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E§TADO DO MÁRANTIÃO
CAMARÁ MUNICIPÁL I'E S.1O AERNARDO

CNPJ: 07-629 520/0001 -07
Rrú (bnep Nerto. n2 l5-( enttu, ( El,: ó5 5504t)0.

Sào Benat.lo/lu

OI - OBJETO:

Contrataçâo
refeições tipo "quentinhas" e

BemardoÀ/ÍA.

PROJETO BÁSICO

de emprêsâ especiâlizada pam fomecirnenio, sob demândâ, de
lanches para os servidores da Câmara Municipal de Sâo

02 - JUSTIFICATWA:

JüstiÍica-se a concessão tendo em vista a nccessidade de ofenar a prcstação

^ 
do s€Íviço para os Empregados e SeÍvidorcs dâ Câmara Municipal de São Bemardo, pois a
maio.ia reside looge da sede do Muoicípio, seÍdo um obstáculo pam o deslocâmeDto
trabalho/íesidênciâ,/trabâlho no hoúrio do almoço, o que motiva a ÍEalização das ÍefeiÉes no
póprio local de tràbalho.

Ademais, os serviços de alimantação seÍâo destinâdos tarnbém aos
profissionais de outras localidades na paíicipaÇào em evenlos, cursos, palestras, reuniôes
tecnicas, campaohas, semioáLrios à s€rviço da Câmara Municipal de São BemaÍdo.

Allte o exposto, faz-se neresúrio a realizâçào de procedimento licitatório parà
Contrataçâo de emprrsa especializada para fomecimento, sob demand4 de refeiçõcs tipo
"quentinhas" e lanches para os servidores da Câmara Municipal de São Bemffdo/MA, visatrdo
suprir demaüda quanto à eventuais necessidades da aquisição dcstes serviços.

03 . ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:

LOTf, UNÍCO

0,Í - DÀ PARTICIPAÇÃO

4.1. Pod€rão pâÍticipâr:

4.1.1 - Quaisqucr licitantês que detenham atividadc pertincnte e compâtivcl com o objeto deste

Projeto Brisico e que atendâm â todas as exigências, constantes no Edital e seus Anexos.

4.1.2 - As empresas contratâdas deverâo estar situadas no pcímetro urbano da cidade de Sao ,7
Bemardo (MA). ./

ITElI ESPECIFÍCA('ÔÉS t rnid. Quant. Valor unt.
VâloÍ
totâl

0l Bolo FATIA 350

o2 Sâlgâdo (.ENTO I00

03 Suco com CàchoíÍo Ouente UNIT) 400

04 Reliiserantc com Sârduích€ UNIt) 350

05
Quentinhasi cofiposla por02 tipos de came (fr.ngo,
bovino, suino ou pescado); §alâda; anoz; macanão;
feiião e fârofâ.

T-INIT) ,100
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4,2. Não poderâo mDcorrer:

4.2.1 - Concorda6rias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou
em liquidação;

4.2.2 - Que estejâm com o dircito de licitâre contrâtaÍ com â Administmçào Públicâ suspensa, ou
que por estâ teúam sido declaradas inidôneas;

os - DAs oBRrcAÇôEs DA CoNTRATÀNTE

5.1 - Efetua. o pâgamento em observáncia à forma estipulada pela administração no pra",
estab€lecido nesle Projeto Básico;

5.2 - Repassar todÀs âs informações necessárias pârâ a pÍestação dos serviços, objeto deste Projeto

Básico:

5,3 - Infomar ao licitânte sobÍe novas ocorrências relacioíâdas com a execução dos serviços, e

diligeÍciar nos casos quc exigem providências corrclivas;

5.4 - FiscalizaÍ e acompanhaÍ a execuçào dos scrviços.

5.5 - MarifestaÍ-se formalmente em todos os atos rElativos à execução do contrato, em especial'

na aplicaçâo de sanções e alteraçôes do mesmo.

06. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRÁTÁDA

6.1 - Prestar os serviços nos prazos definidos pelo solicitante e a Partir do recebimento da Nota

da Execução de ServiÇos e de acordo com as especificações do presente PÍojeto Básico;

6.2 - RespoDsabiliz Í-se pelos danos caBâdos diíelamcnte à CONTRATANTE ou a terceinos,

decoúentes de sua culpâ ou dolo, quardo da Execução dos Serviços em âpreço. nào excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade, quando da fiscalizâção ou o acompanhâmento pela

CONTRATANTE.

6.3 - Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuizo causado por seus emprcgados, ou

repres€ntantes, direta e indirctamente, ao adquirente ou a terceilos, inclusive aos decorrentes de

serviços ou aquisições com vicios ou defeitos, constâtáveis nos prazos da gaÍantia.

6.4 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitâdos pela CONTRÀTANTE, obrigando_

se a atender, de imediato, todas as reclamaçõcs â respcito da qualidâde do serviço-

ó.5 - Cumpú com âs demais imposiçôes deste in§Íumento convocatório;

6.6 - PÍestar os serviços de foÍmamcticulosâ e constante, mântendo-o§ §emPre em p€rfeita ordem

e funcionamento;

6.7 - Comunicar à CONTRATANTE, por escrilo, qualquer anormalidade no serviço e Prestar os

./
6.E - Não transferir a oulrcm, no todo ou em Paíe, a ex$ução do contrato, §alvo com Pévia e

express,r autorizâçâo da Cont'atante;
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ESTÁDO DO MAN4NEÀO

('ÁMANA MLINIÇIPAL DE SÁO BERNARIÀ'
('NP.r: A7 -ó29. 520/00011)7
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'5t)-ot)oSão Bern@.lo/Ml

69 - Fome.c. À .ôntniâd. lodô informâção interna csscncial à realização dos

6.10 - Conferir todâ â documenação técnica gerâda e apresenlâda durante a execuçào do objelo,
eferuando o seu aúesto quando a mcsma cstiver em conformidade com os padrôes de informâção
e qualidade exigidos;

6.11 - Homologaa os fomecimentos executados qrürndo os mesmos estiveÍem de acordo com o
esperificado no Projeto Bâsico.

07 - DA EXECUÇÃO DOS Sf,RVrçOS

7.1- A CONTRÁTÁDA só deverá cxecutar os serviços descritos íeste Projeto Básico, somente
com o recebimetrtro de uma OÍdeÍn de SeÍviço, expedida e devidamente assinada p€la Câmarâ dc

Sâo Bemardo na qual deveÍá coNlar as seguimes hformações; Nome do Servidor, n'do CPF oü

RG e os serviços a serem ofenados ao mesmo.

OE - DA SI'BCONTRATAçÁO

8.1 - A CONTRATADA somente podem subcontràlar tarefas relativâs âos Serviços objeto d€sta

Licilação se obedecidos os seguintes requisitos:

8.1.1 - Durante a execução dos Serviços, â CONTRATADA pod€ná vÍr a subco[tratar os

serviços constântes no item 3 sem nenhum ônus para a CONTI{ATANTE.

8.1.2. - Os serviços prestados pela subcontmtação, devcrão apÍesentâÍ a mesma quâlidâde

dos serviços padrào.

8.1.3. - Em caso de subcontràtáção. nào sera estabelecido quâlquer vínculo entÍe a

CONTRATANE e a(s) subcontratada(s), permanecendo a CONTRATADA Íespon§ável pelo

integral cumprimento das obrigaçôcs estabelecidas no CONTRATO:

8.1.4 - A CONTRATADA deveÍá informar a CoNTRATANE. com uma aniecedência

minima de 72 (setentâ e duas) hoÍa§, a subcontmtação a ser reâlizâdâ, bem como quâlquer
substituição de subcontmtada(s). no curso da vi8ência do CONTRATO;

8.1.5 - A CoNTRATADA deverá diligenciâr a escolha de subcoúratada(s) quc

viabilizc(m) o cumprimcnto das exigências estipuladas no CONTRATO e respectivos ANEXOS,
devendo substitu imediâtâmeíle a(s) subcontmtada(s) que. de qualquer foÍma, impeça(m),

dificulte(m) ou pr€judique(m) a pÍeslaçào dos serviços.

09 . DO PÀGAMENTO

9.I - O pagâmento sera feilo meísâlmente pela Câmarâ Municipal dc São Bemardo, em moeda

corrente nacional, medianlc TransÍcrônciâ Bancária Eletónica, diroto nâ Conta da Contratada,

rcferente ao quantitativo dos itens fomecidos tro período c ocorÍerá até no máximo de 30 (úintâ)
dias, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou FâtuÍa 

-V
9.1.1 - A CONTRATADÀ deveÍâ pmtocolar na sede dcsta Câmara a solicitação d€

pagaÍnento, assinada e cârimbada p€lo repre§entante legâl da empresa em pap€l timbrado,

tipo dc
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contendo o n" do processo licitatório, as informaçôes pam credito em conta coÍÍente como: Dome
e número do Banco, nome e número dâ Agência e número da conla, ancxando a Nota Fiscal
devidamenle atesta, emitida sem rasura, em letra bem legivel, juntamente com cópia do coúrato,
cópia da nota de «npenho como iambém as dêmais certidões atualizâdâs: Ceriificado de
RegulâÍidade de Situaçào do Fundo de carantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de
Débitos Trabalhistas, CNDT, Certidâo Negâtivâ de Débito junto à Previdência Social - CND,
Certidão Conjuüta Negativa de Débitos Relativos â Tributos Federâis e à Dívida Ativa da Uniâo.
expedidâ por órgâos da Secretaria da Receitâ Federal do Brasil e da pmcuradoíâ GeÍâl dâ
Fazenda Nacional, e certidõcs negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias d€
Fazenda do Eslado e do Municipio.

9.2 - Como condiçâo para Ciirnam efetuaÍ o pagamento, a licitante v€ncedom deverá manteÍ as
mesmas condições de habilitaçâo.

9.3 - A notâ fiscal/fatu.a deverá se. emitidâ pelâ púpria Contrâtada, obrigatoriamelte com o
número d€ inscrição no CNPJ com que foi cadastrado ío d€partamenro de cadastro de
fomecedores da Cámara Municipal dc Apicum-Açu, constâtrle ainda dâ Nota dc Empenho e do
Contmlo, nâo se admitindo notâs fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ. mesmo de filiais ou
da matriz.

10 - CRONOGRAMA DE DI§f,MBOLSO

l0.l - O cronograma de desembolso sená mensal no valor de R$ _, a partir da liqúdaçâo do
serviço presiado, nos termos da alínea ,.b,', inciso XIV do ârt. 40, da Lei Federal n" E.ó66D3.

1l - DA FORMALTZÂÇÂO E !.rcÊNCrA

I L L Seni lavrado insfumento coítratual que teÉ
até 31 1 1212020.

Asseslot do ('ámara Mtnicipal de São Bcmardo

São Bcmardo/MA,06 dejaneiro de 2020.

vi8ência iniciando nâ dala de sua assinatura

rrncrsco ( elio Br:zerrâ

ApÍovado em A7 ta! / ZOz

de Crrvalho
PrcriÍlente du ( ôm.tro i.iql dc São Bennrdo -MÀ
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