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ANEXO I – PROJETO BÁSICO 

1. OBJETO 

1.1. AQUISIÇÃO DE APOIO PARA PÉS, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS FUMEC/CEPROCAMP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E ANEXOS. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Para atendimento da Norma Regulamentadora 17 (NR 17) do Ministério do Trabalho, 

bem como o atendimento ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) já 

instituído na FUMEC/CEPROCAMP. 

2.2. Para atendimento de demandas existentes nas unidades administrativas da 

FUMEC/CEPROCAMP. 

3. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT. 

Local 
01 

Local 
02 

Local 
03 

Repo
sição 

Total 

01 

4698789 - Apoio para Pés;  
confeccionado em aço, medindo 
aproximadamente (400x300) mm = 
(L x P), estrutura em aço tubular de 
seção quadrada, acabamento em 
pintura eletrostática com tinta pó 
na cor preta, com 03 posições de 
altura, plataforma em chapa de 
aço SAE 1010/1020, dobrada, com 
espessura de 1,98mm (chapa 
n.14), com acabamento em 
borracha antiderrapante, pés de 
borracha antideslizante, 
capacidade de carga de 50kg, 
fabricado de acordo com as 
normas NBR/ABNT vigentes, com 
garantia de no mínimo 12 meses. 

un. 50 30 30 10 120 

Local 01: Sede; Local 02: Ceprocamp; Local 03: EJA. 
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4. PROPOSTA COMERCIAL 

4.1. A proposta deve considerar o valor unitário e o valor total do item, considerando 

todos os custos operacionais de sua atividade/fornecimento e os tributos eventualmente 

incidentes, bem como as demais despesas diretas e indiretas. 

4.2. Os valores dos produtos apresentados deverão ser fixos e irreajustáveis, 

apresentados em moeda corrente nacional com inclusão de todos os custos operacionais de 

sua atividade e os tributos que eventualmente possam incidir sobre eles, não cabendo à 

FUMEC nenhum custo adicional. 

4.3. A proposta deverá ter validade de no mínimo 60 (sessenta) dias. 

5. JULGAMENTO DA PROPOSTA 

5.1. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as 

condições definidas neste projeto básico, no instrumento editalício e na legislação vigente. 

6. AMOSTRA 

6.1. A licitante vencedora deverá apresentar amostra da mesma marca/fabricante do 

produto cotado, para a aferição de sua perfeita adequação às especificações constantes 

deste Projeto Básico. 

6.2. A entrega das amostras deverá ser efetuada até 05 (cinco) dias úteis após o 

encerramento da sessão, na sede da FUMEC, sito à Rua Dr. Quirino 1562 – Centro – 

Campinas/SP, sendo o frete, carga e descarga por conta da licitante. 

6.3. A FUMEC poderá solicitar laudos complementares à licitante, caso o produto 

analisado não seja suficiente para dirimir questionamentos que porventura surjam durante 

sua análise. 

6.4. A amostra, se aprovada, contará como unidade entregue. 

6.5. No caso de não apresentação de amostra ou desconformidade com as especificações 

técnicas, a licitante será considerada DESCLASSIFICADA. 
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6.6. A amostra rejeitada deverá ser recolhida pela licitante no prazo máximo de 10 (dez) 

dias corridos no mesmo local da entrega, contados a partir de solicitação por escrito emitido 

pela FUMEC. 

7. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

7.1. Todo o material deverá ser entregue no Almoxarifado da Fundação Municipal para 

Educação Comunitária (FUMEC), com endereço sito à Rua Silvio Rizzardo, 1421 – Jd. 

Pauliceia – Campinas/SP, em horário comercial, das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00, a 

combinar com o responsável do almoxarifado, através do telefone (19) 3212-0147. 

7.2. O prazo máximo para entrega será de 15 (quinze) dias corridos a contar do 

recebimento pela empresa da Ordem de Fornecimento, expedida pela FUMEC/CEPROCAMP. 

7.3. Os insumos deverão ser acondicionados (embalados) de forma a não acarretar danos 

no transporte e/ou entrega. 

7.4. Para recebimento dos produtos após inspeção visual, será emitido o Termo de 

Recebimento Provisório. 

7.5. Após a emissão do Termo de Recebimento Provisório, a FUMEC terá 05 (cinco) dias 

úteis para análise, ocasião em que se verificará se os produtos atendem completamente a 

todas as especificações e condições compreendendo a comprovação do seu perfeito 

funcionamento e verificação das marcas, modelos e fabricantes, bem como se as 

características específicas correspondem àquelas solicitadas neste projeto básico. 

7.6. A reprovação de qualquer insumo interromperá a fluência do prazo para 

recebimento definitivo, até que a licitante vencedora providencie a solução do problema 

(substituição), no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da notificação 

expedida pela FUMEC. 

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1. Serão 15 (quinze) dias corridos, após a aceitação da fatura, pela FUMEC, que 

somente poderá ser emitida após a efetiva entrega dos produtos. 
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8.2. A fatura será conferida através da ordem de fornecimento, considerando 

quantidades, qualidade e os valores presentes na proposta vencedora. 

9. GARANTIA 

9.1. O prazo de garantia não deverá ser inferior a 12 (doze) meses contra quaisquer 

defeitos de fabricação e desgaste prematuro dos acabamentos, a contar do seu 

Recebimento Definitivo. 

9.2. Durante o período de garantia, a licitante vencedora obriga-se a substituir as 

unidades defeituosas no prazo de 03 (três) dias úteis contados da notificação pela FUMEC. 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. Dúvidas e esclarecimentos poderão ser feitos através do telefone (19) 3234-3906 ou 

(19) 3234-7906 com o Sr. Bruno Aramaki. 

Campinas, 18 de Julho de 2016 

Elaboração e responsabilidade 
técnica: 

 Aprovação: 

BRUNO ARAMAKI 
Engenheiro Civil 

 JÚLIO K. YOSHINO 
Gestor Adm. Financeiro 

 


