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PROJETO BÁSICO

01 _ OBJETO:

Aquisição de Mâterial Permanente do
Municipal de São BemâÍdo (MA).

02 JUSTIFICÂTIVA:

tipo MobiliáÍio de inÍeÍesse da Câmara

. A âquisição de mobiliário para â Câmara Municipal de São Bernardo, compõe um
conjunto de iniciativas que tem como objetivo melhorâr a qualidade de vida dos seus servidores
€ membros.

. Pam alcançar resultâdos proÍicuos, faz-se necessário a aquisiçâo de mobiliríio que
propicie o adequado funcionamento do plen:írio da CMSB, dentro das condições exigidâs de
confoÍto, segurança e higiene.

Diânte do exposto. é necesúrio que proceda a formâlizâ9ão de processo e
instauração de Procedimento Licitatório para conúalâção de empresa 

-especializada 
para

fomecimento de Material P€rmanente do ripo Mobiliário de interesse da Câmara Municipal de
São Bemardo (MA).

03 - ESPECIFTCAÇÃO DO O&|ETO:
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LOTE I]NICO

DESCRTÇÃo UNIDADE

MFSA EM túDF ômm - comtrimenio tj0m
larguú 0,60m / altura 0.75m I cor - tinlo.

MESA EM MDF - comprimento 3.75m / largura
O,60m / altura 0,75m mdf6mm/cor- tinto.
VfS4 tlú lúDt - comprimenro I-Zm largura
0,60m r attura o;sn íJrãnl r 
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NICHO EM UOF - comprimento t O:,n I
largura 0.25m / tundo 0,38m mdf6mm / cor - tjNn

ÀRMARIO AP,\RADOR -T MC}F
comprimenlo 0.15m , largura 0.75m r tundo
0,35m mdf6mm I cor rioto.
PULPITO EM MDF - akura 1.23m / td8ura
0,93m / tundo 0,67m mdf6mm / cor - rinto
MESA BIRO - Mêsa para Escúõrio z caveusl-
90cm - túDP BP ou VDP LucaDrinl. ramo, U\Dl5mm. âcabamento com bordâs pVC, gaveteiro
com duas gaveras com conediças;etáti
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4.t . DÀ CONTRATANTE

4.1.1 - Exercer a fiscalizaçâo da entrega do material, por servidor ou comissão,
especialmente designado pelâ CâmaÍa Municipalde Sào Bemârdo:

4.1.2 - Proceder aos pagamentos devidos à licitants vencedora;

4.1.3 - Proporcionar todas as facilidades parâ que a licitante vencedora possa
procedcr à entrega do material dentro do esrabelecido n€st€ projeto Básico.

o{ - r)As oBRrcÀÇôrs

4.1.4 - Re.jeitar o mâterial que nâo satisfizerem âos padrões exigidos nas

ht Ü

puxadores e fechadum com chaves. pés em aço
com pinlu.â Epoxi-

8.

CADEIRA GIRATORIA - Matériâ,prima:
Metal Estrulumi Eletrosnitica epóri-pó pÍero, a

estÍutura recebe pÍoleçâo em polimero iafetado
preto (Injerado) Encosro: Fixo Pisrão a gási
Siln Altura do âssenlo âo chão: Mínima: 4l cm.
Máxima: 54 cm
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CADEIRA GIRÀTORIA COM BRAÇO.
Matéria-pÍima: Metal Estrutura: Eletrostática
epóxi-pó preto, a estrutura recebe proteção em
polimero infetado preto (lnjerâdo) Encosto:
Fixo Pistão a gás: Sirn Àltura do assenio âo
chão: Minima:41 cm. Máxima: 54 cm

I]ND 1l

10.

LONGARINA SECRETARIA O] LUGARES
. Ass€nto e Encosto eíofado êm espurfla
lnjetada.
. Consultar cores e valores,
. Câpacidade de Peso de até I l0 k8 por lu8ar
. Pintura Eúxi.

(]NI) l0

ll.

CADEIRA GIRATÔRIA DIREToR
Material: Tecido Sintéiico
Brâços: Praleâdo acolchoado
Mecanismo: Inclinaçâo
Levantamento: A gás

Base:35cm prateada
Roda: Nylon
Dimensões (LxPxÂ): 74 x 74 x 108-l 16cm
P€so: 14,30 Kg
Peso Máximo SupoÍado: 130 Kq

ltN t) l3

12.

CADEIRA PRESIDENTE - gimróÍia encosro d€
cabeça com 4 posiçôes de regulagem e 40nm de
curso Braço SL mecanismo snycÍon, arânha de

UN It)

especificaçõesi
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4.1.5. Aplicar à licitante vencedora as sanções administmtivas previstâs na
legislaçào vigente, em caso de necessidade.

4.2 - DÁ CONTRÁTÂDA

4.2.1 - Proceder a entrega do materiâl adjudisados, de conformidade com o
quantitativo e as especificagôes constantes do item J do presente Projeto Básico e dâ suâ pÍoposta
comercial:

4.2.2 - Providenciar a úoca, às suas expensas. no prazo mririmo de l0 (dez) dias
corridos, do material onúegue com defeitos de fabricação e que não correspondam as
especifi caçôes solicitadas;

4.2.3 - Responsabilizâr-se pelos danos causâdos diretamente à Conüâtante ou a
terceiros. decorrente de sua culpa ou dolo durante o periodo de entregâ do material, não
amplicândo coíresponsâbilidâde do Poder Público ou de seus agentes ou preposios:

4.2.4 - Manter inalterados os preços e condições propostas;

4.2.5 - Responder por todos os ônus decoÍÍentes do transporte de embâlagem,
scguros, taxas, fretes e demais encargos que venham incidiÍ na entrega do mateúal;

4.2.6 - LangaÍ na nota fiscal as especificações do material, de modo idêntico
àquelas constantes do objeto deste Projeto Básico:

4.2.7 - Nâo tÍansferir a terceiros. totâl ou pârcial, o fomecimento do mâÍerial sem
a prer ia e expressa anuéncta dá Conlraianle

05 _ DA ENTRIGA:

5-l - Os itens deverâo ser entregues. instâlados e montados na CMSB que propoÍcione
integridade do produto até o seu uso, sob pena de serem rejeitâdâs;

5.2 - A entÍega deveú ser realizada perante o Fiscal do Contmto, que adotará os seguinte\
procedimentos:

a) Provisoriâmetrte: de posse dos documentos apresentados pela
CONTRATADA e de uma viâ do contrato e da proposta respectiva, receberá os bens para
v€rificação de especificaçôes, quantidade, quâlidade, prazos, preços, embalagens e outros
dados p€Íinentes e, encontrando irregularidade, fixará prazo para correção p€la
CONTRATADA, mediante retiÍada do equipâmento, ou apÍovando, Íeceberá
provisoriamente ôs bens, mediante reciboi

b) Definitivâmetrte: âpós Íecebimento provisório, verilicação da intesridâde e
Íealização detestes de funcionâmento, se forocâso, e sendo âprovados, nos exatos termos
do Projeto Básico e da propostâ vencedora. será efetivado o recebimento definirivo.
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5.J - Em caso de irregularidade não sanâda pela CONTRATADA, a Comissão de
Recebimento reduzirá a teímo os fatos ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE pârâ
aplicâção de penâlidades:

5.:l - Os custos da substituição dos itens Íejeitâdos correrão exclusivamente à conta da
Contratâda:

5.5 - Todos os itens entregues a CONTRATANTE devem seí originais de fábrica e novos
(sem uso, reforma ou recondicionamento) em r€g;me normal de produçâo, sendo paoduto novo e
comerciâlizado normalmente âtÍâvés dos canais de revenda do fâbricânte,

5.6 - Na eventualidade de um dos itens do objeto não es§a mais disponível no meÍcado,
a CONTRATADA deve substituir por um com a mesma qualidade e especificação técnica do
produto fora de Iinha ou superior.

06 PRAZO E LOCAL DE ENTR-EGA:

6,1 - A entrega se dará única etapa, mediante emissão de ordem de fomecimento emitido
pela mêsma, durante o periodo de vigência do contrato que será âté 3l/1212020, a contâr da
data de sua assinatura.

6.1.1 - Após a solicitação de fornecimento, a CONTRATADA deverá proceder a
entrega. montagem e instâlâção do mobiliário em até no máximo 30 (lrinta) dias consecutivos.
em uma única etapa,

6.2 - O material objeto do presente Projeto Básico dêverá ser entr€gue na sede da Câmara
Municipal de Sào Bemardo - MA. localizada na Rua Conego Nestor n9l5-Centro, CEP: 65.550-
000- São Bemârdo/MA.

07 . DO PAGAMENTO:

7.1 - O pâgamento será feito pela Câmara Municipal de São Bemardo - MA, em moeda
corente nacional, mediânte TÍansferência Bancária Eletrônic4 direto na Conta da Contratada e
ocorrerá âté no miiximo de 30 (trinta) diâs apos a dâtâ do recebimento definitivo do material
solicitado na etap4 mediante a apresentâção dâ competente Nota Fiscal ou Fatum;

7.1.1 - A CONTRATADA deverá pÍotocolar na sede desla Câmara a solisitâção
de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel
timbrado, contendo o no do processo lisitatório, âs informações parâ crédito em conta
corrente como: nome e número do Bânco, nome e número da Agéncia e número dacontq
an€xando â Nota Fiscâl devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível,
juntamen(e com cópiâ do contrato, §ópia da nota de empenho como também as demais
c€íidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garanliâ do
Tempo de SeÍviço - FGTS. CeÍtidão de Débiros Trabalhistas CNDT, Certidão Negaiivâ
de Débito junto à Previdência Social - CND. Ceíidão Conjunta Negativa de Débitos
Relativos a Tributos federais e à Divida Ativa da União, expedida poÍ órgãos da
Secretaria da Receita Federal do Brâsil e da Procuradoriâ Ge.al dâ Fazendâ Nâcional, e

certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado
€ do Município.
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7.2 - Como condição parâ Contmtanle efetuar o pagamento, a licitante vencedora deveni

manter as mesmas condições de habilitação;

7.3 - O recebimenlo nâo exclui a responsabilidade da Contratada pelo peÍfeho
desempenho do material fornecido, câbendo-lhe sanar quaisquer iregularidades detecadas
quando dâ utilizâção do referido material;

7.4 - A nota fiscal/faturâ deverá ser emitida pela própria Contratada. obrigatoriamente
com o número de inscrição no CNPJ com que foi cadastÍado no depârlamento de cadastro de
fornecedores da Câmara Municipal de São Bemardo, conslante ainda da Nota de Empenho e do
Contrato. nâo se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outÍo CNPJ. mesmo de filiais ou
da mariz.

' 08 - cRoNocRÂMA DE DESEMBoLSo

8.1 o cronograma de desembolso será realizado em única paÍcela no valor de R$
a partir do recebimento definitivo do objeto solicitâdo na etapâ. nos termos da âlinea "b", inciso
XIV do art.40, da Lei Federal n'8.6ó6193.

São Bemardo MA, 06 dejaneiro de 2020.

FÍâncisco Célio BezêrÍâ
Assessor da Cõnaru Municipal de Sâo Ber ordo
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de Cârvâlho
Prcsidente da'(:ánard Municipal de São Bernurdo -M4
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