
'Ê"(1.,
lãffi

PROJETO BÁSICO

OI OBJETO:

Contratação de pessoa juridica paÍa o fomecimento, sob demanda, de gêneros alimentícios de

iÍteresse dâ Câmara Municipal de Sâo Bemardo.

02 - JUSTIFICATIVA:

Tendo em vista a necessidade de atender a demandâ de gêneros alimentícios da Câmârâ
Municipal de São Bemardo, como por exemplo com café, leite, biscoitos, e elc, veúo por meio
deste, solicitar de Vossâ SenÀoria â aquisição de gêneros alimenticios para a composição do
lanche destinado aos usuários, servidores, vereâdores e elc, que compôe a estruh[â da Câmâra
Municipal de Sào Bemardo, conforme Projeto Básico.

03 . ESPECTICAÇÀO DO OBJITO:

ESTÁDO DO MÀMNHÃO
CAMÁK4 MANTCIPAL DE S.iO AERNÁRDO

CIPJ: 07 629- 52t),U01-07
Rud Conego N.stor h"215-C.rtra CEP 65 554-040

Sào R.mordo'MÀ

ITE}I UNI
D

QTT)
IiNITÀRIO TOTAL

01 AÇUCAR tipo cristrl, na cor branca ( 100% banco), origem
vegelal, sâcarose, de cana de açúcar. pacot€ d€ 0l Kg.
embalagem ü-aDspaÍente, resií€nle, com solda reforçada
i egra. Informaçôes nutricionais na €mbalagem, validâde
de no Ínínimo 6 meses.

unid lt5

02 Café Torrâdo e Moido, de I'Qualidade, empâcotâdo â
Vácuo púo, acordicio.ado em embalagen (tipo Tüolinho)
de 500 g, classificaçào oficial brasilerra (tipo I Cob.), com
no má\ifto de l5% de grão P.V.A (Pretos.Verdes e
Ardidos), isento de bebidas rio ou flozonâ, ponlo de torra
média, moagem médirfina e informações na embalâgem
confoíne lesislaçào em visor.

ll5

OJ Ref.igerantes materiâl á8ua gâsosrxarope. sabores laranja.
cola e guarâná, embâlagem com 02 litros com nome e
mdca do fabncante. Marca devcrá scÍ rcconhecido
intemacionâlnente denlro dos mais ahos âdrô€s d€
quâlidade.

I25

04 ReÍiigerante, material águâ gâsosrxarope. sabores laranja,
cola e guarâná, embalagem com no minimo 300m1 com
nome e marcâ do fâbricânte. Marca deverá ser recoúecido
inGmacionalmenle dentro dos mais altos adrões de
ualidade.

unid .120

05 Biscoito salgado tipo cream cracker: ingÍedientes: farinha
de rriso effiquec,.la com lerro e acido tóÍico. açu.âÍ.
gordura vegetal hidrogenâda, âçúcar inveíido, sal Íefinado,
extrato de malte, estâbilizanle lecitina de soja, fermentos
quíoicos. O bisooito deverá s€r fobricado dc malórias
terrosas embâlagem som dados de identificaçÀo do
produto, maÍca do làbricante, prazo de validade, peso
líquido e d€ âcordo com a Resolução l2l78 dâ Conissão
Nacional de Normâs e Padrôes Dara Alimentos- CNNPA

125
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Embalagem: Pacote impermeável, lâcmdo coniendo 4009
(3xl), informações nutricionais nâ embalagem. Vâlidade

0ó LEITE, PO, inlegral, aadicional. nào contendo glúten.
effiquecido com vitaminas A, D e C. Padrào equivalente
ou superioÍ ao NINHO, acondicionado em lata com. no
minimo, 400 g, com dados de identificaçâo do pÍodulo,
marca do fabricanle, prazo de validade, peso líquido e

registro no Ministério dâ Saúde elou Ministério dâ

65

o7 Suco co,catEdo sabores Dârãcuiá, lalmiâ, acerola,
caju, morango e goiaba; liquido, industrializâdo. com
allo teor de polpa de Êulas, 100% natuml, isenlo de
corântes, conservântes e âcidulânles, sem âdição de âçúcar.
fabricado exclusivamente com a ÊuÉ d€ prim€ira
qualidade, envasado em embalagem de pláslica alóxica,
resislente, embalasem de 500 ml

65

08 Agua Mineml nâtural não gâsosa, ph midmo de 4,0 e

má\imo 8,0, acondicionadâ em embalâgem reromável
(garíâÍào) de 20 (vinte) litÍos. plásticô higiêÍico. com
protelor na pane superior do lacre de segúança
penonâlizado pelo fab.ioante como também,
identificação do produio, dâla de fabricaçào e prazo de
valddde no rórulo. O pÍoduro de\efri âLender à

pot1ula451t97 do Ministério da Sâúde, e â resoluçào
l2l78 da Comissão Nacional de Normas e Pâdrões
para alimenlos - CNNPA. A enlÍega seú pecelada.
vaÍiando de acordo com â necessidade dâ contratânle. A
água mineral é âpenas pffa reposiçào, no mome.to da
entÍesâ seÉ feitâ a irocâ do vasilhame.

t5

Asua Mií€Íâl nâtural sem sás, acondicionâdá em
€opos de 200m1, caxa com 48 unidades, com tampa
aluminizada, embalagem pnitica para consumo imediato,
com certificados de âutorizaçôes dos órgâos competentes e
com validade Dara 12 (doz€) meses.

gamf
ào"

t90

l0 MaÍgarifla Vegetâl Cremosa com Sal, indll§úializàdâ.
oblida de produtos isntos de úidades e sêus ingredienGs
de prepaÍo em peíeiro esEdo de consenacào. homogénea.
dc ch€iro e sâbor camcterístico, acordicioMda em pole
plásaico atóxico, reforçado de 250q.

UNI
D,cx

50

lt Adoçante dietético em pó, âspeclo Íisico pó fino brãnco à
bâse de ciclamato e sâcârina, coú Íegistro no Minisiério da
Sâúde, âcondicionada em caixa com 50 sachês com 0,8g.
Validade, impressa m embalâgem, mínima de 12
meses a partir da enlrega.

50

t2 Adoçere dietético líqüdo, com ciclama(o de sódio €
sacarina sódica, com bico dosâdor. Irasco com 100 mi.
Validade. impressa na embalagem. minima de 12 meses a

2t

IJ Chá de honelà. fla cidreira e camomila.
Apresenlaçào:saquinhos embalados individuâlmenie em
papel, reembalados em câi\as de pâpelão, fechados por
plâ§tico tmnsparente. cada caüa coniendo l0 saches

t5
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04 - DÂS OBRIGAÇÔES DA CONTRATANTE:

4.1- Exercer a fiscalização da entrega do objeto, por servidor ou cornissão, especialmente
designado pela Câmara Municipal de São Bemardo;

4.2- Proceder aos pagamentos devidos à CONTRATADÀ;

4-3- Proporcionâr todas as facilidades para que a CONTRATADA possa proceder à entÍega do
objeto denlro do estabelecido neste Projeto Básico;

4.4- Rejeitar os itens que oão satisfizerem âos paalrio€s exigidos de âcordo com âs especificações
no item 3 do presente Projeto Básico;

4.5- Aplicar à CONTRA,TADA, as sançôes admidstrativas preüstas na legislação vigente;

4.6- PÍoporcionar todas as condiçôes ne€essárias à boa ex€cuçâo do contÉto e permitir o liw€
acesso dos emp.egados identificados da CONTRATADA ao local de armâzenamento/entrega
do objetoi

4.7- Responsabilizar-se pela comunicaÇào, em tempo hábil, de qualquer fato que acaÍrete em
interrupção na execução do fomecimento;

4.8- Acatâr e pôr em púticâ âs recomendações feitas pela CONTRATADA no que diz respeito
às condiçôes e manuseio dos produtos fomecidos, desde que não contrariem o interesse da
Administração;

05. OBRIGAçÔES DA CONTRATÀDA:

5.1- Proceder a entregâ dos itens adjudicados, de conformidade com ô quantitativo
especificaçôes constanles do item 3 do presente PÍojeto Básico;

de 209. Vâlidade. impressa na embalagem, mínima de
12 mcs€s a panir da entrega.

l1 Polpas de fÍuras, natuÍais, sabores: abacaxi, caju, cajâ
soiâba, accrola, sraviola e maÍacujá, enbalasem com no
mínimo 5009, divididos em 5 pâcotes de lOOg cada com
capacidad€ paÍa 200m1. Embalagem com identificaçào
do produro, marca do fabric te, prazo de validade e
capacidade, de acordo com a Resolução l2l78 da CNNPA.
O produto devení ter registro no Minislério da Agriculh[a
e/ou MiniíéÍio da Saúde.

unid 65

l5 Pào de forma fatiâdo, pacote de 500 sranas, embâlâdos
em sacos plá§lico§ atóxicos, fechados, com da1a de
fabricação em rótulo irdelével coirciderte com a data de
enlresa. e o Drâzo d€ validade dos mesmo§.

unid
rpcl
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5.2 - ProvidenciaÍ a trcca, às srürs expensas, dos itens enhegues em desacordo com às
especifi câçôes solicitadas;

5.3 - Responsâbilizar-se pelos danos causados diretamente à AdÍinistração ou a terceiros,
decorente de sua culpa ou dolo durante o periodo de entrega do objeto, não implicando
coresponsâbilidade do Poder Público ou de seus agentes ou prepostos;

5.4 - Ma[ter inalterados os preços e condiçôes propostas;

5.5 - Responder por todos os ônus decorrentes do transporte, seguros, taxas, fretes e demais
eDcargos que venham incidir na entrega do material;

5.ó - Lânçar na nota fiscal as especiflcações do mateíal, de modo idêntico àquelas coÍstantes
do objeto deste Projeto Básico;

5.7 - Não transferir a terceiros, total ou parcial, o fomecimento do material sem â pÍe!1a e
expressa anuência da CONTRATANTE;

5.8 - Prestar os serviços com rapide,, e eficiéncia:

5.9 - Entregar o objeto durante o expedierte do setor ou em horádos altemativos, preüamenle
acordados formâlmenre com a Administrâçào:

5.10 - Repamr ou indenizar, a juizo e dentro do prâzo estipulado pelâ autoridade competente,
todâs e quaisquer avarias ou danos causados aos bens do CONTRATANTE, ou de terceiros,
decoIlente de açào ou omissão, dolosa ou culposa de seus empregados e fomecedores;

5.li - Subslituir qualquer empregado a pedido do CONTRATANTE, quando julgado
indesejável ou inconveniente ao serviço;

5.12 - Substituir imediâtamente os produtos enlregues, caso se apresentem impróprios pâra

5.13. Providenciar para que seus empregados cumpram as nonnas iÍtemâs relâtivas à sggur-dtrça
do CONIRATANTE:

5.14 - Manter duranle todo o periodo de vigência do contmto, todas as condiçôes que ensejarâm
a sua habilitação nâ licitação e contratação;

06. DÀ ENTREGA:

6.1- O prÀzo de entregâ dos gêneros âlimenticios será sob demandâ de acordo com as
necessidades da CONTRATADA e teú inicio a partir da data de assinâtua do cotrtrato que
deverá ter vigência até o día 3l /1212019.

6.2 - Caso os alimenlos, objeto do presente Projeto Básico não esteja de acordo com as
especificaçôes exigidas, a secretaria não o âceitará e lavmrá termo circunstancjado do fato, que
devení ser encâminhado à autoridade superioÍ, sob pena de responsabilidâde.
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6.3- Na hipótese da não aceitaçâo do objeto, o rnesmo deverá ser rctirado imediatâmente pelo
fomecedor para que seja feita a substituição e reposição por outro com as camcteristicas de
acordo com o estabelecido no pres€nte Projeto Básico.

6.4- O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela pedeita execução do
contrato, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em pafte, o objeto do contrato, se a
qualquer lempo se verificâr vícios. defeitos ou incorreÇôes.

07 - LOCAL E CONDTÇÕES DE ENTREGA:

7.1- Os alimentos serão entregues de asordo com a necessidade da CONTRATANTE após a
apresentação de um cardiípio elaborado e apresentado pelo órgão responsável à
CONTRATADA, no períodô mínimo de 03 (xês) dias de ântecedência, no quâl deverá conter as
quântidâdes necessárias dos alimentos a serem entregues.

7-2- Os alimentos serào entregues no endereço fomecido pela CONTRATADA, a uma equrpe
ou funcioririo designado pela CONTRATANTE;

7.3- Os alimenlos de origem sólida deverào estar acondicionados em embalagens apropdadas,
de forma que não veúa alterar a qualidâde dos mesmos;

7.4- Os alimentos de origem liquida deverão estar acondicionados em embalagens apropriadas
que podeÍão seÍ embalagens plásricas, garÍafâs térmicas ou embalagens tetra-pak de forma que
não veúa alterar a qualidade dos mesmos.

7.5- Todos os alimentos deverão estar acondicionados apropriadamente de forma que nào sejâ
ocâsionadâ a perda dos mesmos durante o transporte até o devido local de consumo.

08 - DAS CONDIÇõf,S DE PAGAMENTO:

8.1- O pagamento seú efetuado em moedâ corente nacional em até 30 (trinta) dias,
após a apresentação da Nota Íiscâ|./fatura no valor total comespondente aos itens fomecidos
duante os últimos 30 (trinta) diâs antecedentes à data de emissão da referidâ Nota Fiscal. A
mesma deve cslar devidamente atestada por servidor designado para este fim.

8.1.1 - A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Câmarâ a solicitação de
pagamento, assinadâ e câdmbadâ pelo representante legal da empresa em papel timbrado,
contendo o no do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como:
nome e número do Balco, nome e número da Agência e número dâ coDta, anexando a Nota
Fiscal devidamente atesta, emilidâ sem rasura, em letm bem legivel, junlamente com cópia do
contmto, cópiâ dâ nota de empenho como taúbém as demais ceíidôes atualizadas: Csrtificado
de Regularidade de Situação do Fundo de carantia do Tempo de Serviço - FGTS, Cenidão de
Débitos Trabalhistas CNDT, Certidâo Negativa de Débito juúo à preüdência Social - CND,
Certidâo Conjunta Negarivâ de Débiros Relativos â Tributos Federais e à Divida Ativa da
União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da procuradoria Geml
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da Fazenda Nacional, e ceÍidõ€s negativas de débitos exp€didas por órgãos das Secretarias de
Fazenda do Estado e do Município.

8.2 - Como condição para Administração efotuar o pagamento, a lioitante vencedora
deverá manter as mesmas condições de habilitagão;

8.3 - O recebimento não exclui a respoísabilidâde da Contrâtadâ pelo perfeito
desempenho do material fomecido, cabendolhe sanâr quaisquer irregularidades detectadâs
quando da utilizâção do referido material;

8.4 - A nota ÍiscayfatuÍa deverá ser emitida pela própria Contrâtada, obrigatoriamente
com o número de inscriÉo no CNPJ som qus foi cadastrado no d€partamento de cadastro d§
fomecedores da Câmara Municipal de São Bemardo, constante Írindâ da Nota de Empenho e do
Contrato, nâo se admitindo notas fiscâis/fatums emitidas com outro CNPJ, mesmo dê filiais ou
da matriz.

(» _ CRONOGRAMÀ DE DESEMBOLSO

9.1 - O cronograma de desembolso será mensal no valor estimando de R$ -conforme quantitativo solicitado, nos termos da alínea "b", inciso XIV do art. 40, da Lei F€deral
n'8.666/93.

São Bemardo - MA, 28 de fevereiro de 2019.

. .4 . Ã-o. :--l_eoU,ro-."r}^ w'\'P!'.uL^'"> <)
Õrisonete Mont€iro Co3ta

Assessora da Câ ala Municipal Cc

São Bemardo


