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PROJETO BÁSICO
OI . OBJETO:

Contratação de empresa espccializadâ para fomecimento, sob demanda, de
refeiçôes tipo quentinhas" e lanches pâra os sen.idorcs da Câmâra Municipâl de Sâo
BemardoÀ4A.

02 - JUSTIFICATIVA:

Justifica-se a concessão tendo em vista a necessidâde de ofertar â prestação
do .serviço para os Empregâdos e Servidores da Câmara Municipal de Sâo Bemardo, pois a
maioria reside longe da sede do Municipio, sendo um obstáculo para o desloca$ento
trâbalho/residênciúrabalho no horário do almoço, o que motivâ a realização das refeiçôes no
próprio local de trabalho.

Ademais, os serviços de alimentação serâo d€stinados também aos
proÍissionais de outras localidades na paÍicipação em eventos, cursos, palestras, reuniões
técnicas, câmpaúas, seminlidos à seryiço da Câmara Municipal de São Bemárdo.

Ante o exposto, faz-se necessário a realização de procedimento licitatório
pâra Contratação de empresa especiâlizada para fomecimeDto, sob demanda, de refeiÇões tipo
"quentinhâs" e lânches pâm os servidores da Câmara Municipal de Sâo Bemardo/MA, visanào
suprir demanda quanto à eventuais necessidádes dâ âquisição destes serviÇos.

03 - ESPECIFICAÇÔES DO OBJETO:

LOTE UNiCO

04 . DA PARTICIPÁÇÃO

4.1. Pod€râo perÍicipaÍ:

4.1.1 - Quaisquer licita[tes que deteúam atividade pertinente e compatível com o objeto deste
Pmjeto Básico e que âtendam a todas as exigências, constantes no Ediial e seus Anexoi.
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IIf,M IsPf,cIFICÁÇÕES ünid. Quânt.
Valor
totâ!

0l Bolo FA'TIA 280
02 S:rlgado CENTO EO

03 Suco com Câchorro Qu€nte UNID t00
0{ Rêfrigerânte com Sandüíche LNID 280

05
Quentinhas: composta por 02 tipos de came
(frango. bovino, suino ou pescâdo); salâdâ; arroz;
macarrâo; feijão e farofâ.

LT..J ID 300
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í r.z - ,.ls empresás contratadas deverào estâr siluâda§ no peímetro urbano da cidade de são
BemaÍdo (MA).
4.2. Nâo poderâo concorrer:

4.2.1 - Concordatáriâs ou em processo de falênciâ, sob concurso de credores. em dissolução ou
em Iiquidação;

4.2.2 - Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensa,
ou que por esta teúam sido declaradâs inidôneas;

05 - DAS OBRIGAÇÔf,S DA CONTRATANTE

5.1 - Efetuar o pagametrto em obsenância à forma
€stabelecido neste Prqieto Básico;

estipuladâ pela administração no prâzo

5.2 - Repassff todâs as informaçôes necessárias para a prestaçào dos serviços, objeto deste
Proieto Básicoi

5.3 - Informar ao licilante sôbre novas ocoréncias relacionadas com a execução dos serviços, ediligetrciaÍ nos casos que exig€m providências conetivas:

5.4 - Fiscalizar e acompaúar a execuçâo dos serviços_

5.5 - Manifestar-se lormalmente em todos os alos relativos à execuçào do contmto, em especial,ía aplicação de sanções e alteraçôes do mesmo.

06. DAS OBRJGAÇÕE§ DA CONTRATADA

6 l.- Preslar os serviÇos nos pra2os definrdos pelo solicilante e a paíir do recebimenlo da Nolâoa rxecuçao de §ervtÇos e de acordo com as especificaçôes do presente projeto Básico;

6.2 
^-Xesponsabiljzar-se 

pelos danos câusados direlamente à CONTRATANTE ou a terceAos,oecorrenles de sud cutpà ou dolo. quando da txecuçào dos Sen iços em apreço, orio exclurtrdo
l1-r,ej1]rzildo essa responsabilrdaàe, quanAo aa Íiscalizaçao à, ã--acorpuúu.ento peluCONTRÁTANTE,

6.3 - Responsabilizar-se por todo e qualqueÍ alano ou prejuizo causado por seus empregados, ouÍepreseDtântes. direta e indirelamente, âo adquirente ou a terceiros, inclusive aos decorrentes deserviços ou aquisições com vícios ou defeitos, con.t"U""i. no. prJo" á"- guoniu.

6.4 - PresÍar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelâ CONTRATANIE, obrigando-se â alender, de im€diato, todas as reclamaçôes a r"speito aa qratiAaae ào 
".*rço.

6-5 - Cumprir com as demâis imposiçôes deste insrrumento convocâ1óriô:

6.6 - Prestâr os serviços de formâ meticulosâ
ordem e funcionamento:

e constante, mânlendo-os sempre em perfeita
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6.7_- ComunicaÍ à CoNTRAT^NTE, por escrito, quatquiiano.mãiEEiãGã[ãÇ."star os
csclarecimentos necessários;

6.8 - Nào traNferir a outrem, no todo ou em parte, a execuçào do contmto, salvo com péüa e
expressa autoriaçào da Contratanle;

6.9 - Fomecff à contratâda todo tipo de informaçào inlema essenciâl à realizaçâo dos

ó.10 - Conferir toda a documentação técnica gerada e apresentadâ durante a execução do objeto,
efetuando o seu atesto quando a mesma estiver em conformidade com os padrões áe informaçâo
e qualidade exigidos;

6.1I - Homologar os fomecimentos executados quando os mesmos estiverem de acordo com o
especiflcado no Projero Básico.

07 - DA EXXCUÇÃO DOS Sf,RYrÇOS

7.1- A CONTRATADA só deverá executar os serviços descritos neste projeto Básico, somenre
com o recebimento de uma Ordem de Serviço, expedida e devidamente assinada pela Câmara de
São Bernardo na qual deverá constar as seguintes informaçôes; Nome do Serviàor. n do CpF
ou RG e os serviÇos â serem ofeíados ao mesmo.

08 - DA SUBCONTRATAÇÃO

i I -,1 CONTRATADA somente poderá subcontratar rffefas relativas aos Serrr'iços objeto
destâ Licitação se obedecidos os seguintes requisitos:

8.1 .l - Durante a execução dos Serviços, a CONTRATADA podEÉ vir a subcoDtralar
os serviços coDstantes no item 3 sem neúum ônus para a CONTRATANTE.

.._ !.1:2. Os seruiços pr€stados pela subcontrâtaçào, deverào apresentar â mesmâ
qualidade dos serviços padrão.

__-_-8:1 3 - Em caso de subcontratação, não será estabelecido qualquer vínculo entre a
CONTRATANE e a(s) subconrralada(s), pem)anecendo a CONTRATAóA responsável pelo
inregml cumprimento das obri8ações estabelecidas no CON tRATOi

8.1.4 - A CONTRÀTADA deverá informar â CONTRATANE, com uma anrecedência
mínima de 72 (setenta e duas) horas, a subcontratação a ser realizada, bem como qualquer
substituição de subcontÉtâda(s), no curso da vigência do CONTRATO:

8.1.5 - A CONTRATADA deveni diligenci& a escolha de subconrmrada(s) que

:i:biLi.z:!m). o cumprimenro dâs exisênciâs estiputadas no coNTR To e respecxvos
ANEXOS, deveDdo substiluir imediatamente a(s) subcoÍrratada(s) que, de quâlquer formâ,
impeça(m), dificulte(m) ou prejudique(m) a presrâÇào dos serviços.

09 - DO PAGÁMI]NTO
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corrent€ nacional, mediatrte Tmnsferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contmtada,
referente ao quantitativo dos itens fomecidos no periodo e ocorerá até no miximo de 30 (tínta)
dias, mediante a apresentação dâ competente Nota Fiscâl ou Fatura.

9.1.1 - A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Câmam a solicitaçâo de
pagamento, assinâda e carimbâda pelo rcpresentanle legal da emprcsa em papel timbrado,
contendo o no do processo licitatódo, as informaçôes pam crédito em conta córrente como:
nome e número do BaDco, nome e número da Agência e número da conia. anexando a Nota
Fiscal devidamente atestâ! emitida sem rasuÉ, em letra bem legível, juntâmente com cópia do
contrato, cópia da nota de empeúo como tâmbém as demais certidôes atualizâdas: Certificado
de Regularidade de Situâção do FuDdo de Garanlia do Tempo de Seruiço - FGTS, Certidão de
DébÍos Trabalhistas CNDT, Cerridâo Negativa de DébitojuDto à preüdência Social - CND,
Cenidão Conjunta Negativâ de Débitos Relaiivos a Tributos FedeÉis e à Diüda Ativa da
Uniào, expedida por órgâos da Secretaria da Receita Fedeml do Brâsil e da procumdoria Oerâl
da Fazenda Nacional, e certidôes negativas de débitos expedidas F,or órgãos das Secretarias de
Fazenda do Estado e do Mullicípio.

9.2 - Como condição para Câmara efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá manter as
mesmas condições de habilitação.

9.3 - A nota fiscal/fatura deverá ser emitidâ pela própria Contratâdâ, obdgatoriamente com o
número de inscrição no CNPJ com que foi cadastÍâdo no departamento de cadasffo ale
fomecedores da Câmara Municipâl de Apicum-Açu, constante âind; da Nota de EmpeÍúo e alo
Contmto, não se admitindo notâs fiscais/fatums emitidas com outro CNpJ, mesmo de filiais ou
da matÍ1?

I O - CRONOGRÀMÁ DE DESEMBOLSO

I 0. I - O cronogama de desemlrolso será mensal no valor de R$ , a partir dâ IiquidaÇão do
serviço presodo, nos termos da alínea ,b,', inciso XMo aÍ. 40. da l,ei Federal n g;66193.

II _ DA FORMÀLIZÀÇÃO E VIGÊNCIA

11.1. Será lalTado instrumento contmtual que teú ügéncia iniciando na data de sua âssinarua
até 31 i2t20l9 .

9.1-opagamentoseúf eitomen"ulmente@mrcecla-

Sâo Bemardo/MA, 18 de março de 2019.

Crisotrete Motrteiro Costs
Assessorâ da Câmârâ Municipal de

Sào Bemardo


