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PROJETO BÁSICO

OI _ OBJETO:

Cotrtrataçâo d€ pessoa juridica para o fomecimento, sob demânda, de gêneros alimenticios de
interesse da Câmarâ Municipal de São Bemardo.

02 - JUSTIFICATTVA:

Tendo em üstâ a necessidâde de atender a demanda de gêneros alimeÍticios da Câmara
Municipal de Sào Bemardo, como por exemplo com cafe, leite, biscoitos, e etc, veúo por meio
dsste, solicitar de Vossa Seúoria a âquisjçào de géneros âlimeDticios para a composição do
lanch€ destlnado aos usuários, servidores, ver€âdores e eic, que compõe a estrutura da Câmara
Municipal de Sâo Bemardo, confome pÍojeto Básico.

03 - ESPECIFICÀçÁO DO OBJETO:

ITEM L'N I
D

QTD
UNITÁRIo TOTAL0t AÇUCAR dpo crisral, na cor báit(r00% banco). odse,n

\egel.al. sacaro.e. de cana de dçucar. pacore de 0l Kg.
emDârâgem transparenle. re{\teDte. com \old? reforçadâ
rnr€gm. Informa(óes oulncronai. na embatâgem. vâlidade
oe oo ,lltrlfio ó meses

umd l:5

02 ( 4re I ormoo e Mo,do. de t" Qu2tidade, empâcorado a
Vàcuo puÍo. âcond,cionàdo em embatâgem iripo I Uotinào)
de 500 g. cla\sificaçáo oficial bm.rterra rrrpo I Cob 1, com
no ÍnÀ\rmo de i50o de giào p.V.A {preros.Verdes.
Ardidos). isenlo de bebidâs rio ou Íro,/ona. ponlo de loÍrâ
medra. moagem médra fina e infomaçôes na embatasem
copfolrne legislaçào em visor.

unid tl5

03 neft ge.anre. marenat agua;â.ost,arope.,abo.enaranja
cola e guaraná. embatâgem com 02 lirro..oú noúe e
marcâ do fabricanle, Marca deve.á ser.econlecido
inremaciôralmeDte detrrro dos rn is altos adrôes de
qualidâde.

t25

0.1 KcmgerâÍre. mârenal águâ gâ.o,â xaÍope. §âbores larãnjâ
cola e guaranâ embajagem.om no minrmo J00mtcom
nome e marca do fabricante, Marcâ deveú ser recoúecido
intemacionalmenre denlro dos mais altos adrôes de
ualidade.

4)O

05 DÀ!u[u \a'gaoo upo creàm cÍdcker: rnErediente,: tatiúa
de tngo €nnquecrda com teno e 

"crdo 
fonco. açucar,

goídurareserâl hrdrôgenada. acúcar rnrefl ido.,al refi nâdo,
eÁrato de mâke. e{tdbrti/anre IeL nrnâ de,ota,,emenro.
qu,mrlos. O bitorro de!eni \ü tjb, rcadu de mdrena\
rero.Às €mbalaCem .om dado, de ,denrrÍjcdsào do
píoduro. marca do fabncanre. pruô de !atrdade. p(\u
hqurdo e de acordo.om a Re,otuçáo I2 -8 da ( omr,§ào
Nâcionâl de Normas e padrôes para AlimeÍto§_ CNNPA.

unid 125
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Embâlagem: Pacote imperneável, lacÉdo conteÍdo 4009
(3xl), irformações nutícionâis na embalâgem. Validâde

06 LEITE, PO, integÍal, tradicional, nào cont€ndo slúren,
eEiquecido con vitaminas A, D e C. Padrào equivâlente
ou supe.ior âo NINHO, acondicionado em lara coú, no
mínimo,400 s. com dâdos de id€ntificaçào do produro,
marca do íabricânte, pmzo de validade, peso liquido e
rogisfo no Ministério da Saúde e/ou MinistéÍio da
AgicultuÍa

\17 Suco concentmdo saborcs mamcujá, laranja, rcüolt
caju, morango € goiaba; líquido, industrializado, com
alto leor de polpa de frutas, 100% narural. isento de
comntes, conservantes e acidulanres. sem adição de açúcâr.
fabncado €xclusivament€ com a fruta de prim€irâ
qualidade, envasado em embalagem depláslica atóxica,
tr{§!€nte, embalagem de 500 ml

65

08 Agua Mineral naturdl nâo gasosa, ptr minirno ae +,0 e-
máximo 8,0, acondicionadâ em embatagem Íelom,ível
(gârrafào) de 20 (vi e) Iitsos, plásrico higiênico, com
pro.etor na parte superior do lacre d€ segurançâ
persoÍalizado pelo fabncõle como rambém.
idenxficaçào do produro. dalâ de fabricaçào e pÍa7o de
laldâde no rorulo. O pÍoduro deleü alerder á
poÍtaria 451/97 do Mi.isrério da Sâúde. e a .esolução
l2l78 dâ Comissào NacioDâl de Normas e padrões
para alimenlo. CNNPA A enÍÍega seÉ púcetàda,
\ ariando de âcordo com a nece.sidade dâ conralâtrte. A
água mirc.âl é apenâs para reposiçào, no momenlo da
q!çga será fei!â a roca do vasilhâne.

unid .t-(

Aguâ MheGl natuml sem Bà. ,.ona.i*uau .*
copos de200ml. caixa com 48 unidâdes, com lampa
alminizâda, êmbalâgem párica para consumo imedialo.
com ceniÊcados de aurori/âçôes do( orgàos comperentes e
coú valrdáde oâÍâ l2 rdô7êt úp*<

ganaf
ão"

'190

IO Marsarina vegetal Cremosa com Sãiindrl Jizuau
obàdâ de produro\ r\enro\ de.ujidade\ e.e6 in8Íeúenre.
de pÍeparo em perfeito e,rado de conse^açào. homogénea,
dechero e sabor camclen\lrco. acondi.ronada em pote
plástico atóxico. reforcado de 250s

UNI
Dcx

50

lt
^uoç4re 

qrereflco em po. á5pe\ to Ii\ico po fino brânco a
bâse d€ cicldmaro c sdcannâ. com,es,.ro no Minrneno da
Saride. acondrcronddâ em LaÀd com j0 sdchés com 0.8g.
Validade, impressa na embalagen. mínima de 12
meses a panir da entresâ.

umd i0

l2
^qoçdre orercÚco uqurcto, côm crclamatô dê sódio e
saca.ina sódica. coÍn bico dosâdoÍ, fiasco com I00 mi.
Validade, impressa na embataseír, minima de 12 meses a

2ll

l.l era_crdrerm e camomiia.
Apresentação:saquinhos embalados individualnente em
papel. reembalado. em caixa. de papetáo. Íechado\ por
plâslrco trarlsparenre Càda câi\a Lonrendo l0 sâche\

l5
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04 - DAs oBRrcAÇÕES DA coNTRATANTf,:

4-l- Exercer a fiscalização dâ eDtrega do objeto, por servidoÍ ou comissâo, especialmente
designado pela Câmara Municipal de Sào Bemardo;

4.2- PÍoceder aos pagamentos deüdos à CONTRATADA;

4.3- Proporcionar lodas as facilidades para que a CONTRATADA possa proceder à e rega do
objelo denúo do estabelecido neste Projeto Básico;

4.4- Rejeitar os itens que nâo salisÍizerem aos padrôes exigidos de acordo com as especilicações
no item 3 do preseíte Projeto Básico;

4-5- Aplicar à CONTRATADA, as sanções administmtivas previstas na legislação vigente;

4.6- Proporcionar todas as condiçôes necessárias à boa execução do contrato e permitir o li\,Te
acesso dos empregados identificâdos da CONTRATADA ao local de armazenamento/eútÍega
do objeto;

4.7- Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acâlrete em
interrupção na execuçào do fomecimento;

4.8- Acatar e pôr em prática as recomendaçôes feitâs pela CONTRATADA no que diz respeito
às condiçôes e manuseio dos produios fomecidos, desde que não conhariem o interesse da
Administração;

05 - OBRIGÀCÕES DÂ CONTRÀTÀDA:

5.1- Proceder a entrega dos itens adjudicados, de conformidade com o quantitativo e as
especificações constantes do ilem 3 do presente Projeto Básico;

de 209. Vâlidade, inpressa ía embalagem, minimâ de
12 meses a paíirda enlÍega.

1.1 Polpas de frutas, natuÍâis, sabores: abacaxi, caju, cajá.
goiaba, acerola, gmviola e mamcujá, embalagem com Ío
mínimo 5009, divididos em 5 pacotes de lOOg cadâ com
capacidade paÍa 200n1. Embalagem com ideotificação
do produto, marcâ do fâbricânlê. pràzo de vâlidade e

capacidâde, de acodo com a Resolução l2l78 da CNNPA.
O pÍoduto deverá ter regisiÍo no Minislério da Agricultun
e/ou Minislério da Saúde.

65

ts Pão dê forma fatiâdo. pacôre de 500 gramas, embalâdos
em sâcos plásticos alóxicos. íechados, con1 dâlâ de
fabricação em rólulo indelével coincidente com a data de
e resa, e o Drazo de vâlidade dos mesmos.

lmid
rpcl
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5.2 - PÍoüdenciar a troca, às suas expensâs, dos itens enhegues em desacordo com às

especifi cações solicitadas;

5.3 - Responsabilizar-se pelos danos câusâdos dirclamente à Administraçâo ou a terceiR s,

decorrente de sua culpâ ou dolo durante o periodo de entrega do objeto, não implicaúdo
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes ou prepostos;

5.4 - Manter inaltemdos os preços e condições propostas;

5-5 - RespoDder por todos os ônus decorrenies do lmnsporte, seguros, laxas, ftetes e demais

encargos que verúam incidir m eDhega do material;

5.6 - Lançar na nota fiscal as especificações do material, de modo idêntico àquelas constaotes

do objeto deste Projeto Básico;

5.7 - Não transferir a terceiros, total ou parcial, o fomecimeúo do material sem a prévia e
expressa anuência da CONTRÂTAiiTE;

5.8 - Prestar os serviços com râpidez e eficiênciâ;

5.9 - Entregar o objeto dumnte o expediente do setor ou em horários altemativos, previamente

acordâdos formatnenle com a Adminislraçào;

5.10 - R€parar ou indenizar, a juizo e denlro do prâzo estipulado pela autoridade competente,

todas e quaisquer avarias ou dânos causados aos bens do CONTRATANTE, ou de terceiros,

decorrente de açào ou omissão, dolosa ou culposa de seus emprcgados e fomecedores;

5.11 - Substituir qualquer empregado a pedido do CoNTRATANTE, quando julgado

indesejável ou inconvenienle âo serviço;

5.12 - Substituir imediatamente os produtos entr€gues, caso se aprcsentem impróprios para

- consumot

5.13. Proúdenciar paÍa que seus empregâdos cumpmm âs [oÍnas intemas relativas à segurançâ

do CONTRATANTE;

5.14 - Manter durante todo o período de vigência do contmto, todas as condiçôes que ensejaram
a sua habilitação na licitação e contmtaçâo:

06. DA ENTR-EGAi

6.1- O prâzo de entÍegâ dos gêneros alimentícios será sob demandâ de acordo com as

necessidâdes da CONTRATADA e teú início a partir da dâta de assinatum do contrato que

deverá ter ügência até o díÃ3lll2l20l9.

6.2 - Caso os alimentos, objeto do preseíte Projeto Básico não estejâ de acordo com âs

especificaçôes exigidas, a secrctaía não o aceitârá e lalTaná termo circunstânciado do fato, que

deverá ser encaminhado à autodalade superior, sob pena de responsabilidade.

@
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6.3- Na hipólese dâ nào aceitação do objeto, o mesmo devená ser relimdo imediâtâmente pelo

fomecedor para que seja feita a substituição e reposição por outro com as caracteristicas de

acordo com o estabelecido no presenle Projeto Básico.

6.4- o recebimento não exclú a responsabilidade da ConÍatada pela perfeita execuçâo do

contrato, ficando a mesma obrigadâ a substiluir, no todo ou em paíte, o objeto do contmto, se â

qualquer tempo se rerificar vicios. defeitos ou incorreções.

07 . LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA:

?.1- Os alimentos serão eniregues de acordo com a necessidade da CONTRATANTE aÉs a

apresentação de um cârúpio elaborâdo e apreseniado pelo órgão responsável à

CONTRATADA, no periodo míDimo de 03 (tÍês) dias de antecedência, no qual deverá conteÍ as

quantidades necessiárias dos alimentos a serem eÍrtregiles.

7.2- Os alimeíltos serão entregues no endercço fomecido pela CONTRATADA, a umâ equipe

ou tuncionário designado pelâ CONTRATANTE;

7.3- Os alimentos de origem sólida d€verão €star acondicionados em embalagens apropriâdas,

de forma que não venha alterar â qualidade dos mesmos;

7.4- Os alimenlos de origem liquidâ deveúo estar acondicionados em embalagens apropriadas

que poderão ser embâlagens plásticas, gârrafas térmicas ou embalagens tetra-pak de forma que

não veúa alterar a qualidade dos mesmos.

7.5- Todos os alimentos deverào estar acondicionados apropriadamente de forma que não seja

ocasionada a perdâ dos mesmos duranle o ffansporte até o d€vido local de consumo.

08 - DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO:

8.1 O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional em até 30 (trinta) dias,

após a âpresentação da Notâ fiscal/fâturâ no valor total correspondente aos itens fomecidos
durante os úhimos 30 (trinta) diâs antecedenles à dâtâ de emissão da referida Notâ Fiscal. A
mesma deve estar devidamente atestada por servidor designâdo pam este 6m.

8.1.1 - A CONTRATADA deverá prolocolar na sede desla Câmara a solicitaçào de

pagamento, assinada e carimbada pelo reprcs€ntante legal da empresa em papel timbrado,
contendo o no do prccesso ticitatório, as informações para crédito em cofltâ corente como:

nome e númem do Banco, nome e número da Agência e númerc da conta, anexâtrdo a Notâ

Fiscal devidamente âtesta, emitida sem rasura, em letra bem legivel, juntamente com cópia do

cont.ato, cópia dâ nota de empenho como também as demais ceÍidôes atualiTádas: CeÍiÍicado
de Regularidad€ de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Ceíidão de

Débitos Trabalhistas - CI\ÍDT, Ce(idão Negaliva de Débito junto à Previdência Social - CND,
Ceíidão Conjunta Negativa de Débitos Relâtivos a Tnbulos Fedemis e à Dívida Ativa da

União, expedida por órgàos da Secretâria da Receita Federal do BÍasil e da Procuradoria Geral
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da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgàos das Secretarias de
Fazenda do Estado e do Município.

8.2 - Como condiçâo pâra Administração efetuaÍ o pagamento, a licitante vencedoÍa
deverá manter as mesmas condições de habilitâçâo;

8.3 - O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo prfeito
desempenho do material fornecido, cabendolhe sanar quaisqu€r irregulâridad€s detectâdâs
quando da ulilizagão do Íeferido malerial;

8.4 - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente
com o número de inscrição no CNPJ com que foi cadastrado no depaÍamento de cadastro de
fomecedores da Câmara Municipal de São Bemardo, conslânte âindâ dâ Notâ de Empenho e do
ContÍato, não se admitindo notas fiscais/fatums emitidas com outÍo CNPJ, mesmo de filiais ou
da matriz.

09 _ CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

9.1 - O cronogÍama de desembolso será mensal Do valor estimando de R$ ,
conforme quantitativo solicitado, nos termos da alinea "b", inciso XIV do ârt. 40, dâ Lei Federâl
n" I 666/S3

São Bemardo - MA, 28 de fevereiro de 2019.

bm#;"re"* .r'r"' so-Lsq

Ássessora da Cômara Municipal cle

São Bernardo


