
u
ESTADq DO MARÁNTI,iO
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CNI'J: 07á29. 524/0M l.l7
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PROIETO BÁSICO

01_OBJETO:

Contratação de Empresa

Condicionâdo para atender

02 - rufiFtcÁTtva:

Especiâlizâdâ parâ

à Câmara Municipal
aquisição de Material Permanente de Ar

de são Bernardo (MA).

Os aparelhos dê ôr condicionâdo existentês estão quebrados, necessitando da
compra dos íeferidos aparelhos para climatizar toda uma área dê uso geral da Câmâra
Municipal. Com as mudanças do layout, necessariamente Íoram criados espaços por divisórias
nessês ambientes, tâis como: gabinête5, salas de reuniões, salas técnicas e administrativas.
Nesse caso, parê atender â refrigeração desges novos espàços serà necessáíiâ a aqutsição dê
novos aparelhos de ar condicionado.

Entre elas, faz-se necêssário gârantir a funcionalidade e conforto dos usuários des
instalaçõês, pâra os fins a que se destinam, executendo todos os sêrviços inerentes à área de
âr condicionado. A aquisição dessês equipãmêntos visa a atêndêr a demandas de ejuste de
layout da Câmara.

Dessa forma, â aquisiçâo de equipâmentos condicionadores de ar, instalados, vtsa à

eÍlciência do gasto público, a celeridade processual, a ampla concorrênciã entre as empresas
licitantes e a efetividadê da administração públicâ.

03 - ESPECTFTCÁçÃO DO OBJETO:

O objetivo contratâr empresâ especializeda pâra aquisição de Materiâl Permânentê
de Eletrodomésticos'Ar Condicionado - para atendeÍ as necessidades Cámara Municipâl de
São Bernardo.

3.1. A empresa contratada deverá êxecutar os serviços e fornecer os itens de acordo com a
planilha abaixo:
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Ápa.elho d. àr condicionàdo
Split hlwàll, 9.ooo Btú's, cor
branca, clàssifiGçãÕ en.rgia
consumo À, 220V, monoíásico,
@m !.Íp.ntinà de .obrê, Ãáe
R410a, rimêr, tuôcão i^í ou
oscil.r ou .om dnêÉo dê fruro
dê âr, com filtro ou lunçâô
ántibadêrlana, ba*o nivêl d€

ruido, clclo quêntê ê fflo,
.ontÍol. r.mêto sêm fiô, Sarantia
mínimà dê 1 anó p.ra
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04 - DAS OBRTGAçÕEs

4.1. DACONTRATANTE

4.1.1 - Exercer a fis€alização da entrega do material, por servidor ou comlssão,

especialmente designâdo pela Câmara Municipal de São Bernardo;

4.1.2 - Proceder aos pa8amentos devidos à licitante vencedora;

4.1.3 - Proporcionar todâs as facilidades paía que â licitante vencedora possa

proceder à entrega do material dentro do êstabelecido neste Projeto Básico.

4.1.4' Rejeitar o material que não satisfizerem aos padrões exigidos nas

êspecificaçõesj

4.1.5. Aplicar à licitante vencedora as sanções administrativas previstas na

legislação vigente.

4.2 . DA CONTRATADA

4.2.1 - Píoceder a entrega do material adiudicados, de conformidade com o

quantitativo e as especiÍlcaçôes constantes do item 3 do prêsente Projeto Básico e da sue

proposta comercial;

4.2.2 - Providenciar a troca, às suas expensas/ no prazo úáximo de 10 (dez)

dias corridos. do material entregue com defeitos de fabricâção e que não correspondam as

êspecificações solicitadas;

4.2-3 - Responsabilizar_se pelos denos causados diretamente à Administração

ou a terceiros, decorrente de sue culpa ou dolo durante o período de entrega do matêrial, não

implicando corresponsabilidade do Poder Público ou de seus âgentes ou prepostos; 
.al.a=--

ev.ooradora e conde.sâdora.

Ap.relho dê .Í ondiconádo
Spllt hi-wãll, 12,000 Btu!, cor
brãnca. clasíflcãÉo ênêrgiã
consuôo Â, 220V, monoláti@,
com *rpentinà d. @br., 3ás
R410a, timêr, fuhção swlng ou
oscrlôr ou coú dk.Éo d. ílxo
dê âr. @m fi|lío ou íunÉo
anllbàctêriana, bàixo niv.l de
ruído, crclo quente . trio,
controle rêmêto 5êm fio, tôranda
mlnima de 1 aho pãrã

evaporadôrá . Õndên.àdorâ.
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4.2.4 - Manter inalterados os preços e condiçôes propostas;

4.2.5 - Responder por todos os ônus decorrentes do transporte de embalagem,
seSuros, taxas, fretes e demais êncargos que venham incidir na entrêga do material;

4.2.6 - lançar nâ nota fiscâl as especificações do material, de modo idêntico
àquelas constantes do objeto deste Projeto Básicoj

4.2.7 ' Não trensferir a terceiros, total ou parcial, o fornecimento do material
sem a préviâ e expressa anuência da Contratante;

05 - DA EI'ITREGA:

5.1 - Os itens deverão ser entregues em embalagens rêsistentes que proporcronê
integridade do produto até o seu uso, as embalagens quê estivêrem violâdâs serâo íejeitadôs;

5.2 - A entrega deverá ser realizada perânte o Fiscal do Contrâto, que âdotará os
sêSuintes Procedimentos:

a) ProvlsoÍlamênte: de posse dos documentos apresentados pela

CONTMTADA e de umâ via do contrato e da proposta respectiva, receberá os bens
para verificação de especificações, quantidade, qualidãde/ prazos, preços, embalagens
e outros dados pertinentes e, encontrando irregularidade, Íixará prazo para correção
pela CONTRATADA, mediante retarada do equipemênto, ou aprovando, recebêrá
provisoriamentê os bens, mediente rêcibo;

b) DeÍlnlüvâmente: após recebimento provisório, verificação da integridadê e

reâlizeção de testes de funcionâmento, sê for o caso/ e sendo aprovados/ nos exatos

termos do Projeto 8ásico e da propostâ vencedora, será efetivado o recebimento
dêIlnitivo.

5.3 - Em caso de iíegularidade
Recebimento reduzirá a termo os fatos
aplicação de penalidades;

5.4 - Os custos da substituição dos

Contrâtada;

não sanada pela CONTRATADA, a Comissão de
ocorridos e encâminhará à CONTRATANÍE para

itens rejeitados corrêrão exclusivâmêntê à conta da

5.5 - Íodos os itens entregues a CONTRATANTE devêm ser originais de fábrica e novos
(sem uso, rêforma ou recondicionâmento) em regime normal de produção, sendo produto

novo e comercializâdo normalmente através dos canais dê revênda do fabricante.

5.6 - Na eventualidade de um dos itens do objeto não esteja mais disponível no

mercado, a CONTRATADA deve substituir por um com ã mesma qualidâde e especiÍicação

técnica do produto forâ dê linha ou superior. 
:a -=_.r-
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5.7 - Os produtos deverão estâr acondicionados de forma compatível para a sua
conservação, em embalagens de fábrica, lâcrados pelo fabricante, devendo aprêsentar em
suas embalagens rótulo com a identificâçâo do produto. A exceção quanto ao lacre dâ
êmbalagem sêrá para aqueles produtos comprados êm quantidadês infêriores a menor
embalagem expedida pelo fabricante.

06 - PRÂZO E I.OCAI DE ENTREGA:

6.1 - A entrega se dará em uma única etapa, mediante emissão de ordeh de
fornecimêhto emitido pela mesma, durante o período de vigência do contrato quê será até
37/12/2077, a conlat da data de sua assinetura.

6.1.1 - Após a solicitação de fornecimento, a CONTRATADA dêverá proceder a

entrega dos itens constantes na mêsmâ, em sua totâlidade, em até no máximo 15 (quinze)

dias con!êcutivos, em uma única etepa, independentemente do quantitâtivo e valor
solicitado.

6.2 - O material ob.,eto do presente Projeto Básico deverá ser entregue na sede da
Cámara Municipal de São Bêrnârdo - MA, localizada na Rua Conego Nêstor n921s-Centro, CEP:

65.550-000, aos cuidados do Supervisor do setor competente.

07. DO PAGAM€NTO:

7.1 - O pagamento será feito pelã Câmara Municipal de Sâo Bernardo - MA, em moeda
corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada
e ocorrerá até no máximo dê 30 (trinta) dias após a dâta do recebimento deÍlnitivo do material
solicitado na etapa, mediante a apresentação dâ competentê Nota Fiscalou Fâturâj

7.1.1- A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta CâmaÍa a solicitaçâo
de pagamento, âssinada e càrimbada pelo reprêsentante legal da emprêsa em papel

timbíâdo, contendo o np do píocesso licilatório, as informações paÊ crédito em conta
corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e númêro da
conta, ânexando a Notâ Fiscâl devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem
legivê|, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também
as demais certidôes atuâlizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão dê Débitos Trabalhistâs - CNDI
Certidão Negativa de Débito junto à Previdênciâ Sôcial - CND, Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedidâ
por órgâos da Secretaria da Receita Federel do Bíasil e da Procuradoria Geral dâ

tazenda Nacional, e certidões negativas de débitos êxpedidâs por órgãos das

Sêcreteriâs dê Fâzênda do Éstado e do Municíp o. 
,______

7.2 - Como condiçâo para Administração efetuar o pagamento, a licÍtantê vencedora

deverá manter as mesmas condiçôes de habilitação;
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7.3 - O recebimento não exclui a responsabilidade da ContÍatadâ pelo peíeito
desempenho do material fornecido, câbendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detedadas
quando da utilizâção do rêferido mâterial;

7.4 - A nota fiscal/faturâ deverá ser emitida pela própria Contrâtâda, obrigatoriamente
com o número de inscrição no CNPI com que foi câdastrado no departamênto de cadastro de
fornêcedores da câmara Municipal de São Bernardo, constante ainda dâ Nota de Empenho e
do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas êmitidas com outro CNPJ, mesmo de filaais
ou da metriz.

08 - CRONOGRAMA DE DCSEMEOI.SO

O cronoSrama de desembolso será realizado em umã única êtapa, sendo, a partir da
assinatura do contrâto/ nos termos da alínea "b", inciso XIV do art. 40, da lei Federal ne

a.666/93.

São Bernardo- M4,27 de maio de 2020.

rEncis cálio B€zêra
Assessor do Cônoru Municipol dê sõo Aenordo
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Presidente do Cômdtut MuAicipdl de São Bemddo
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