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uÜESTÁDO DO MÁMNILiO
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PRO.IETO BASICO

01 _ OBJETO:

Contrataçâo de pessoa juddicâ para o fomecimeúo, sob demanda, de gêneros alimenticios de
interesse dá Câmarâ Municipâl de São Bemardo.

02 _ JUSTIFICÂTIVA:

Tendo em vista â necessidade de atender a demanda de gêneros alimeDticios da Câmara
Municipal de Sào Bemardo. como por eremplo com café. leitel biscotlos. e erc. veúo por meio
deste. solrcitar,de \ossa Srúoria a aquisrçào de géneroj alimenlrcros para â composiçâo do
lanche.desunado aos usuários. servtdores, vereâdores e etc, que compôe a estntura;a Câmâla
Municipal de São Bemardo, conforme projeto Básico.

Outrossim. e impoíante.esclarecer que o pregào de n" 06/2019 _ CPL/CMSB foi dese(o, sendo
assrm. tom-a-se necessiário fazer uma reduçào nos quantitalivos do projeto anlerior, levando em
cons,oemçao somenle os meses restantes do exercicio financeiro de 2019.

03 - fSPECIFICAÇÃO DO OBJITTO:

ACUC\R ripo .nsallilài uãca rlooq tamot.
oflgem v€g€tâI. sâlraro\e. de cajla de aÇucaÍ. pacore de 0t
Kg. embalagem ran.parenre. re.r.iene,'com,olà
re,orçadâ inresra. Intormaçôe, nuÚ,cionai, nâ

validade de no minimo 6 mes€s.
Care lorado . M.id". d.-r aa*l,,l"da-;p*. d" ,
:lcyo. ?ur: _ lcoo!,c,onâdo em embâtasem {r,po
rüolinÀo) de 500 s, classjficaçào ofi€iâl brasiÉira (dú s
Cob.l. com oo maximo de t50o de ,Íào p.V.A
(Preros.Verdes e AÍdrdos). rsenro de beüdâ. no ou
rio-zona I,onto de torrã média. moagem medra trna e
mlormdções m embataSem coíforme teSislaçáo eD

Retrigemnres malmal "g* B"-.à \ar.Pe, *b*,
rârÀrJa. cola e guâranâ. embâtapem com 02 liúo. .om
nome. e _nürca do fabricanle. Ma(â delem seí
reconhecrdo mremacionalrnente dentro do\ mars âl(os

Re Íii geranre. maf end ;gua sa"o." \a,.pe, .âbo-rc.
raEntâ. cota e guamnd. embatagem
l00ml com nome e Darcâ do Í.b'ricanie. v-"" 0"..*
ser_reconà€cido internacionalmenre denrro dos mâis attos
p1d6€s de quâlidâde.
Slscoiro_ utgaG rrpo crea. cmcter:i nre,
Iânnna de tngo enriquecrda com ferro e acrdo fonco,
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sal refinado. extrato de maire. estabitizanle le-crrlna ae
soja, femenros quínicos. O biscoiro deveá seÍ fab.icado
de matérias têrÍosas embalagem com dados de
identiflcâçào do produro, marca do fabricanre, pr^zo de
validadê. peso liquido e de âcordo com a R€soluçâo
l2l78 d2 Comissâo Nacionât de Norrn s e padÍões para
AliÍtenlo* CY\PA. Fmbalagem: pâcole rmDerúeâtet.
làLmdo coortrdo 4O0g (lxt), informasôe\ nurncionars
na embâlagem- Validade minima de ó meses.
LEITE. PO. inregmt. badjc,onaa;ào .orÍendo glúten.
erÍiquecido com viiâminas A. D e C. pâdrâo equivatenre
ou superior ao NINHO, âcôndicionâdo em lala com. no
mítrimo. 400 g, com dâdos de idemificaçào do produlo.
mdca do tabncanre. pEzo de vatrüde. pe\o trqurdo e
resrsuo no Mini,réoo da Saúde eou M,tusrério dâ

Suco concentrado saboif n cuj{I@lããi4
caJu. moÍango e goiaba; líqüdo. indüstnâlizado, com
alto leor de polpa de Íiúâq t00% natuÍal. isento de
comtes! consenantes e acidulantes, sem adiçâo de
açucâr. fabricado exctu5ivanrenre com a fÍulâ de prmerâ
qualidade. enva\ado em emb"r,gem ae pra.r,rairoxicf
Íesrsrente, embalaqem de 500 ml
Aguâ M,neml mrurat nào s.rújfi rÍ;üno de 4-0 e
mà\imo 8.0. acondicionâdá em embalâgem relomatel
{garmÍão) de 20 t!rnrer litÍos. pf 

".i"" 
'f,,!itr*, .o.

protercr na pâíe supenor do lâcre de ,(8urança
personalizâdo pelo fabricanle 

"oÍlo ruOe-,
rdenuficasào do produro. datâ de fâbncâçâo e ptuo devalrdade no rorulo. O pmdulo devera 31.n6., u
port?tria 451/97 do Minisrériô da Saúdc. e a
resoluçâo l2l78 da Comissào Nacional de Normâs ePâd6€s ÍJa.â ati1nentôs - CNNPA. A entrega seniparcelada. variando de acordo com a necessidade dacontrabnle. { áAuâ ÍtuneÊl ê apenas para repoiiçào,
no 

_momenro da enrÍeBa sefti leila a uocâ do

Aguâ ltinerât íarural ;m- sar. ;õ r l,
copos de 20{)mt. cai\a com 48 utrrdades. com umpÀ
aluminrzada. embalagem p*t.u pa.u .on*rno ,m.a,uro,
com erot'cadG de rori/açô$ do\ ó18ào\ . omp.renr<.
e com validade paÍa t2 (doz;) meses.
Ma,g"nnu V-gerut C.em"ça com sat. rndu.rriatrádd.
oDnda de produto\ Lenlo, dc ,uJrdÀdes e .eL§irgÍedieDres de preparo em p..fii. -.."0. 

a.corl§eruâçáo. bomogênea. de cheiro e sâbor
caÍacreri\lrco. 

.1:ondicronada €m pore pta.Uco âroxrco,
rerorçado de 250e
eaoçanre areerrcoãlci,pàãT,õjõnniTãõ 

a
Da<e de crctaDâlo e sacarina. com regisúo no Vmsreno
da-Saúde, ácondicionâda 

",n 
*;u ão- so ,*r,e, *In0,8s. Vâlidade. imp.essa m cmbalâeem, ninima de12 meses a parti. dã

1,..

/
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04. DAS OBRIGAçÔES DÂ CONTRÁTÀNTE:

4.1- Exercer a fiscâlizaÇào dâ eDtrega do objeto. por senidor ou comissào, espectalmentedesignado pela Cámârâ Munrcipal de S1o Bemardo;

4.2- Proceder aos pagamentos devidos à CONTRATADAI

4.1_ Proporcionar lodas as facllidades nâra_que a CONTMTADA possa proceder à enlrega doobjeto dentro do estâbelecido nesre projero Básrcoi

4.4- Rejeitâr os itens que nào satisfizerem i
no rtem 3 do prcsente projelo Básico; 

ros padrôes exigidos de acordo com as especificaçôes

4.5- Aplicar à CONTRA'IADA, as sançôes administrativas preüstas na legislaçào vigente;

4.6- Proporclonar todas as condiçôes necessárias à boa execuçào do conlmto e permitE o lirre
ii'iil.L"' '.r*t"o"s ,denrificados da cor.rrRÁr ADÀ ;;'i""Jd."""n,1àfi."1," *u.g,

47-- Rrsponsabilüar-se pela comumcaçào, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete emrDterrupçào na €xecuÇào do fomecimenro,

4.8_ Acatar e pôr em prárrca as recomenílâcôes feitds pela CONTRATADA no que drz respertoas,cotrdições e rnanuseio dos produros fo,n..ido.. j..d"-qr;;;.'""íJni#""',il'.**. 
o.Administmçào;

Adoçante diêiético liquido. com ciclamato de sódio e
sacarina sódicâ, com bico dosador. frasco com 100 lrli.
Vâlidade, impressa na embalasem. mínimâ d€ 12 meses

Chá de hortelà. .*".d.e."
camomila. ApÍesenraçào:saquiDàos embalados
indiüdualmente em papel, reembalados em câixas de
papelâo, fechados por plástico transpdente. Cada
cal\a conrendo l0 sache. de 20g. Validade.
rmpre\\a na embalagem. miruma de l) m6rs d

mínimo 5009, divididos em 5 pacotes de rOOg cadã
com capacidade para 200m1. Embatâqe,n crm
identrfi.açào do produlo. marca do Íabncãre. pmzo
de validâde e câpacidade, ê acordo com a R€sotuçào
12 -8 dâ CNNPc. O produro derera rer reg,\r,o no

Polpa de ftulas. nat"raitãbores. âbac ,
goiata, acerola, grdviolâ e mamcujá. embalagem com no

e/ou Ministério dâ Saúde.
Pào de forma fariado. pnte de 50-0 rãm^ embâr.ado.
em sâco. plâ.ucos alóxicos. feclLâdo., com dâl? de
labncaçào em róulo iDdeje\et corncrdenre com a data
de mtrega, e o pràzo de validade dos mesmos.
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05 - OBRIGAÇOES DÀ CONTRÁTADA:

5.1- Proceder a enlrega dos iteÍs adjudicados, de conformidade com o quaDtitâtivo e as
especificaçôes constanles do item 3 do presente projeto Básico;

5.2 - ProüdenciaÍ â troca, à suas expensas, dos itens entregues em desacordo com às
especiÊcações solicitadas;

5.3 - Responsabilizar-se pelos danos causados dirctamente à Administração ou a terceircs,
decorreDte de suâ culpâ ou dolo duraDte o periodo de entrega do objeto, não implicando
corresponsabilialade do Poder hiblico ou de seus agentes ou preposlos;

5.4 - Manter inalterados os preços e condiçôes propostas;

5.5 - Responder por todos os ônus decorreDtes do trânsporte, seguros, taxas, fretes e demais
encdgos que venlam incidir na entrega do materiâl;

l.-U-;I+tI l"-*1" fiscal.âs especificâções do mateíal, de modo idêntico àquelas constanles
do objeto desre Projelo Básrco:

5.7 - Não transferir a terc€iros, total ou parcial, o fomecime o do material sem a pÉvia e
expressa anuência da CONTRATANTE;

5.8 - Prestar os serviços com rapidez e eficiêncial

i:1;"a::.".f:^:Oi:l: durânre o expedimre do seroÍ ou em hoftinos akemarivos. preüâEeDre
acoroaoos tormalmente com a Adminrstmçào;

5.10 - Reparar ou indenizar, a juizo e dentro do pmzo estipulado pela autodalade competente,todâs e quaisquer avarias ou daros cat sados aos bens a" 'COú{ÀiANiÉ, ,, j" te.c"i-s,decorrente de ação ou omissâo, dolosa ou culposa a. ."u. 
".p."*ua* "-io-"iJJ."il

111^-,. 
,_lb:l,lr" qualquer empregado â pedido do CONTRATANTE, quando jurgado

rnoesejavet ou rnconv€niente âo seÍviço;

5.12 - Substituir iÍediâtaDente os produtos entreguest caso se aprcsentem imprópnos paracotrsumo;

5.13. ?rovidencrar para que seus empregados cumpram as nomas intemas relativas à seguaaçâdo CONTRATANTE:

5.14 -, Manter dlu-ante rodo o período de ügêncra do contmlo. todas as condiçôes que ensejarâmÂ s@ habilirasào m licitôçào e conr@raçào,

06. DA ENTRXGA:

í-E -
-...T--atra n/(/

,(-



L1
__\r*
@'lr§E!

ESTADO DO MAMNHiO
CÁMÀM MLlNICIPÁL DE SÀO BELTiÀRDO

c.\,PJ A1 629 520000t_01
Ruu ConeÉo Ntsbr n'215-('. tb (i:P:ó5 5501)00

5ãa Rernotul , ttÁ

n4
0/!

6.1- O prazo de entrega dos gêneros
necessidades dâ CONTRÂTADA e 1eú
deveú ter vigência até o dia 3lll2l2\t9.

alimenticios será sob dernandá de acordo com as
inicio a panir da dâla de assinatüa do contmto que

6.2 - Caso os alirnenlos, objeto do prcsente projeto Básico não €steja de acordo com as
especificaçôes exigidas, a secrelaria nào o âceitafli e lârraú termo circunstanciado do fato, que
deverá ser encamiúado à autoridade superior, sob pena de responsabiiidade.

6.3- Natipótese da nào aceitaçào do objelo, o mesmo deverá ser retimdo imediâtamente p€lo
romeceoor para que seJa têjla a subslituiçào e reposição por outro com as caracteristicas de
acordo com o estabelecido no presente projelo Básico.

6.4- O recebimento nào exclü a responsabilidâde da Contratâda pela perfeita execução do
conhato, ficando a mesma obrigadâ a substituí, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se a
qualquer lempo se verificar vicios. delerlos ou incorreções.

O? - LOCÁL E CONDIçOES Df, ENTRXGA:

7-l- Os alimentos serão entregues de acordo com a necessidade da CONTRATANTE após a

1pl99ntação de um cardápio elâborado e apresenrado pelo órgão responsável à
CONTRÁTADA, no período minimo de 03 (três) dias de antecedência, no i,_ral devÉú conter as
quantidades necessiárias dos alimeÍtos a serem entrcglres.

7.2- Os alfulentos serão enlregues no endereço fomecido pelâ CONTRATADA, a urrta equipe
ou tuncionário designado pela CONTRATANIE;

7.3- Os alimentos de odgem sólida deverão estar acondicionados em embalagens apropriadas,
de forma que não veúa alterar â qualidade dos mesmos;

7.4- Os alimentos de oÍigem liquidâ deverâo estar acondicionados em embalâgens âpropriadas
que poderão ser embalâgens plásticas, gârrafas térmicâs ou embalagens tetra-p-a-k de iorma que
não venha alierar a qualidade dos mesmos.

7.5- Todos os alimentos deverão estat acondicionados apropriâdamente de forma que nào seja
ocasionada â perda dos mesmos dumnte o tmnsporte até o devido locâl de consumo.

08. DAS CONDIçÔAS DE PAGAMENTO:

8.1- O pâgamento seni efetuado em moeda corrente nacional em até 30 (trintâ) dias,
após a apresentação da Nota fiscayfatum no valor total coffespondente aos itens fomecidos
durante os últimos 30 (trinta) dias antecedentes à data de emisào da referida Nota iiscal. A
mesma deve esrar devidamentc alcstada por seryidôr designâdo para este fim.

8.1.1 - A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Câmam a solicitaçào de
pagamento, assinâda e carimbada pelo representânte legal da empresa em papel timbrado,
contendo o no do processo licitatório, as informações pira crédito_em 

"ont 
'"á.r"ot" 

"o.o,nome e número do Banco, nome e número da Agàrcii e número dá conta. aDexândo a Nota
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contrato, cópia da notâ de empenho como também as demais certidôes alualizadas: CeÍificado
de Regulâridade de Situação do Fundo de Gamntiâ do Tempo de Serviço - FGTS. Certidão de
Débitos Trabalhistas , CNDT, CeÍidâo Negâriva de Débrlojunro a previdéncia Sociâl _ CND,
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, expedida por órgàos da Secretaria da Receita Federâl do Brasil e da procuradoria Cerâl
da Fazenda Nacional, e certidôes negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de
Fazenda do Estado e do Município.

. _ 8.2 - Como condição pala AdminisúaÇào efetuar o pagamento, a licitante vencedora
deverá manter as mesmas condiçôes de habilitação;

8.3 - O recebime o não exclur a responsabilidade dâ Contralada pelo perfeito
desempenho do material fomecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregrtu.idaaá" à"t"ctaa*
quando da utilização do referido matedal:

8.4 - A nota fiscayfatum deverá ser emitida p€la pópria Contratadâ, obrigatoriturcnte
com o númem de inscrição Ío CNPJ com que foi cadastiadó no departamento àJcaaastro de
fomecedores dâ Cámara Municipâl de Sào Bemardo. constanle arnda dá Nota de Fmoeúo e do('onlralo. não se admilindo notas fiscars faiuras emttidas com outro CMJ, mermo d'e filiais ou(ut Ínalnz.

09 _ CRONOGRAI{Â DE DESEMBOLSO

9.1 - O qonogrâma de desembolso será mensal no valor estimândo de R$ _,conforme quantitativo soticirado, nos termos da 
"rin"" 

"t-, inci* xíaã "n]oi]irti r"a*"rn'8.666/93.

Fiscal devidâmente atestâ. emitidâ sem râsura, etu letra bem legivel, luntamente com ópia do

São Bemârdo MA,06 de maio de 2019.

(.,*"., 1. ,..",.?1 ,' . t.-[c '-"L,
Crisotrete Monteiro Costs

Assessora da Cámara Munici?al de
São Bernardo


