administrativo e Financeiro

interino, Sr. Carlos José Barreira, portador do RG n' 4.571.189-6 e do CPF n' 000.621.248-46, doravante

designadasimplesmente EMDEC, e de outro lado a empresa BELLA'S GRÁFICA EIRELI - ME, com sede à

Rua MacedoSoares, 53, Retiro, Volta Redonda - RJ - CEP 27275-290, devidamente inscrita no CNPJ sob n'

17.915.708/0001-75,nesteato representadapelo Sr. Diego Oliveira de Carvalho, portador do RG no24.459.931-

2 e do CPF n' 123.822.557-81 , doravante denominada simplesmente CONTRATADA, ajustam e convencionam

as obrigaçõese compromissosrecíprocos que assumem, em consonânciacom a Lei Federal n' l0.520/02. Lei

Federal n' 8.666/93 e suas alterações, o Pregão Presencialn' 008/2018, Decretos Municipais n' 14.218/03e

suas alterações e demais normas complementarese disposições deste instrumento, consoante as cláusulas e

condiçõesqueseguem:

CLÁUSULAPRIMEIRA-OBJETO

1.1. Constituiobjeto do presente o fornecimento de impressos e formulários administrativos, incluindo

todos os insumos,ferramental e mão de obra necessários,obedecendoas especificaçõesdescritasnos
itensdoAnexo 1- Termo de Referência.

CLÁUSULA SEGUNDA- PRAZO DE VIGÊNCIADO CONTRATO

2.1. A vigênciado presenteContrato é de 12 Idoze) meses,contados a partir da data da publicaçãodo seu

extrato no Diário Oficial do Município,podendo ser prorrogado,respeitadas as determinaçõesdo Art. 57 da Lei
Federal Ro8.666/93 com suas alterações.

2.2. As condições de execução do ajuste, inclusive as obrigaçõesdas partes, são as especificadas neste
Contrato e nas constantes do Anexo 1-Termo de Referência do Edital que o precedeu e que deste faz parte
integrante.

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO

3.1. As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, o valor total de R$ 26.40D100(vinte e seis mí

e quatrocentos reais), conforme proposta da CONTRATADA que é parte integrante deste

3.2. Nos preços propostosacima indicadosestão inclusostodos os custose despesas,assim como tributos,
encargose incidências,diretos ou indiretos, não importandoa natureza, que recaiam sobre o objeto, correndo
por conta e risco da CONTRATADA.
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3.3. Não haverá reajuste nos valores deste contrato,
equilíbriofinanceiro.

exceção àquele decorrente de recomposição do

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E FATURAMENTO

4.1. O pagamentoserá efetuadono prazo de 30 jtrinta) dias,a contar do aceiteda NotaFiscal

4.2. A empresadeverá emitir Nota Fiscal/Faturaexpressa em Reais.

4.3. Da Fatura / Nota Fiscal deve necessariamente constar:

a) EmpresaMunicipalde Desenvolvimentode CampinasS/A

Rua Dr. Salles Oliveira,n' 1.028 - Vila Industrial- Campinas/SP.

CNPJ : 44.602.720/0001-00 Inscrição Estadual: 244.109.463.110

bl

c) Protocolon'125/2017

Indicação dos produtos, quantidades, valores unitários e totaisl

A Nota Fiscal não poderá ser negociada ou dada em garantia a terceiros
Nãoserá aceito boleto bancário.

d) Contraton' 014/2018

4.4. A EhIDEC terá o prazo de 05 (cincos dias úteis para aprovar ou rejeitar a Nota Fiscal/Fatura

apresentada

4.4.1. A(s) fatura(s) não aprovadas pela EhIDEC serájão) devolvidajs) à contratada pa'a as
necessáriascorreções, com as informaçõesque motivaram sua rejeição, contando-se o prazo de 02
Idois) dias úteisa partir da data de devoluçãoparaa sua reapresentação.

4.4.2. A devolução da fatura não aprovada pela EMDEC em hipótese alguma servirá de pretexto para

que a CONTRATADAsuspendao fornecimento.

4.4.3. A(s) faturajs) aprovadajs) será(ãol pagajsl no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do aceiteda
NotaFiscal/Faturapela EMDEC.

4.5 Nenhumpagamentoserá efetuadoà CONTRATADAenquantoestiver pendente de liquidaçãoqualquer
obrigação financeira que Ihe tiver sido imposta em decorrência de penalidade ou inadimplemento contratual.

4.6 Caso se aplique, será retido do pagamentoà CONTRATADA,a alíquota do ISSQN da Prefeitura
Municipal de Campinas correspondente à atividade da empresa, em atendimento à Lei Municipal n' 12.392/05 e

alterações.

4.6.1. As empresas não estabelecidasem Campinas e que prestamserviços no município.devemfazer
o CENE Campinas - Cadastro de Empresas não Estabelecidasem Campinas,para que não tenham o
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-lSSQNretido na fonte pelo tomador de serviços, nos
termos da IN DRM/GP C01/2012e alterações

4.7 Como liberalidade,a EMDECpoderá efetuar crédito em conta correntebancáriada empresa
CONTRATADA, desde que esta assuma eventuais custos decorrentes desse crédito.

5.1. Cumprir, além das exigências elencadas neste instrumento, todas aquelas constantes do ANEXO l
Tçrpp dç RçfçrênçiqgQçqitql quçé pqrtçintçgrq tç çlç$tççpntrqtQ.

CLAUSULAQUINTA OBRIGAÇOES DACONTRATADA

5.2.

5.3 Cumprir os prazos previstosparaas entregas,conforme item5 do Anexo l

Indicarprepostoparaacompanhamentodos termos e fiel execuçãodo contrato

Termode Referência
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5.4
Assinar o Termo de Encerramento do contrato ao final da vigência deste instrumento

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA EMDEC

. -... Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à perfeita execução do objeto
contratado. ' '

6.2. Indicarprepostoparaacompanhamentodos termos deste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - TRANSFERÊNCIADAS OBRIGAÇÕES

7.1. Fica terminantemente vedada à CONTRATADA a transferência das obrigações decorrentes deste
instrumento a terceiros, sob pena de rescisão unilateral e imediata do contrato

CLÁUSULAOITAVA-PENALIDADES

8.1. Pela inobservânciadas obrigaçõesprevistasna legislaçãoem vigor e, em especial, das previstasneste
Contrato e seus anexos, a EMDEC poderá. de acordo com a natureza da infração, aplicar à CONTRATADAas
seguintessanções

- Advertência:

11- Multa

lll-Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentode contratar com a EMDEC.nos
termos do incisa 111do artigo 87 da Lein' 8666/931

IV Declaraçãode ínidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraçãoPública. no$ termos do
nciso IV do artigo 87 da Lei n' 8666/93

8.2.

8.3.

A penalidade não desobriga o infrator de corrigir a falta que Ihe deu origem

A penalidade de multa será aplicada nos seguintes casos:

B.3.1. Multade 0.2% jdoisdécimospor cantai,aplicadoao valor total atualizadodo contrato
multiplicado pelo número de dias de atraso no fornecimento, até o décimo dia corrido, após o que
aplicar-se-á a multa prevista no subirem 8.3.2

8.3.2. ElEItade 5% jcinco por cento)sobreo valor total atualizadodo contrato,será aplicadona
hipótese de inexecução parcial do objeto do contrato de natureza média

8.3.3. \lura de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizadodo contrato.será aplicado na
hipótese de inexecução parcial ou total do objeto do contrato, pelo seu não recebimento, ou por

qualqueroutro inadimplementocontratual de natureza grave, semjustificativa, ou com justificativa não
aceita pela EMDEC

8.4. A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cin;ol dias úteis para recorrer da penalidade aplicada, de acordo
com o disposto na Lei Federal n' 8.666/93 e alterações.

8.4.1. Se indeferidoo recurso,a CONTRATADAdeverárecolhero valor da multa aplicadana
Tesouraria da EhIDEC. nc prazo de até 5 jcinco) dias, após comunicada do resultado

8.4.2. Caso não sejamrecolhidosno prazoos valoresdevidospela CONTRATADArelativosàs
multas, os mesmos serão descontados dos pagamentos, e/ou serão tomadas as providências judiciais
cabiveis

8.5. O não cumprimentodas obrigaçõescontratuaissujeitarátambém a CONTRATADAàs demais sanções
previstasnos artigos86 e 87 da Lei Federaln' 8.666/93,com suas alterações.

8.6. As penalidades são independentes e a aplicaçãode uma nãa exclui a das outras./Í/
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..ü As penalidades serão aplicadas mediante regular procedimentoadministrativo.com exceçãa
advertência que poderá ser aplicada nos autos do PALC . Processo Administrativo de Licitações eContratos

da

CLÁUSULA NONA - REORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL

9.1. A fusão, cisão ou incorporaçãoda CONTRATADAdeve ser comunicadaà EMDECque promoverá
análise documentalda reorganizaçãoempresarial. ' '

9.2. Inexistindoprejuízoao interessepúblico será lavrado se necessárioTermo Aditivo para as adequações
decorrentes dessa operação. '' " '' ''''--'

CLÁUSULADÉCIMA-RESCISÃO

10.1. 0 presenteContrato poderáser rescindidonos termos doArt. 77 e seguintesda Lei Federal no8.666/93
e alterações

10 2. A EMDEC poderá rescindir de pleno direito o Contrato, independentemente de interpelação judicial ou

extrajudicial, sem que assista à CONTRATADA qualquer direito de reclamação ou indenização, sem prejuízo das
penalidadesaplicáveis,sempreque ocorrer

l0.2.1 . Inadimplência de Cláusula contratual por parte da CONTRATADAS

l0.2.2. Inobservânciadeespecificaçõese recomendaçõesfornecidas pela EMDECI

l0.2.3. Interrupção do fornecimento por exclusiva responsabilidadeda CONTRATADA.sem
justificativa apresentadae aceita pela EMDEC

l0.2.4. Liquidação judicial ou extrajudicial, falência e insolvência civil da contratada;

l0.2.5. Transferência,notodo ou em parte, do objetodeste Contrato.

l0.3 Fica assegurado à EMDEC o direito de cancelar o pagamento das prestações vincendas, no caso de
rescisão administrativa prevista no citado Art. 77, sem obrigação de indenizar a CONTRATADA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PREVISÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO

11.1. Para a presente contratação há previsão de recursos orçamentários que custearão as despesas
decorrentesdesteajuste

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA VINCULAÇÃO E LEGISLAÇÃOAPLICÁVEL

12.1. Os termos deste Contrato vinculam-se aos termos do Edital, seus Anexos e da Proposta Comercial
apresentada pela Contratada

12.2. Aplica-se a este Contrato e principalmente aos casos omissos o disposto na Lei Federal n'

Lei Federal n' 8.666/93 e suas alterações, Decretos Municipais n' 14.218/03 e n' 14.602/04.

l0.520/02

13.1. Integra o presente Contrato,o Anexo 1- Termo de Referência e a Proposta Comercial apresentada
pela CONTRATADA,e vinculam-seainda aos termos deste, para todos os efeitos legais, os termos e demais
Anexosdo Edital

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA . DOCUMENTOS INTEGRANTES

CLÁUSULA DÉCIMAQUARTA - MANUTENÇÃOOASCONO1ÇÕESDE HABILITAÇÃO

14.1. A CONTRATADAdeverá manterdurante a execução do contrato, todas as condições de habilitaçãoe
qualificação exigidas na licitação

EMPRESAÜU&iCiPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPnVAS s/A
Rua Dr. Salles(plivejra, n', 1.028-- Vila Industrial -- CEP 13035-270-- Campinas/SP

'on# (19) 3772-4000 Site: www.emdec.com.br



14.2. Sempre que a EMDEC exigir documentaçãocomprobatóriadessas condições a CONTRATADAdeverá
r

15.1. As partes elegem, desde já, explicitamente,o Foro da Comarca de Campinas, Estado de São Paulo.

paradirimir quaisquerquestões que eventualmentevenhama surgir por força do presenteContrato

CLÁUSULADÉCIMAQUINTA.FORO

E, por assim estarem justas e contratadas as partes por seus representantes

Contrato,feito em 3(três) vias de igual teor e forma, para um só ejurídico efeito
legais assinam o presente

\ 8 MAIOZy8Campinas,

EhIDECS/A
e Financeiro interinoda EMDECS/A

TESTEMUNHAS

l«h:õu
IJhader E:P.CordeiroLudmVÍaE' N.Vota

U
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ANEXOl-TERMO DEREFERÊNCIA

1.1. Constitui objeto do presente Termo de Referência a contratação de empresa especializada para o
fornecimento de impressos e formulários administrativos, incluindo todos os insumos, ferramentas e mão {le obra

necessários e conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas neste instrumento e seus
anexos

1. 0BJETO

1.2. Descrição Técnica

LOTEÚNICO

EMPRESAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
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.7

ITEM
CÓDIGO
EMDEC DESCRIÇÃO UNID QTO  

 10100001009

ENVELOPECOM Tlh4BRE - 229x162Mhl- tipo ofício com timbre e logo
rrpresso na cor azul, tipo de imp'estão lxl cores, em envelope tipo

ofício na cor branca75 g/m2, nas dimensões229 x 162 mm. Seu
fornecimento deverá ser em peças individuais

UN 6.000 
2 10400001001

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL, tipo de impressão lx0 cor
opresso na cor preta. em 3 vias em papel autocopy sendo a primeira

em superbond na cor branca 50g/m2, a sexuada em superbold na cor
amarela 50g/m2 e a terceira em superbond na cor azul 50g/m2, nas
dimensões 210x297 mm. Acabamento: polaco. formando assim uma
peça.Seu fornecimentodeverá ser em blocos25x3 vias

BL 30  
3 10400007002

CAPA OE PROCESSO3 VINCOS - IPALCI - COR A DEFINjli - iibÓüê
rnpressãolx0 cor, impressona cor preta,em papel triplex300 gr/mm
na cor a definir,nas dimensões235 x 330 mm Ifor'natofechado)e
510x330 mm(formato aberto), com 'eforço, com 3 vincos centrais a
partirda esquerda,sendoo I' a 235mm,o 2' a 275mme o 3' a 315
rnm, contendo 2 furos centrais no reforço da capa. com espaçamento
padrãoentre os furos de 80 mm. Acabamento:o tamanho total do pape
deveráser de 640 x 330 mm e conterduas dobrascolocasnas
extremidades,sendo uma de 40 mm e a outra de 90 mm. folhas soltas

vincada, dobrado,furado. acabamentogeral, formandoassim uma peça
Seu fornecimento deverá ser em peças indiviouals

UN 180

 
4 10400008002

CAPA DE PROCESSO2 VINCOS- COMPRADIRETA COR A
DEFINIR tipo de impressãolx0 cor, impressona cor preta, com l vinca

em cartolina na cor a definir 240 g/m2. nas dimensões 325 x 475 mm
Acabamento: folhas soltas, vincado. dob-ado. furado. formanco assim
u'na peça. Seu fornecimento deverá ser em oecas individuais

UN   
5 1040C010001

CAPA DE PROCESSOINTERNO tipo ce impressão lx0 cor. impresso
na cor azul. em cartolina na cor azul 240 g/m2. nas dimensões 325 x
475 mm. Acabamento:folhas soltas. vincado.dobrado.furado
acabamento geral. formando assim uma peça. Seu fornecimento deverá
ser em oecas individuais

UN   
Õ 10400023001

CONTROLEDE VISTORIA,tipo de impressão lx0 cor, impresso na cor

preta. em papel sulfite na cor branca 75g/m2. nas dimensões 210x297
rnm.Acabamento:colado, formandoassim uma peça. Seu fornecimento
deverá ser em Blocos 100xl via

BL 50  
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7 1040C026001

FICHA DE PROTOCOLADO- COR AMARELO, tipo ae impressão lxl
cor, impresso na cor preto, em cartolinaamarelo canário 180 g/m2,, nas
dimensões 205 x 120 mm. Acabamento: folhas soltas. frente e verso
acabamentogeral. formando assim uma peça. Seufornecimento deverá
ser em peças individuais

UN 400

8 10400029001

FOLHADE INFORhIACAO(50XOI)INOPRESS0IXO COH - tiÓÓÜG
mpressão lx0 cor. impresso na cor preta. em papel sulfite na cor branca
75g/m2. nas dimensões 210x297 n-m. Acabamento: colado. formando
assim u'na peça. Seu fornecimento deverá ser em blocos 50xl via

BL 30

9 10400036001

LEVANTAMENTODE OFERTA SEM HORÁRIO BLOCO 100 X I ÜÀ

tipo de impressão lxl cor. impresso na cor p'eta, en' papel sulüte na
cor branca 75g/m2, nas dimensões 21Cx310mm. Acabamento: colado

frente e verso. acabamentogeral. formando assim uma peça. Seu
fornecimerto ceveráser em blocos 100xl via

BL 70

10 10400097001

LEVANTAhIEUTODE OFERTASEQUENCIALSETRANÉÉiiÓÍ &
mpressãolx0 cor, impressona cor preto.em sulüte75 g/m2.nas

dimensões 210 x 297 mm. Acabamento: colado. acabamento gera
formandoassim u'na peça. Seu fornecimentodeverá ser err blocos
100xl via

BL 60

1 1 1040C043001

NOTIFICAÇÃOS.T.l. tipo de impressão lx0 cor. impresso na cor preta.
em 3 vias em papel autocopy sendo a primeira em superbond na cor
branca 50g/m2, a segundaem superbondna cor verde 50g/m2e a
te'ceira em suoerbond na cor amarela 50g/m2, nas dimensões
aproximadas de 110x260 mm. Acabamento: colado. formando assim
uma peça. Seufornecimentodeverá ser em blocos50x3 vias

BL T80

12 10400046001

PASTA P/ RECURSODE adULTA- tipo de impressão lx0 cor. impresso
na cor preta em cartolinana cor branca 240 g/m2. nas dimensões 325x
450 mm. Acabamento: folhas soltas. vincado. dobrado. furado
acabamentogeral, formandoassim urnapeça. Seu fornecimentodeverá
ser em oecas individuais

UN 4.000

13 10400049001

PESQUISA NÍVEL CATRACA - BLOCO 100 X l VIA - tipo de impressão

lx0 cor, impresso nacor preto,em sulfite 75 g/m2. aas dimensões210 x
297 mm. Acabamento:colado, acabamentogeral. formando assim ima
eça. Seu fornecimento deverá ser em blocos 100xl vía

BL 50

14 10400365001

RASCUNHO SETRANSP DIRETORIA (50 X OI) IMPRESSO IXO COR -

tipo de impressão 2x0 cor. nas coresazul e cinza, papeloff set 75g, nas
dimensões146x204mm.Acabamento:colado, acabamentogeral
formandoassim un-apeça. Seu fornecimentodeverá ser em blocos
50xl via

BL 40

]5 10400069001

RELATORIO DIÁRIO DE FALHAS SEhIAFORICAS.tipo de impressão
lx0 cor. impresso na cor preta, em papel sulHtena cor branca 75g/m2
nas dimensões 215x31 5 mm. Acabamento: colado. formando assim
uma peça. Seu fornecimento deverá ser em blocos 100xl via

BL 20

16 10400373001

RELATORIODIÁRIO TRANSPORTES CIMCAMP - tipo de impressão

lx0 car. impresso na cor preta, em papel sulfite na cor branca 75g/m2
nas dimensões de 210x297 mm. Acabamento:colado. formando assim
uma peça. Seu fornecimento deverá ser em blocos 50xl via

BL  
17 1040C)76001

RELATÓRIODE OCORRÊNCIA- AUXILIOA USUÀRIO.tipo de
rnpressão lx0 cor. impresso na cor preta. em papel sulfite na cor branca
75g/m2. nas dimensões 210x297 n-m. Acabamento: calado, formando
assim uma peça. Seu fornecimento deverá ser em blocos 100xl vía

BL 20
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18 10400077001

REUTORIOOCORRENCIAAZUL: ÜIÍ aI IãIÕê;IãÍ'I;Õ'It
mpressona cor azul.em papelsulfitena cor branca75 g/m2.nas
dimensões 215x315 mm. Acabamento: colado, formando assim uma

Seufornecimentodevera ser em braços100xl via

BL 20  
19 10400078001

RELATORIOOCORRENCIACf GUINCHO - tipo ae impressão xOcor
rnpressona cor preta,em papel sulfitona cor branca75 g/m2, nas
dimensões 210 x 297 mm. Acabamento: colado, formando assim uma
eça. Sei fornecimentodeverá ser em blocos 100 x l via

BL 40  
20 10400081001

RELATOR10DE0CORRENCIAOBRASE EVENTOS:{iÓÓã
rnpressãolxl cor, imp'essa nacor preta,em papelsulfite na cor branca
75g/m2, ras dimensões 215x315 mm. Acabamento: colado. formando
assim uma peca.Seu fornecimentodeverá ser em blocos 100xl via

BL 210  
21 10400089001

RESU\dODE FISCALIZACAO- tipo de impressão lxl cor, imoressa na
aor preta,em sulfite75 g/m2,nasdimensões210 x 280 mm
Acabamento:colado, frente e verso, acabamento geral. formando assim
uma peça. Seu fornecimento deverá ser em blocos 100xl via

BL 130  
22 104C0091001

RESUMO DIÁRIO DE OCORRENCIAS - tipo de impressão lx cor
mpresso na cor preta, em sulfite 75 g/m2, nas dimensões 210 x 297

mm. Acabamento: colado. frente e verso. acabamento geral, formando
assim urna peça. Seu fornecimento deverá ser em blocos 100xl via

BL 20  
23 10400096001

FORMULÁRIODE ACOMPANHAMENTOSOCIAL {6ÓXIÜIÀÍ :'IIÕI &

mpressãolxl cor, impressona cor preta, em sulfito 75 g/m2. nas
dimensões210 x 297 mm. Acabamerto:colado.frente e verso
acabamento geral, formando assim uma peça. Seu fornecimento deverá
seremblocos50xl via

BL 6  
24 10400099001

CONTROLEVIATURAS DFT - tipo de impressão lxl cor. impresso na
car preta.em sulüte75 g/m2.nas dimensões210 x 297 n'm
Acabamento: colado, frente e verso. acabamento geral. formando assim
uma peça. Seu fornecimento deverá ser em blocos 100xl via

BL 230  
25 IC400100001

RELATORIODE FISCALIZACAOSINIPLES- tipo de impressão lxl cor
rnpresso na cor preta. em sulfito 75 g/m2. nas dimensões 210 x 297
'nm. Acabamento: colado, frente e verso. acabamento geral, formando
assim uma peça. Seu fornecimento deverá ser e-n blocos 100xl via

BL T40  
26 10400101001

RELATORIO DE OCORRENCIA SlflPLIFICADO - tipo de impressão
lxl cor, impresso na cor preta.em sulfite 75 g/m2. nas dimensões 210 x

297 mm. Acabamento:colado, frente e verso. acabamentogera
formandoassim uma peça. Seu fornecimentodeverá ser em blocos
100xlvia

BL 20  
27 10400080001

RELATOR10 0CORRENCIAS GERAIS/ACIDENTE- tipo de impressão

lx0 cor, impresso na cor preta,em sulüte75 g/m2. nas dimensões210 x

297 mm. Acabamento:colado. frente e verso, acabamento gera
formandoassim uma peça. Seu fornecimentodeverá ser err blocos
50xl via

BL 50  
28 10400103001

CARTÃO DE VISITA - 9x5cm - papel couchê fosco. gramatura 200g.
2xl cor - frente azul (C100, \1100,YO,KO)e cinza (C16, M13, Y13. KO)
e verso azul (C100, h4100. YO.KO).Dados editáveis, artes diferentes a
cada pedido

CT 180  
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2. CONDIÇÕESDEFORNECIMENTO

2.1. Os materiais fornecidos pela CONTRATADA. deverão ser elaborados conforme modelos que serão
encaminhadospela EMDEC,prazo de 05 jcinco) dias úteis coitados a partir da publicaçãoda estrato do
contrato no Diário Oficial do Município de Campinas

2.2. Conforme especificaçõesdo item 1.1 deste termo, os itens 3, 4, 5 e 12 deverão ter seu acabamento em

folhas soltas, vincados, dobrados,furados, formandoassim uma peça, sendo seu fornecimentoem peçasndividuais

2.3. Os Serviços abrangem cortes
necessário.

dobras e vincos, incluindoserviço de montageme colagem dos mesmos,se

2.4. A confecçãode facas paracorte e vinca deverá estar incluídano preço.

2.5. Deveráconstar o númerodo códigodo produtono rodapéde todos os impressosno canto inferior esquerdo.

2.6. A contratada deverá providenciar a embalagem dos produtos em caixas de papelão, com a espessura
adequadaao tipo e peso do material, a fim de evitar avarias ou deteriorações durante o transporte até o seu
destinofinal

2.7. As embalagens deverão estar identificadas com a descrição e quantidade de material contido.

2.8. Caso sejam acondicionados itens diferentes dentro da mesma caixa de papelão, os mesmosdeverão ser
embalados individualmente

2.9. Devido às alterações normativasque possam ocorrer durante a vigência da contratação.a EhIDEC poderá
alteraros dizeres contidos nos impressos/formuláriosa qualquer momento,desde que comuniquea Contratada

com antecedênciade no mínimo 30 jtrintal dias da data de entrega e não acarrete considerável oscilação dos
valorescorrespondentes

2.10 As informações dos funcionários para a produção do item 28 (CARTÃO de ViSITAmserão enviadas pela

2.10.1. O prazo para o envio das informaçõespara a I' entrega será de 5 (cincosdias úteis contadosa partir
da publicaçãodo extrato do contrato no Diário Oficialdo Municípiode Campinas

2.10.2. Para as demais remessas, estas informações deverão ser enviadas pela EMDEC com antecedência

de 30 jtrinta) dias das datas das entregas

3.PROVASDOS MATERIAIS

3.1. A CONTRATADAdeverá apresentarprovas gráficas dos materiais para a aprovação pela EMDEC,tantas
vezes quantas forem necessárias, e ao final da execução do Contrato entregar os modelos em arquivos de
magens digitais (formato .pdf) para a EhIDEC

3.2. O prazo paraa apresentação das provasgráficas será de 15 (quinze) dias úteis contados a partir do envio
dos modelos pela EMDEC. devendo ser aprovadas anteriormente à confecção dos impressos/formulários

3.2.1. A EMDECterá o prazode 05 jcinco) dias úteis paraavaliar as amostras.

3.2.2. Se forem identificadasinconformldaces,as provascorrigidas deverão ser apresentadasem 05 (cinGE
diasúteis

EMPRESAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPnvASs/A

RuaDr. Salles Oliveira, n'. 1.028 --Vila Industrial --CEP 13035-270 -- Campinas/SP
Fine:(19) 3772-4000 Site:www:çodçç:çQp:b{



EC
4.LOCALDASENTREGAS

4.1. As entregas deverão ser realizadas no almoxarifadoda EMDEC,na Rua Dr. Safesde Oliveira.H.o1.028

Vila Industrial, Campinas/SP, ou em outro local a ser definido pela Administração, no horário das 08h30 às

11h30 e das 13h30às 16h30. O fornecedordeverá agendar. corri antecedênciade 02 jdois) dias úteis, o horário
de entrega através do telefone: (19) 3772-4055 e (19j 3772 4064

s.PROaKAM4ÇÃo DASENTREGAS

5.1 As entregas deverão ocorrer de acordo com o seguinte cronograma:

la entrega:20 dias após aprovaçãodas amostras.

2' entrega:3 meses após primeira entrega

3; entrega:6 meses após primeira entrega

4' entrega: 9 meses após primeira entrega.

5.2 0 quantitativodas entregasdeverá ser de acordocom a seguintetabela

ITEM
CODIGO

EMDEC DESCRIÇÃO UNIA
QTD.

TOTAL

la
ENTREGA

2a

ENTREGA

3a

ENTREGA

4a  
 10100001009

ENVELOPE COM TIMBRE
229x162MM

UN 6.000 1.500 1.500 1.500 1.500  
2 10400001001

ATESTADO DE SAÚDE

OCUPACIONAL
BL

30
3 8 8 6  

3 10400007002
CAPA DE PROCESSO3
VINCOS.(PALA) - CORA
DEFINIR

UN
180    180  

4 10400008002
CAPA DE PROCESSO2
VINCOS - COMPRA DIRETA
CORA DEFINIR

UN
80

20 20 20 20  
5 10400010001 CAPA DE PROCESSO

INTERNO
UN

600
150 150 150 150  

6 10400023001 CONTROLEDEVISTORIA BL
50

13 13 13 11  
7 10400026001 FICHADEPROTOCOLADO UN

400
100 100 100 10c  

8 10400029001 FOLHADEINFORMACAO BL
30

8 8 8 6  
9 1040C036001

LEVANTAMENTO DE

OFERTASEM HORÁRIO
BL

70  18 18 16  
10 10400097001

LEVANTAMENTO DE
OFERTA SEQUENCIAL
SETRANSP

BL  15 15 15 15  
11 10400043001 NOTIFICAÇÃOS.T.l. 3L

180
45 45  45  

12 10400046001
PASTA P/ RECURSODE
MULTA

UN
4.000

l.ooo l.ooo l.ooo l.ooo  
13 10400049001 PESQUISA NÍVEL MATRACA BL

50
13 13 13 1 1  

14 10400065001
RASCUNHO SETRANSP

DIRETORIA
BL

40
10 10 10 10  

15 10400069001
RELATÓRIO DIÁRIO DE
FALHASSEMAFORICAS

BL
20

5 5 5   
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6.1. Os produtosserãorecebidosprovisoriamente,para efeitode verificaçãoda conformidadecom as
especificações constantes deste termo

6.2. A EMDEC terá o prazo máximo de 5 dias úteis para aprovar ou rejeitar os materiais.

6.3. Ocorrendo a reprovação da conferência, ínspeção. teste ou análise realizada, a EMDEC se reserva o direito
de devolver o material reprovado.

6.4. O material rejeitado deverá ser substituídono
comunicação escrita oor parte da EhIDEC.

prazomáximode 5 (cinco)dias úteis contadosda

6.5.A devoluçãodo material rejeitado,em hipótesealguma,serviráde pretexto paraque a contratadasuspenda
o fornecimento

6.6. A EMDEC ficará isenta de todas e quaisquer despesas decorrentes da devolução do material rejeitado

7.1. A empresa contratada deverá garantir a qualidadedos materiais produzidos por um período mínimo de 06
jseisl meses, contados a partir da data do aceite dos materiais. responsabilizando-se pela substituição de
materialdefeituoso,caso exista, sem qualquerónus adicional ao CONTRATANTE,em até 05 jcínco) dias úteis
após a comunicação escrita por parte da EMDEC

7.GARANTIA

EMPRESAMUNiciPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPnqAS s/A

Rua Dr. Sa]]esO]iveira, n'. 1.028 --Vida ]ndustria] -- CEP ] 3035-270 -- Campinas/SP
cone: (19) 3772-4000 Site:www.ep]çlçç:çQ0]:br

16 10400073001 RELATORIO DIÁRIO
TRANSPORTES-CIMCAMP

BL  15 151 151 15

17 10400076001
RELATÓRIO " DE
OCORRÊNCIA - AUXILIO A
USUÁRIO

BL
20

5 5 5 5

18 10400077001 RELATÓRIO OCORRENCIA
AZUL

3L  5 5 5 5

19 10400078001
RELATORIO OCORRENCIA

C/GUINCHO
BL

40
10 10 10 10

20 10400081001
RELATÓRIO DE

OCORRENCIA OBRAS E
EVENTOS

BL
210

53 53 53 51

21 10400C89001
RESUMO DE

FISCALIZACAO
BL  33 33 33 31

22 10400091001
RESUMO DIAREO DE
OCORRENCIAS BL  5 5 5 5

23 10400096001
FORMULÁRIO DE
ACOMPANHAMENTO

SOCIAL
BL

6
2 2 2  

24 10400099001 CONTROLEVIATURAS DFT BL  116 58 56  
25 10400100001 RELATÓRIO DE

FISCALIZACAOSIMPLES 3L  35 35 35 35

26 10400101001
RELATÓRIO DE
OCORRENCIA
SiMPLiFicADO

BL
20

5 5 5 5

27 10400080001 RELATÓRIO OCORRENCIAS

GERAIS/ACIDENTE
BL  13 13 13 11

28 10400103001 CARTÃO DE VISITA - 9x5cm CT
18n

70 30 40 40
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RATUAL

8.1. O contratodeverá ser executadofielmente,de acordo comas cláusulas avençadas.nos termos do presente
instrumentoe da legislação vigente, respondendoo inadimplentepelas consequênciasda inexecução'total ou

8.2. A execução.do cont'ato será acompanhadae fiscalizada por representantesda Ad'ninistração, que serão
oportunamentedesignadospela Gerênciade Divisãode Compras da EMDEC

8.3. Os representantesda EMDEC,sob pena de responsabilizaçãoadministrativa.anotarão em registro próprio
todas as ocorrências relacionadascom a execução do contrato, determinandoo que for necessárioà

regularização.dasfaltas ou defeitos observados. As decisões e providências que ultrapassarema competência
dos representantesdeverão ser solicitadas a seus superiores, em tempo hábil, para a adoção das medidas
convenientes

8.4.A CONTRATADAdeclara,antecipadamente,aceitar todas as condições,métodose processosde inspeção
verificação e controle adotados )ela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados. elementos e
esclarecimentossolicitados

8.5.A fiscalização não exclui ou reduz a responsabilidadeda EMDEC, inclusive perante terceiros, por qualquer
rregularidade,nem a exime de manter fiscalizaçãoprópria

8.6. Não serão acentosserviços que estiveremem desacordocom as especificações,nem quaisquer pleitos de
faturamentosextraordinários,sob o pretextode perfeito funcionamentoe conclusão do objeto contratado

g:gBBlcAçoes oos UCITANTES E OACONTRATADA

9.1. Antes de apresentar suas propostas, os licitantes deverão analisar o Termo de Referência de modo a não

ncorrerem em omissões que jamais poderão ser alegadas em função de eventuais pretensões de acréscimos de

preços, alteração da data de entrega ou de qualidade dos serviços

9.2. São obrigações da CONTRATADAS

9.2.1. Executar os serviços de acordo com as solicitações emitidas pela EMDEC, com pessoal adequado e
capacitado em todos os níveis de trabalho

:2.2. Não transferir para outrem. no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e expressa anuência da

9.2.3. Indicar nome e telefone para comunicação e notificação para atendimento das demandas. bem como

esclarecimento de dúvidas de quaisquer naturezas quanto aos serviços a serem executados.

9.2.4. Responsabilizar-sepor todos os tributos e contribuições,tais como impostos, taxas ou outros que
decorram direta ou indiretamente da prestação do serviço

9.2.5. Reparar. corrigir, remover ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, prestações objeto do
contratoem que se verificaremvícios, defeitos ou incorreçõesresultantesde execução irregularou do emprego
oufornecimentode materiais inadequadosou desconformescom as especificações

9.2.6. Responder, integralmente por perdas e danos que vier a causar à EMDEC ou a terceiros em razão de

ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentementede outras dominações
legais ou contratuais a que estiver sujeito

9.2.7. Aceitar, pelos mesmos preços e nas mesmas condições contratuais, acréscimos que Ihe forem
determinados, nos limites legais

9.2.8. Manter, durante a vigência do contrato. as condições de habilitação para contratar com a Administração
Pública, apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal

9.2.9. Possibilitaro acompanhamentoda realizaçãodos serviçospor representantesda

EMDEC, caso esta julgue necessário.

EWRESA MUÉICIFAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Salles Oliveira, 4'. 1.028 - Vila Industrial -- CEP 13035-270 -- Campinas/SP

Foi$: (19) 3772-4000 Site:www.emdec.com.b!
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9.3. Correrá por conta da CONTRATADAqualquer prquízo causado com o materialem decorrênciado
transporte

9.4. O material que apresentar erros ou desconformidadecom as exigências normativas não será recebido
definitivamente,devendo ser imediatamentesubstituído pela CONTRATADA.conforme item 6 deste termo. sem
ónusparaa EMDEC

IO.INFORMAÇÕESTÉCNICAS

10.1. Poderão ser obtidas informações relativas às especificaçõestécnicas dos itens 1-27 com o Sra. Cristina

AparecidaVentu'a, do departamentode almoxarifado.através dotelefone j1913772-4055

l0.2. As informaçõestécnicas referentesao item 28 (CARTÃO DE VISITAMpoderão ser obtidas com a Sra. Ana

France. da Divisão de Educação e Relacionamento Externo, através do telefone j101 3772 4291

11:VIéÊÚéÜ CONTRATUAL

11.1. 0 cont'ato a ser firmadoterá uma vigênciapelo períodode 12 (dozel meses
publicaçãodo respectivoextrato no DiárioOücíaldo Municípiode Campinas

contadosa partirdadatade

12.FORMADEPAGAMENTO

12.1. 0 Pi
Fiscais.

lamentodeverá ser efetuadono prazo de 30 (trinta) dias contadosa partir do aceite das Notas

EMPRESAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE C,atMPDqASS/A

Rua Dr. Salles Oliveira, n'. 1.028 - Vila industrial -- CEP 13035-270-- Campinas/SP
Pane:(19) 3772-4000 Site:www.emdec.com.br
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MACEDO SOARES.No53 - RETIRO - VOl:lIA REDONDA
CNPy: 17.91 5.708/0001 -75 INS. EST. 79.898.686

Tel:(24)3075-4983
belli

PREGAOn
PROTOCOLOn'

praficai rahoo.com.br
008/2018

125/2017

Á EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A

A/qi:Sr. Pregoeiro
PrezadoSenhor

Ap+bsentamose submetemos à apreciaçãode V. Sas.,nossaproposta comercial relativa ao pregãoem epígrafe, conforme discriminação

abijjxo=

 da/RJinscrita no CNPJsob o ng 17.915.708/0001 75, abaixo assinadapor seu representante legal, interessada na partiçipaÇãQdQ
nte pregão, proPÕea execuçãodQobjeto deste ata convocatória, de acordo com a presente proposta comercial, nassequentes

TE N CÓDIGO QUANT UNIA DISCRIMINAÇÃO MARCA
VALOR

UNITÁRIO TOTAL

  L0100001009 6.000 UNID

ENVELOPECOMTIMBRE 229x162MM - tipo ofício com

timbre e logo impresso na cor azul, tipo de impressão

lxl cores, em envelope tipo ofício na car branca 75

g/m2, nas dimensões 229x 162 mm. Seufornecimento
deverá ser em peças individuais

=ORON R$ 0,35 R$2.iao.oo

   
BLOCO

ATESTADODE SAÚDE OCUPACIONAL tipo de impressão

lx0 cor. Impressona cor preta, em 3vias em papel
autocopy sendo a primeira em superbond na cor branca

50g/m2, a segundaem superbond na cor amarela
50g/m2 e aterceira em superbond na CQrazul SOg/m2.
nasdimensões 210x297 mm. Acabamento: colado,

formando assim uma peça. Seu fornecimento deverá ser

em blocos 25x3 vias

CHAMBRIL R$ 17,15 R$ 514.50

 

CAPA DE PROCESSO 3 VINCOS (PALC) COR A DEFINIR

tipo de impressão lx0 cor, impresso nacor preta, em

papel tríplex 300gr/mm na cor a definir, nas dimensões

235x330 mm(formato
fechado) e 510x330 mm(formato aberto), com reforço,
com 3 vincos centrais a partir da esquerda, sendo o lg a

235mm. o 2ga 275 mm e Q3ga 315 mm. contendo 2
10400007002l 180 l Unto lfuros centrais no reforço da capa. com espaçamento l CnAWBniLIR$3,98l R$7iõ,40

padrãoentre as furos de 80 mm
Acabamento: o tamanho total do papel deverá ser de
s40 x 330 mm e conter duas dobras coladas nas

extremidades. sendo uma de 40 mm e a outra de 90

mm. folhas soltas.vincado, dobrado, furado.

acabamento geral, formando assim uma peça. Seu

fornecimento deverá ser em peças individuais

 



04  80 UNID

CAPA DE PROCESSO2 VINCOS COMPRA DIRETA CORA

DEFINIRtipo de impressão lx0 cor, Impresso na cor

preta, com l vinca em cartolina nacor a definir 240
g/m2, nasdimensões325x 47Smm. Acabamento
Folhassoltas. vincado. dobrado. furado. Formando assim

uma peça. Seu fornecimento deverá ser em peças
individuais

CAPA DE PROCESSOINTERNOtipo de impressão lx0 cor,

impresso na cor azul, em cartolina na CQrazul 240 g/m2,
nas dimensões 325 x 475 mm. Acabamento: folhas

soltas, vincado, dobrado, furado, acabamento geral,

Formando assim uma peça. Seufornecimento deverá ser

empeçasindividuais

CHAMBRIL R$2,60 R$208,00

;)5 ia40001000i 600 3LOC CHAMBRÍL R$ i,ao R$600,0a

 104000Z3001 BLOCO

CONTROLEDEVISTORIA,tipo de impressãolx0 cor,
Impressa na car preta, em papel sulfite na cor branca

75g/m2, nasdimensões21Px297mm. Acabamento

colado, formando assim uma peça. Seu fornecimento
deverá ser em blocos 100xl vía

CHAMBRIL R$11,50 R$575.00

07  400 UNIA

FICHADEPROTOCOLAD0 COR AMARELO, tipo de
rnpressão lxl cor, impresso na cor preto, em cartolina

amarelo canário 180 g/m2, nas dimensões 205 x 120
rnm.Acabamento: folhas soltas. frente e verso

acabamento geral, formando assim uma peça. Seu

fornecimento deverá ser em peças individuais

CHAMBRIL R$0,40 R$ 160,00

08 ia40002900i  BLOCO

FOLHADE INFORMACAO (50XOI) IMPRESSOIXO COR

tipo de impressãolx0 cor, impresso nacor preta, em

papel sulHte na cor branca 75g/m2, nas dimensões

210x297mm. Acabamento:colado. formando assim

uma peça. Seufornecimento deverá ser em b]ocos 50x]

CHAMBRIL R$7,40 R$222,00

  
70 BLOCO

LEVANTAMENTO DEOFERTASEM HORÁRIO- BLOCO

100 X l VIA tipo de impressão lxl cor, impresso na CQr

preta, em papel sulfite na cor branca 75g/m2, nas
dimensões 210x310 mm

Acabamento: colado, frente e verso, acabamento geral,
formando assimuma peça.seu fornecimento deverá ser
ern blocos 100xl via

CHAMBRtl R$12,4a R$868,00

10  50 BLOCC

LEVANTAMENTO DE OFERTASEQUENCIALSETRANSP

aipode impressãolxo cor. impresso nacar preto, em
sulfito 75 g/m2, na$ dimensões 210 x 297 mm

Acabamento: colado, acabamento geral, formando

assim uma peça. Seu fornecimento deverá ser em

blocos 100xl via

[HAMBRIL R$10,0a R$60aoo

11

 
180 BLOCC

NOTIFICAÇÃOS.T.l, tipo de impressãolxO cor, impresso
nacor preta, em 3viasem papelautocopy sendo a
primeira em superbond na car branca 50g/m2, a

segunda em superbond na cor verde 50g/m2 e a terceir:
em superband na cor amarela 50g/m2, nas dimensões

aproximadas de 110x260 mm. Acabamento: colado.

formando assim uma peça. Seufornecimento deverá ser
em blocos 50x3 vias

CHAMBRIL R$12,50 R$2.250,00



'rk. '3\'
PASTAP/ RECURSODE MULTA - tipo de impressão lxO
cor, impressona cor preta em cartolina na cor branca
240g/m2, nasdimensões 325x 450 mm. Acabamento:

folhas soltas,vincado, dobrado, furado, acabamento
geral, formando assim uma peça. Seu fornecimento

deverá ser em peças individuais.

4.000 l UNID.

50 IBLOCO

10400065001 40 l BLOCO

20

60 l BLOCO

10400046001
R$0,40 l R$ i.ÕOO,OO

PES(GUISANÍVEL CATRACA- BLOCO100 X l VIA - tipo de

impressão].xOcor, impresso na cor preto, em sulfite 75
g/m2, nasdimensões 210x 297 mm. Acabamento:

colado, acabamento geral, formando assimuma peça.
Seufornecimento deverá ser em

blocos 100xl via.

RASCUNHOSETRANSPDIRETORIA(50X OI) IMPRESSO

IXO COR - tipo de impressão 2xO cor, nas cores azul e

cinza, papel off set 75g, nas dimensões 146x204mm
Acabamento: colado, acabamento geral, formando
assim uma peça. Seufornecimento
deverá ser em blocos 50xl via.

RELATÓRIODIÁRIO DE FALHASSEMAFORICAS,tipo de

mpressãolx0 cor, impresso nacor preta, em papel

BLOCOlsulfítena cor branca 75g/m2, nas dimensões 215x31 5
mm. Acabamento: colado, formando assim uma peça.
Seufornecimento deverá ser

em blocos 100xl vía

RELATORIODIÁRIO TRANSPORTES- CIMCAMP - tipo de

impressão lx0 cor, impresso na cor preta, em papel
sulfíte na cor branca 75g/m2, nas dimensões de
210x297 mm. Acabamento: colado, formando assim

uma peça. Seu fornecimento deverá ser
em blocos 50xl via

RELATÓRIODEOCORRÊNCIA- AUXILIO A USUÁR10, tiPO

deimpressão lxO cor, ímpre$sona cor preta, em papel

sulfite na cor branca 75g/m2, nas dimensões210x297
mm. Acabamento: colado, formando assimuma peça.
Seufornecimento deverá ser em blocos 100xl vía.

BLOC

10400049001 R$11,20 R$560,00

R$9,00 R$ 360,00

CHAMBRILI R$12,00 R$240,00

10400073001 R$6,60 R$ 396,00

10400076001 20 R$12,00 R$240,00

(

lRELATORIOOCORRENCIAAZUL- tipo de impressão lxO
cor, impresso na cor azul,em papel sulfíte na cor branca

BLOCOl7Sg/m2, nasdimensões215x315 mm. Acabamento:

colado, formando assimuma peça.Seufornecimento
devera ser em blocos 100xl vía

RELATOR100CORRENCIAC/ GUINCHO- tipo de
mpressãolxO cor, impresso na cor preta, em papel

lsulfite na cor branca 75g/m2, nasdimensões 210x 297
Imm. Acabamento: colado, formando assimuma peça.
Seufornecimento deverá ser em blocos 100x l via.

20 R$12,00 l R$240,00

10400078001 R$ 10,39 l R$ 415,60

RELATÓRIODE OCORRENCIAOBRASE EVENTOS,tipo de

mpressão lxl cor, impresso na cor preta, em papel
sulfite na cor branca 75g/m2, nasdimensões 215x315

BLocolmm. Acabamento: colado, formando assim uma peca.

Seufornecimento deverá ser em blocos 100xl via.

10400081001 CHAMBRILI R$12,00 R$2.S20,00

.LU''lmlílab. N. Vota
AssistenteAdmin\strativo

EMDECS/A

Z
Conferecomo Origina
' EMDECS/A
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VALORPOREXTENSO:Vinte e Seis Mil Quatrocentos Reais

21 10400089001 130 3LOCD

:ESUMO DE FISCALIZACAO- tipo de impressão lxl cor,

mpressonacor preta, em sulfite 75 g/m2, nas
límensões 210 x 280 mm. Acabamento: colado, frente e

ferro. acabamento geral, formando assimuma peça

;eu fornecimento deverá ser em blocos 100xl via

:HAMBRIL R$12,40 R$1.612,00

22 1040009100] 20 BLOCO

RESUMODIÁRIODE 0CORRENCIAS tipo de impressão

Lxl cor, Impressona cor preta. em sulfite 75g/m2, nas
dimensões210x 297 mm. Acabamento:colado, frente e

/ergo. acabamento geral, formando assim uma peça
3eufornecimento deverá ser em blocos 100xl via

CHAMBRIL R$13,00 R$260.00

23 10400096001 6 BLOCO

FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL

ISOXIViA) tipo de impressãoixl cor, impresso nacor

preta,em sulfite 75 g/m2, nasdimensões210 x 297 mm
Acabamento: colado. frente e verso, acabamento geral,

formando assim uma peça. Seu

CHAMBRIL R$24,25 R$145,Sa

24 10400099001 230 BLOCO

cc)NTROLEVIATURASDFT - tipo de impressão lxl cor,

mpresso na cor preta, em sulfite 75 g/m2, nas
dimensões210 x 297 mm. Acabamento:colado, frente e

verso, acabamento geral, formando assim uma peça.
Seufornecimento deverá ser em blocos 100xl via

CHAMBRIL R$11,30 R$2.599.00

25  140 BLOCC

RELATOR10DE FISCALIZACAOSIMPLES tipo de

rnpressãolxl cor, impressona cor preta,em sulfite 75
g/m2, nasdimensões210 x 297 mm. Acabamento:
colado. frente e verso. acabamento

geral, formando assim uma peça. Seufornecimento

CHAMBRIL R$11.2S R$1.57S.00

 10400101001 BLOCO

RELATOR10DE0CORRENCIA SIMPLIFICADO - tipo de

rnpressãolxl cor, impresso nacor preta, em sulfite 75

g/m2. nasdimensões210x 297 mm. Acabamento

Colado,frente e verso, acabamento geral, formando

assim uma peça. Seu fornecimento

CHAMBRIL R$13,00 R$26a,oo

27  50 BLOC(

RELATOR100CORRENCIASGERAIS/ACIDENTE- tipo de

Impressãolx0 cor, impressona cor preta, em sulfite 75
g/m2, nasdimensões210x 297 mm. Acabamento
colado, frente e verso, acabamento geral, formando

assimuma peça. Seufornecimento
deveráser em blocos 50xl via

CHAMBRE R$8.46 R$4Z3.00

28  180 n

CARTÃO DE VISITA - 9x5cm papel couchê tasco,

gramatura200g, 2xl cor frente azul(C100,M100,YO,
KO)e cinza (C16. M13, Y13. KO)e verso azul (C100,

M100, YO,KO).Dados edÍtáveis, artes diferentes a cada

CHAMBRI R$ 23.ac R$4.140,00

GLOBALDA PROPOSTA n$:z6+40D,QO
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rajP dePagamento: 12.1. o pagamento deverá ser efetuado no prazode 30(trintas dias cantadas a partir do aceite das NotaXFiscais. .h

i:tn-i:.:'='=.:1ã:l !: : i::,,.,'. «.,'"" ";«'""""": ~qüí.he
-l2aentrega: 3 mesesapós primeira entrega.
.l3g entrega : 6 meses após primeira entrega

4e tjntrega: 9 meses após primeira entrega.

'ali+jadeda Proposta:Prazode validade da presente proposta: 90 (noventa) dias corridos.
wad#sBancários: BancoSicoob: Numero do Bandon9756Ag-3260 conta :2001026-5

zo de validade do contrato Ocontrato a ser firmado terá uma vigência pelo período de 12 (doze) meses,contados a partir da data de
bjjcaçãodo respectivoextrato no Diário Oficial do Município de Campinas

>e4aramos,sob aspenasda lei, que:

i) blPspreços propostos estão inclusos todos os custos, despesas, tributos, encargos e incidências, díretos

u i»diretos, não importando a natureza, que recaiamsobre os materiais solicitados no Anexo 1--Termo
e fHeferêncía

i) Efta proposta, nos termos do edital, é firme e concreta, não nos cabendo desistência após a fase de

labjjitação, na forma do Art. 43, $6e, da LeíFederalne8.666/93 com suasalterações

:) P#rser de nosso conhecimento, atendemos e nos submetemos a todas ascláusulas e condições do Edital.

1laÍjivasà licitação supra, bem como àsdisposições da Lei Federal ng l0.520/02, Lei Federal n9 8.666/93 e
jua:llalterações,e DecretosMunicipais n9 14.218/03 e 14.602/04, que integrarão o presente ajuste.

1)qjfornecímento atenderá integralmente às especificaçõesdo objeto descritasno Anexo l do Edital

ecl»ramos, qu

!st» proposta,
os preçosacima indicados conteplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela licitante na data da apresentação
lcluindo, entre outros: tributos, encargossociais, materiais, despesasadministrativas, seguro, frete e lucro.

lecl»ramos,que o objeto a serexecultado atenderá rigorosamente todas as normas nacionais e estrangeiraspetinentes ao assunto, inclusive

o qPetange àsnormas estabelecidaspelo Ministério do Meio Ambiente, quanto as medidas de extração de madeiras

VOLTAREDONDA,17 abril,2018

DI OLIVEIRADE CARVALHO

Representante Legal

(


