
:t
ESTADO DO |IIARÁNHÃO

CAMARÁ MUNCIPAL DE S,iO BERNARDO
CN?J: 07-629 520iU)0 I 47

tua Conego N.nor n'215-( ekto- CLP: ó5 550-Un
Sdo Benotu)hL4

PROJETO BÁSICO

01 _ OBJETO:

ContraÍaÉo de empÍesa especializada para fomecimento de móveis planejados sob

medid4 compÍeendendo o mateúal paÍa fabricaçáo dos mesmos, mào{e-obÍa e instâlação junto

a Cámara Municrpal de Sào Berúárdo (MA).

02 _ JUSTIFICÀTIVA:

A aquisiçâo de mobiliário parâ a Câmara Municipal de São Bemardo, c-ompôe um
conjunto de iniciativas que lem como objetivo melhorar a quálidâde de úda dos seus servidores

e membÍos.

Oufiossim, identiflcou-se a necessialâde de complementaÍ os móveis existentes com

outros. S€m embargo, móveis projetados melhoÍ se apnrmam ao câso, pois assim poderá se

âproveitar melhoÍ o espaço e fazer os âcabtunentos necessiirios.

Para alcmçaÍ Íesultados proffcuos, faz_se n@essírio a aqúsição de mobiliário que

propicie o adequado firncionâmento do Plefttio dâ CMSB, detrtÍo dss coÍdiçôes exigidas de

conforto, segurarça e higiene.

Diante do exposto, e ne€€sslfuio que proceda a formalizaçào de processo e

instaurâÉo de Procedimento Licitatório paü contrataçâo de eÍnFe§a especiali da pâÍâ

fomccimento de Mareriat PermaÍente do tipo Mobiliário de inteÍesse da Câmara Municipal de

São BemaÍdo (MA).

03 - ESPECTFICÂÇÁO IX) OBJETO:

I-ofEÍNIco
'___-----

ITEM DESCRICÁO f 
r*-^r"f-or^ffi

SeÍviços dê fabricação de ârmáÍio suspênso de

MDF de l5mm com 02 poÍas, prâteleiÍas

reguláveis inteÍna, medindo 1000 x 450 x 400l. UNI) 0t

fserviço' de fauricaçao de ârmario bar\o d€

^ MDF de Jomm com 02 Poriâs e chavesz' prateleiras Íegulâveis tnrem4 medindo q00 x
800 \ 400 mm

I"rND IO

Serviços de fabncaçào e mesa em MDF de

45mm lampo duplo. í€veslido em âmbas as

- ' faces, com 0l pes ltpo pãinel de 45 mm. comJ' medrrla de l5O0 \ 850 x 740 mÍr\ com
rcâbâmenio de fita de borda na mesma coÍ do

I melaminico.

u\t)
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04 - DAS OBRTGAÇOES

4.1 - DA CONTRATANTI],

4.1-l - ExeÍcer a fiscalizaqâo ala entrega do material, por servidor ou cornissão,
€specialmente desigoado pela Cámam Municipal de Sâo Bemardo;

4. L2 - PÍoc€deÍ aos pagamentos devidos à licitante vencedora;

4.1.3 - ProporcionaÍ todas as facilidades para que a licitante vencedom possa
proceder à entrega do malerial dentÍo do estabelecido Íeste PÍojeto Básico.

4.1.4 - RejeitaÍ o materiâl que não satisfizerem aos padrões exigidos nas
especificaçôes;

4.1.5. Àplicar à licitante vencedora as sanções administrâtivâs previstâs nâ
legislaçâo ügorte, ern caso de necessidade.

4.2 . DA CONTRATADÂ

4.2.1 - PÍoceder a entiegâ do mâteriâl adjudicados, de coÍforÍridâde com o
quantiüttivo e as especificações constantes do item 3 do piesefie Projeto Básico e da sua propostâ
comercial;

4.2.2 - Proüdenciar a tÍoca" às suas expeÍrsas, oo prazo máximo de l0 (dez) dias
corridos" do materiâl entregue com defeitos de fâbricaçâo e que não corespondâm âs

especifi caçôês solicitadas;

4.2.3 - ResponsâbilizaÍ-se pelos danos câusâdos dirctamente à ConÍatante ou a
teÍceiros, decoÍreÍte de sua cr pâ ou dolo duÍânte o periodo dô entrega do materiâI, não

implicando corresponsúilidade do Poder Público ou dê seus agentes ou prepostosi

4.2.4 - Manter inalterados os píeços e conúções propostas;

4.2.5 - Rgsponder por todos os ônus deconentes do transporte do smbalaSflL
sôguÍos, taxaE fretes e demars encargos que veÍham incidir na entrega do rnaterial;

4.2.6 - LançaÍ na [ota fiscal as especificaçôes do material, de modo idêntico
àquelas c-onstaÍtes do objeto deste Projeto Brísico;

4.

SeNiÇos de fâbricaqão de mesâ dinâmicâ em
MDF dê 45 mm, forma de L, revêstido eln
ambâs as faces, com pé painel, nesa auxiliar
com gaveteiro fixo com 02 gavetas e cheves,
armários com portâs, pÍateleiras e nichos
suspensos, m€didas aproximadas 1800 x 800 x
740 mm x 500 x 1600 x 720 mm

LIND 01

TOTAL
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4.2.7 - Não transferir a terceiÍos, totâl ou paÍcial, o fomecimento do material sem
a préüa e expressa anuência da ContÍâraíte:

05 _ DA ENTREGA:

5.1 - Os itens deverâo ser entregues, iÍstalados e montados na CMSB que propoÍcione
integÍidâde do produto aré o seu uso, sob p€na de sereÍn Íejeitadâs;

5.2 - A snhega deverá seÍ realizada peraite o Fiscâl do Contrato, que adotaÍá os seguinles
procedimentos:

a) ProüsoÍiamente de posse dos documentos apreseúados pela
CONTRATADA e de uma via do contrato e da proposta Íespectiva, receberá os bens paÍa
verificação de espscificaÉes, quantidade, qualidâde, pÍazos, pÍeços, embalagens e outros
dados peftinentss e, encontrando irregularidadq fixarâ pÍazo para coneçâo pela
CONTRATADÁ, mediânte retirada do equipârnento, ou apÍovando, recebeÍá
pÍoúsoriment€ os bens, mediflrte recibo:

b) Definitivimentc: +ós recebimento proüsoío, verificaçâo da integridade e
Íealizaçiio de tesles de fiDcionarnento, se for o câso, e sendo aprovadog rlos exatos tefinos
do Projeto Básicô e da proposta venc€dora, será efetivado o rec€bioeíto definitivo-

5.3 - Em caso de inegularidade não saÍada pela CON'|RATADA, a Comissâo de
Recebimento reduzirá a termo os fatos ocoridos e encarninhaÍá à CONTRATÀNTE para

aplicação de penalidades;

5.4 - Os custos da substituiçào dos iteDs rejeitados correrão exclusivameÍte â contâ da
ConEatâda;

5.5 - Todos os itens entregues a CONTRATANTE devem s€Í originais de fiibricâ e novos
(sern uso, reforma ou recondiciooâmento) em regime normal de produçào, sendo pÍoduto novo e

comeÍcializâdo normalmente alÍavés dos cânais de revendâ do fabricanle.

5.6 - Na eventualidad€ de um dos itens do objeto nâo esteja mais disponível no mercado,
a CONTRATADA deve substituir por um com a mesma qualidad€ e especificação téqrica do
produto foü de linhâ ou superioÍ.

06_ PRAZO E LOCAL DE ENTRIGÀ:

6.1 - A êntrega se dará únicâ etapÀ mediânte emissão de oÍdem de fomecimento êmitido
p€la mesma dnrante o periodo de vigência do contrato que será ate 3ll12/2o20, a c,ontaÍ da
data de sua assinatura-

6.1.1 Após a soliciração de fomecimento, a CONTRÁTADA devená proc-eder a

entreg4 mo[tagem e instalação do mobiliáÍio eÍn até no máximo 30 (triíta) dras consecutivoE

em uma úmica etapa.
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6.2 - O material objeto do presente projelo Básico deverá seÍ entÍegue na sede <la C&nara
Municipal de Sâo BemaÍdo - Md localizada na Rua Conego Nestor n.215-Centro, CEp: 65.550-
000, São BernaÍdo/MA

07 - DO PAGAMENTO:

7.1 - O pagarnento será feilo pela CámáÍa Muricipal de Sâo Bemardo - MA. em moeda
corrente nacionâI, mediante TransfeÍência BanciiLÍiâ Eletrônica, direto na Contâ da ContÍalada e
ocoÍÍ€Íá ate no máximo de 30 (trinta) dias após a dâta do recebimento definitivo do rnalerial
solicitado na etal,q mediante a apreseÍtação da competente Nota Í-iscal ou Fatura;

7.l.l - A CONTRÁTÂDA deverá pÍotocolâr na sede desta Câmara a solicitaçâo
de pagarnento, assinada e carimbada pelo representante legal dâ eÍnpresa em pâpel
úmbrado, contendo o no do processo licitâtório, as informaçães para ciédito em conta
corrente como: nome e nurnero dô Banco, nome e númcro da Agência e número da cont4
anexando a Nota Fiscal devid_amente alest4 emitidá sem rasur4 em letra bern legivel,
juntamente cam cópia do contrato, cópia da nota de empeÍúo como târnbém âs demâis
ceíidaÉs aruaiizadas: Certificado de Regularidade de Siruaçáo do Fundo de cârantia do
Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas _ CNDT, Certidâo Negativa
de fÉbito junto à preüdênciâ Social - CND, Certidilo Conjunta Negativa de Débitos
Reldivos a TÍibulos FedeÍais e à Diüdâ Auva da Uniao, expanú poÍ órgâos da
SecretaÍiâ da Receita Fedeml do Brasrl e da procuradoria Ceral dl Fazen'da Nacional, e
csÍidõês negarivas de débitos expedidas por órgãos dás SecretaÍias de Fâz"rú ao g.odo
e do Municipio.

7.2 - Como condição para Cotrhatante efetuar o paganento, a licitante vencedora deveni
maater m mesmas condiçôes de habilitaçãol

7.3 - O Íecebimento não exclui a Íesponsabtlialade da Cofiratâdâ pelo pedêíto
desempenlo._do material fomecido, cabeÍdoJhe sansÍ qr.;; ;;;;""drd,i, à"*ra^qua.Írdo dâ utilização do referido rnateriâl;

7.4 - A notâ fiscúfatura dermi ser emittda pela própria Conúatadq obriqatonEnmre
com o númsro de inscrição no CNPJ com que foi cadastrado no depaÍarner.to JJàasro ae
PmfÍoÍ:s da C1Írarâ Munrcipal de Sáo BemaÍdo. coúsrante arnda da \oru à" É_p*l,o 

" 
Oo( ontraro. Dao s€ adrrutrndo notâs 6scaiífâturas emrddas com ouEo C\pJ, mesmo d; filiais ouda matriz.

II8 _ GARANTIÁ

_ - - 8.1 Os s€rviços executados deverão ter garântia minima de Ol (um) ano contra defeitodefabricaçào' forgâ ou quaiqueÍ outÍa r nsrabilidad; ,o. 
"r"o,ento. "on.t 

uti rí.]airiJJ*n"r,o ouoesgaste premafuro dos revestimenlos ou âcúamentos e fâdiga premafura das ierragens. a conrardo seu recebifiento definitivo.

, ... 8.2 - Ocorrendo quájqueÍ dos pÍoblemas msncionados no item acim4 ou se necessáÍio
suostturçoes ou reparos nos móveis- a contratâda s€rá coúunicada e deveÍá no pÍazo miíximo del0 (dez) dias, contado do recebimento da comuoicaçiio, p.ouia"n"i.-o ãJàã;;ar", 

""-qualquer ônus pâra a contratante.
8.3 Não será aceitos móveis manchados, riscâdos, lascados ou marcados.
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09- DÀ EXjCÊNCIA DA BOA QUALIDADI, DO MÓVEL A SER CONFECCIONADO

9.1 Todas as despesâs com materiais, mão-de-obra e fÍete pâÍa execução dos serviços,
objeto dôsle projeto bii6ico, coÍÍeÍâo poÍ conta da Contratada.

9.2 O acabarnento deve seÍ fino, com mâterial de primeira qualidade, sern farpas ou
aÍe§tas mal aÍeÍnatadas;

9.3. Nâo serão aceitos môveis c.m junção de quinas em desâliÍho;
9.4 Não seÍào ac€itos móveis com arranhõês nâs laces extemâs:
9.5 Não serão ac€itos móveis com parafirsos à mostÍa seÍr o devido acabanento de

cobertura;
9.6 - Os pés devereo ter Íesistência compativel pam suportaÍ o móvel devidarnente

ocupado para os fins a que §e destinam;
9.7 A mesa deve seÍ confeccionada na tonalidade de cor listada na descrição dos itens

supmcitados.
9.8 - Nâo seÉ aceito móvel em cor difeÍente da que for detcrmúada na descrição e/ou na

aprovâçâo de layout.

10_ CRONOGRAMA DE Df,Sf,MBOLSO

10.1 O cÍonograrna de desembolso será realizado em ünica parcela no valor de RS
a pârtü do recebimento definitivo do objeto solicitado nâ etâp4 nos termos da alinea "b", inciso
)(Iv do aí. 40. da l,ei FedeÍâl n" 8.666/93

Sào BemaÍdo Md 0l dejulho de 2020.

Ássestut da ('âmdra Municiplil de São Bernardo

Aprovado em ii / tt I ?.,tt,n

o José Tribdzi de ( snâlho
naru Munícipal le São Bernardo -MA


