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PROJETO BÁSICO  

1. OBJETO 

1.1. Contratação de Pessoa Física ou Jurídica, para confecção de mascaras que serão usadas 

pela População no combate ao COVID-19, de acordo com os critérios estabelecidos neste Projeto 

Básico e seus anexos. 
 
2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD. 
VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

01 

CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM 

TECIDO DO MODELO CIRURGICA 

NO TAMAHO ÚNICO COM 

CORDAS DE ELASTICO. 

Und 5.000 
R$  R$  

VALOR TOTAL: R$ 

 

3. CONDIÇÕES DE ENTREGA E FORNECIMENTO 

 
3.1 Entrega/Realização:  Em local designado pela Secretaria Municipal solicitante; 

3.2 Prazo de Entrega: De forma Imediata, contados a partir da notificação ou expressa autorização 

para o Serviço.  
3.3 Forma de entrega: Os serviços deverão ser realizados, conforme solicitado. 

 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
4.1 A Contratante compromete-se a: 

4.1.2 executar o fornecimento do objeto do presente Projeto Básico, de acordo as normas internas da 

contratante, principalmente as de segurança, inclusive àqueles referentes à identificação, trajes, 
trânsito e permanência em suas dependências; 

4.1.3 Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do presente Projeto Básico, 

sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas; 

4.1.4 Comunicar prontamente à contratada qualquer anormalidade na execução do objeto, podendo 
recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no 

presente Projeto Básico; 

4.1.5 Fornecer à contratada todo tipo de informação interna essencial à realização dos fornecimentos; 
4.1.6 Conferir toda a documentação técnica gerada e apresentada durante a execução do objeto, 

efetuando o seu atesto quando a mesma estiver em conformidade com os padrões de informação e 

qualidade exigidos; 
4.1.7 Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com o estabelecido no Item 7 deste Projeto Básico. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
5.1 A contratada compromete-se a: 

5.1.1 Atender a todas as condições descritas no presente Projeto Básico; 
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5.1.2 Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto deste Projeto Básico, respondendo civil e 

criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, 
prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou 

provocar à contratante; 

5.1.3 Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra informação 
acerca das atividades objeto do contrato, sem prévia autorização da contratante; 

5.1.4 Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da execução do 

contrato e também às demais informações internas da contratante, a que a contratada tiver 
conhecimento; 

5.1.5 Indenizar a contratante por todo e qualquer prejuízo material ou pessoal que possa advir direta ou 

indiretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes do exercício de sua atividade;  

5.1.6 Executar fielmente o fornecimento dos itens conforme o Projeto Básico, em conformidade com 
as cláusulas acordadas e normas estabelecidas na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, de forma a não 

interferir no bom andamento da rotina de funcionamento da contratante; 

5.1.7 Deverão ser consideradas juntamente com o que estipula este documento, todas as normas 
publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, compreendendo: normas de 

fornecimento de materiais, especificações, métodos de ensaio, terminologias, padronização e 

simbologias; 
5.1.8 O objeto deve ser fornecido, rigorosamente, de acordo com estas Especificações Técnicas e com 

os documentos nelas referidos, as Normas Técnicas vigentes, as especificações de materiais descritos 

neste Projeto Básico; 

5.1.9 A contratada deverá acatar as decisões, instruções e observações que emanarem da contratante, 
corrigindo o fornecimento, sem ônus para o contratante. 

 

6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO 

 

6.1 Do Recebimento 

6.1.1 O objeto deste Projeto Básico será dado como recebido de acordo com o Inciso II do artigo 73 da 

Lei 8.666/93, da seguinte forma: 
6.1.1.1 Provisoriamente, na apresentação dos produtos, acompanhados da devida Nota Fiscal, 

devendo neste momento ser realizada conferência inicial por responsável indicado por esta 

administração e se identificada conformidade com as especificações técnicas, o canhoto da Nota Fiscal 
é assinado; 

6.1.1.2 Definitivamente: após verificação da qualidade e quantidade do material e consequente 

aceitação e se confirmada a conformidade com as especificações técnicas a Nota Fiscal será atestada 
por responsável indicado por esta administração; 

6.1.2 A contratante rejeitará os fornecimentos executados em desacordo com o disposto neste Projeto 

Básico. Se, mesmo após o recebimento definitivo, constatar-se que os fornecimentos foram executados 

em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, os responsáveis da contratante 
notificarão a empresa fornecedora para que a mesma providencie a correção necessária dentro dos 

prazos de recebimento; 

6.1.3 Independentemente da aceitação, a empresa fornecedora deverá garantir a qualidade dos 
produtos fornecidos pelo prazo da garantia, obrigando-se a substituir a suas expensas aquele que 

apresentar falha ou defeito no prazo estabelecido. 

6.2 Do Pagamento 
6.2.1 O pagamento será efetuado com a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, tendo sido 

cumpridos todos os critérios estabelecidos neste Projeto Básico, devidamente atestada; 



 
Estado do Rio Grande do Norte 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO 

Rua Santo Antônio, n° 144 – Centro 

CNPJ: 08.168.478/0001-37 

CEP: 59.168-000 

 
6.2.2 O valor da Nota Fiscal/fatura deverá ser o mesmo consignado na Nota de Empenho, sem o que 

não será liberado o respectivo pagamento. Em caso de divergência, será estabelecido prazo para a 
empresa fornecedora fazer a substituição da nota fiscal; 

6.2.3 O pagamento será efetuado pela contratante no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data do 

recebimento da NF e produto, e será feito mediante Transferência/TED/DOC para crédito na conta 
corrente da empresa contratada, no domicílio bancário por ela expressamente informado; 

6.2.4 A contratante efetuará o pagamento somente para a empresa contratada, vedada a negociação dos 

documentos de cobrança com terceiros, ou a sua colocação em cobrança bancária. 
 

7. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

7.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto definido neste Projeto Básico, a Contratante poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à empresa fornecedora penalidades previstas na legislação pertinente. 

7.2 Serão aplicadas penalidades no caso de fornecimento do produto em desacordo com as 

especificações e com a proposta, fora dos prazos estabelecidos e quando não forem cumpridas as 
condições de garantia contra falhas e ou defeitos. 

 

8. JUSTIFICATIVA 

 

Tendo em vista a obrigatoriedade de utilização das mascaras de proteção nos lugares públicos e onde 

haja aglomeração de pessoas, a fim de combater o COVID-19. As mascaras integram a relação dos 

itens fundamentais, diante a situação pandêmica do COVID-19, garantindo a proteção necessária aos 
munícipes contra o vírus, é imprescritível a aquisição das mascaras em tecido do modelo cirúrgico. 

Para que mediante a utilização da mesma, a Secretaria de Saúde  do Município, consiga combater e 

proteger a população do COVID-19. Diante dessa aquisição preservando o bem estar e a saúde de 
todos os munícipes  e pessoas do grupo de risco do Município de Senador Georgino Avelino/RN. 

 

 

9. DA PRESTAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 

9.1 O objeto deverá ser entregue/realizado em conformidade o Projeto Básico. 

9.2 Os serviços deverão ser realizados, de forma imediata, a contar do recebimento da requisição 
(ordem de compra) formalizada pela Secretaria solicitante. 

9.3 As entregas deverão ser feitas nos horários de expediente: das 8h às 14h, nos locais indicados 

pela Secretaria solicitante, no endereço supramencionado na Ordem de Compra. 

9.5 O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes no Projeto Básico, devendo ser substituído no prazo de 02 (dois) dias úteis do 

comunicado, às custas da contratada, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste 

Projeto Básico. 
9.6 O objeto será recebido provisoriamente, quando será feita a verificação das especificações, 

quantidades e qualidade, para que então possa ser recebido definitivamente, mediante termo 

circunstanciado. 

 

10. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

10.1 Nos termos do art. 67, § 1º, da Lei nº 8.666 de 1993, este órgão público designará um 
representante para acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização das 

falhas ou defeitos observados. 
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10.2 – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 
solicitadas a seus superiores, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes. 

 

 

 

Alberto Jorge Nunes Gomes de Lima 

Secretário Municipal de Saúde. 

 

 

 

 

 

    APROVADO: 

 

 

 

Stela Barbosa de Sena 
   Prefeita Municipal 
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DECLARAÇÃO DE DISPENSA 

 

 

 

 

A Prefeita Municipal de Senador Georgino Avelino, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SENADOR GEORGINO AVELINO/RN, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo 

de Dispensa de Licitação, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no art. 

24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando à Contratação de Pessoa 

Física ou Jurídica, para confecção de mascaras que serão usadas pela População no 

combate ao COVID-19, de acordo com os critérios estabelecidos neste Projeto Básico e seus 

anexos, com  a pessoa física VALERIA GOMES PEREIRA, CNPJ/MF: 700.106.034-84, com o 

valor total de R$ 15.000 (quinze mil reias). 
 

 
 

 

 
Senador Georgino Avelino/RN, 26 de maio de 2020. 

 

 

 
 

 

Stela Barbosa de Sena 
Prefeita Municipal 
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