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Sào Bemoào. Ml
PROJETO BASICO

OI . OBJETO:

Aquisiçâo sob demandâ de materiais de expediente com a finâlidade de atender as necessidâdes

da Câmara Municipalde Sâo Bemardo - MA.

02 - JUSTIFICATIVÂ:

É de coúecimento geral que a existe há necessidade Câmara Municipal de manter um estoque

minimo de matenais de expediente indispensáveis à consecüção das atiüdades, necessário a

âtender as demandas de solicitaçõ€s dos div€rsos selores da Câmâr'a Municipal dc São

Bemardo, Gabinete da Prcsidência, reuniôes, sessôes ordinánas e extraordinárias Sendo assim'

v€nho solicitar a autoÍizáçâo pam compra de maleriais de expediente.

03 - ESPECITICAçÃO DO OBüTO:

ll uN, DESCRICTO tNt QTD VALOR UNIT.
vALOR
TOTAL

0! ALMOFADA PARA CARIMBO AZT]L I]ND L5

0l ALMOFADA PARA CARIMBO PRFTA i]NL) t0

OJ
APOI TADOR DE LÁ?IS SIMPLES PLAST]CO
TRANSLÚCIDO SORTIDO

UNt) i10

0., BAI-ÀO SIMPLES Pat
BLI|"-DER CLIPS 5lMM Cr l2 / PRENDIDOR (x l-i

ALINDÊR CLIPS l2\'lM Cr 24 UND, PREND[DOR (x l5

BLINDER CLIPS 4IVM C/ 24 L]}]D] PRE\DEDOR (x t5

0lt BORRACHA BI.COLOR IND
BORRACHA BRA\CA ESCOLAR \'20
CAIXÀ AROUIVO VORTO EM POLIO\DA lt\ D

II (.,\ I CL LADOR\ I: DICITOS I\D lf
ll CÀ\ETA IlSFEROCRÀfICA AZLL L \L) )00

IJ CAN ETA ESFEROGRAFIC-{ PRETA t.\D 5(r0

tl CANETA ESFEROCRAFICA VER!ÍELHA I \l) 500

CD RW VIRCTV (Af TOOMB T 80 MIN DL l:\L)

cllPs 2,0 t00
t1 CLIPS 3,0 cx/50 ,100

t8 c PS 6 0 CX]25 rnr0

t9 at.tPS 8 0 CX 150

20 COLA BRANCÀ40 GRS LJND ,10

2t COLÀ BRANCA 90 GRS I]ND t0
22 CORRETIVO UNll)
l-l DVD VIRGE),I. CÀP 7(:lO MB E 240 \,IIN CRAV L]NID

21 ELASl'ICO AMARELO 5OG (x l5
25 ENVELOPE A4 IJND
26 ENVELOPE OFIC]O L, \D 650

27 FSTIT-ETE FINO I\D l5
2ti ESTILETE GRANDE I ]\I'J l0
29 EXTRATOR DE GRAMPO U\D ?0

l0 EITA ADESIVA CloMADA t]\D l5
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o{ - DAs oBRrcAÇÕES

4.I - DA CONTRATÀ\TI

4.1.1 'Exercer a fiscalização da enlrega do marcrial, por serüdor ou comissâo,

lt FITA CORRETIVÁ ( I2\O I \t) ti
.12 FITÂ DECORATIVÂ lit l) t0

-t-l FITA DURFX ISX5O t{l
-l:l FITÀ DI]REX ROLO PEOUENO ]2X30 RI 15

CRÀMPEADORMEDIO UNt) 15

.16 CRAMPEDOR PARA IOO FLS T]N D l0

.]7 CRAMPO PAR-A 2lrl3 P/ CRAMP GRANDE (x 15

J8 CRAMPOS 2ÓlÓ ( x,'5000 l5
LAPIS PRETO I \t) .tg0

,10
LIVRO DE ATA C/ 50 FLS . C]MÀRCEM PRETO
50 FLS BROCHURA

I tN l) r5

lt LIVRO DE PO\ IO BROCHLRAI60 FOLHr\S l;N l) l5
t2 LIVRO DE PROTOCOLO. IOO FOLHÀS UND 10

,l.l IúARCÂ TEXTO AMARTLO L\D l0
ll MÂRCA TEXTO LÀRA\JA L]\D tl

MÁRCA TEXTO VERDE L\D 21

úARCADoR PÁR-A. cD E DvD l.o t-\D
úARCADoR PERr'íÀNENTE ATÔMICo
VERMELHO

t \t) l0

v-iitiúiTlnrrqrrr rr q lóvlcô A-/r L I]ND l0

MARCADOR PERMANE\TE ATOMICO P!!]9
Lt\t) lt)

\'IOLHA DEDO I,ND l0

5l
FAPEL Áa - 75 c. RESMA cr 500 foLIlAS.cx. ('l
t0 Rf sl\,4 4s

(x ll)

PAPEL:IO KG UNI) t5

IEEa-Àr-coLoRIDo - PA?EL SULPITE 7s c. PCT l0

pAFÉa cÀMURÇA - q0.\ó0 coRES soRllQ4§ t:ts
PÀPEL CARBONO AZUL fl.s 20

pApEL cÁRiÀo À4 - GRAMATUR{ 180c, PCT

c 50lts
P(l 10

PAPEL CONTACI ^-LCAN 
' ROLO DE PÂPEL

ADESI\ O IRA\SPARL\ TT 

-

Nl I] I RO .10

PÁPEL VtCOONDt,LÁDO ESTAMPADO I]IS lr)

-PA?EL 

MrcRo o\DLr-ADo LISo ,:IS ti
FÁsT-Â TRANSFÂRENTE COM ELASTICO L\D 60

PERFLIRADOR DE PAPEL (PEQUENO) L\t) l5

62 F-RFURÂDOR DE PAPEL MÉDIO PAR"A ]5 fLS ( \l) ll
6l PERFURADOR GRANDE 50 FLS I \D ,:)5

PORTÁ CANETA. CLIPS E LEYBRETES u\ t) l5
PORTÁ CORRESPONDENCIÀ (DUPLA) !\D l0
PORTA DOCUMENTO PLASTICO 4 FUROS I]N I) l5

QUADRO DE AVISO E\'I FF,I,TRO COV
MODI]RA EM ALUMINIO. I20 X 9OCV

!N t)

RÉCUÂ ACRILICA 3l]CM I]NI)
TESOT]RA I? C\'Í !Nt) l5
TESOURA DE COSTURA.2]M)'I CABO PRETO U\D t0

especialmente desigrrado pelâ Câúarâ Municipal de Sào Bemardo;
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4. 1 -2 - Proceder aos pagamentos deüdos à licitante vencedoÍ:l;

4.1.3 - Proporcionar todâs as facilidades para que a licitante vencedora possa

proceder à entega do material dentro do estabelecido neste Projeto Básico.

4.1.4 - Rejeitar o material que Dão satisfizerem aos paúôes exigidos nas

especificaçôes;

4.1.5. AplicaÍ à licitade vencedora as sanções administmtivas previstas na

legislação ügente.

4.2 - DA CONTRATADA

4.2.1 - Proccder a entr€gâ do mâterial adjudicados, de coDformidade com o

quântitativo e âs especificaçôes constântes do item 3 do presente Projeto Básico e da sua

proposta comercial;

4.2.2 - Prcvidenciar a troca, à§ suas expensas, no prazo máximo de 10 (dez) dias

corridos, do material entr€gue com defeitos d€ fâbricação e que não corresPoí'lam as

especifi caçôes solicitadas;

4.2.3 - Responsabilizar'se pelos danos causados dirctamente à Administração

ou a terceiros, deconente de sua culpa ou dolo durante o peíodo de entlega do material, não

implicaÍdo coÍesponsâbilidade do Poder Público ou d€ seus agentes ou prepostos;

4.2.4 - ManteÍ inalterados os preços e condições proposlas;

4.2.5 - Responder por todos os ônus decorrenles do transpoÍe de embalagem,

seguros, taxas, fretes e demais encargos que veúam incidiÍ na entrega do materiâl;

4-2-6 - Larlçat na notâ fiscal âs especilicaçôes do mâterial, de modo idêntico

àquelas constantes do objeto deste PÍojeto Básico;

4.2.7 - Não transferir a terceiros, tolal ou parciâl, o fomecimento do material

sem a prévia e expressa anuênciâ da Contratante;

05 _ DA ENTREGA:

5.1 - Os itens deverão ser entregues em embalagens resistentes que propoÍcione

integridade do produlo até o seu uso, âs embalagens que estivercm violâdas serão rejeitadas;

5.2 - A €ntrega devcrá scr realizada perante o Fisoal do Conúâto, que adotará os

seguintes procedimeDtos:

â) Provisorismentê: ale posse dos documentos apresentados p€la

CONTRA.TADA e de uma via do contrato e da pÍoposta respectiva, rcceberá os bens

@
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@idade, prazos, preços, embalagens.e

àutros dados pertinenies e, encontmndo irregularidade, fixârá prazo pam correçâo lelâ
CONTRATóA. medianle retirada do equipamento, ou aprovândo, receberá

provisoriamente os bens, mediâDte recibo;

b) Defioitivâmente: após recebimento provisório' verificaçào da integridade €

rcalização de testes dê funcionamento' se for o caso' e sendo aprovados, nos exatos

temos do Projeto Básico e da proposta vencedora, seú efelivado o recehimento

definitivo.

5.3 - Em caso de iíegularidade nào sanada pela CONTRATADA' a Comissão de

Recebimento reduzirá a termo os fâtos ocorridos e etrcamiúará à CONTRATANTE parâ

aplicação de penalidâdes;

5.4 - os custos dâ substituiçâo dos itens rejeitados correrào exclusivamente à conta da

Contraladâ;

5.5 - Todos os itens entregues a CONTRATANTE devem ser originais de fábrica e

novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) em regime normal de produção' sendo produto

novo e comercializado normalmente através dos canais de revenda do fabricante'

5.6 - Na eventualidade de um dos ilens do objeto nào esteja mais disPonível no

mercado, a CONTRATADA deve substiluir por um com â mesma qualidade e especiflcaÇão

técnica do produto foÉ de liúa ou superior.

5.7 - Os produtos deveúo esÉr acondicionâdos de fonna compativel para a sua

conservaçào, em embalagens de fábrica, lacrados pelo fabrlcânte' devendo apresentd em suas

;;;;;;.;ú. ".- i identificação do produt;' A e\-ceçào quanto ao lacre ila embalasem

...ã pf" 
"qr"f* 

pt arlos comprados em quantidades inferiores a menor embalagem expedida

pelo fabricante.

06 _ PRAZO E LOCAL DE E\TRECA:

6.1 A entrega se dará sob demanda, de acordo com as necessidâdes.e quantitativos

solicitados pela CóNTRATANTE, mediante emissão de ordem de fomecimento emitido

p"i" .À."i àr*." 
" 

periodo de ügência dô contrâto que sená âté 31/12t2019' â coútar dâ

data de suâ assinatura.

6.1.1 - Após a solicitação de fomecimeíto' a CONTRATADA deveÍá proceder a

entrcgadositensconstantesnamesma,emsuatotalidade'emate.nomáximo15(quiize)
ài". ""o*""utiro., em uma única eiapa, independentemente do quanhtâtivo e valor

solicitado.

6.2 - O mateial objeto do presente Projelo Básico deverá s€r entregue^Íâ sede dâ

Camara úuniclpal de São Éemardo - Me, locaizada na Rua Conego Nestor n"215-CenÚo'

CEP: 65.550-000. aos cuidados do Supervisor do setor competente'
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07 - DO PAGAMENTO:

7.1 - O pagamento será feito pela CâmaÍa Mudcipal de Sào Bemardo - MA, em moeda
coÍente nacional, mediante TransfeÉncia Bancária Eletrônica, direto na Conta ala Contrataala e
ocorerá até Ío trxiximo de 30 (trinta) diâs após a data do resebimento definitivo do material
solicitado na etapa, mediante a apresentação da competente Nota Fiscai ou Fatum;

7.1.1 - A CONTRATADA deverá protocolâr na sede destâ CâmâIâ â solicitação
de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel
timbrado, contendo o n" do processo licitatório, as informações pam crédito em contâ
corÍenle como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número ila
conta, aDexando a Nota Fi§cal deüdamente atesta, emitida sem msura. em letm beú
legível, juntamente com cópia do contralo, cópiâ da nota de anpeúo como também as
demais certidões atualizadas: Cefiificado de Regularidade de Situação do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FCTS, Certidão de Débitos Trabalhistas - CNDT,
CeÍid,ão Negaliva de Débito junto à Previdência Social - CND, CeÍidâo ConjuDtâ
Negâtivâ de Débitos Relâtivos â Tributos Federais e à Diüda Ativa da Uoiâo, expedida
por órgãos da Secrelaria da Receita Federal do Brasil e da Procuadoria Ceral da
Fazenda Nacional, e ceÍidôes negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias
de Fazenda do Esudo e do Municiplo.

7.2 - Como condição para Administraçào efetuar o pagamentoJ a licitante vencedora
deverá manter as mesmas condiçôes de habilitaçâo;

7.3 - O recebimento nâo exclui â responsabilidade da ConIãtada pelo perfeito
desempenho do material fomecido, cabendolhe sanar quaisquer irregularidades detectadas
quando da utilizâção do referido material;

7.4 - A nota fiscaVfatura devcrá ser emirida p€la própria Contratada, obrigatoriamente
com o número de inscrição no CNPJ com que foi cadastrado no depâÍamento de câdastro de
fomecedores da Câmâra Municipal de São Bemardo, constante ainda da Nota de Empenho e do
Contmto, não se admitindo notas fiscais/fatums emitidas com ouho CNPJ, mesmo de filiâis ou
da matri.z.

08 _ CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

8.i O cronograma de desembolso será mensal no valor estimardo de R$ _,
conforme quantitaÍivo solicitado, nos termos da alinea "b", inciso XIV do an.40, da Lei Federal
n'8.666/93.

São Bemârdo - MA. 28 de fevereiro de 2019.

Li'r.*l" --*' â.^o €o-t':' 3'z,^TÍz
CrisoÍete Mooteiro Costa

Assessora da Cômara Mtmicipal de
São Bernardo


