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ANEXO - II 

PROJETO BASICO 

 

A - OBJETIVO 

Contratação de empresa especializada em fornecimento de lentes de graus e armações oftalmológicas, no atendimento à 

saúde pública do município de Pau D’arco. 

B ) JUSTIFICATIVA 

Solicita-se a contratação amparada por ata registro de preços, a qual permite a esta prefeitura e suas secretarias a adquirir 
os produtos em consonância com as demandas surgidas, salvaguardando-se de qualquer excesso, quando desnecessário, 
além de se conseguir melhores condições na prestação dos serviços através do procedimento licitatório realizado com maior 
número de interessados na realização dos mesmos. 

Sendo a presente contratação necessária para viabilizar a aquisição de lentes de graus e armações oftalmológicas, no 
atendimento à saúde pública do município de Pau d’arco, para atender a secretaria municipal de Saúde até o final do atual 
ano. 

Ademais há indicação objetiva do ente interessado que a forma de contratação é favorável ao poder público, conforme 

justificado desde a própria solicitação. 

C ) META FÍSICA 

Viabilizar a aquisição de lentes de graus e armações oftalmológicas, garantindo o atendimento aos pacientes da rede publica 

do município de Pau d’arco, para atender a Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício financeiro de 2019. 

D )  PERIODO DE VIGÊNCIA  

A ATA DE REGITRO DE PREÇO terá a vigência de 12 (doze) meses. 

E) PENALIDADES 

A contratada ficará obrigada a fornecer os produtos objeto do contrato a partir da data de assinatura, mediante ordem de 

fornecimento devidamente assinada. O descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato sujeitará a licitante 

vencedora à multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre 

o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente. 

F) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A contratada deverá comprovar aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características com o 

objeto da licitação através da apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto.  
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G) CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Por se tratar de uma licitação para Registro de Preços só há necessidade de indicação da dotação orçamentária quando da 

contratação. 

 

H) LOCAL DE FORNECIMENTO:  Prefeitura Municipal de Pau D´Arco. 

 

I)  RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Prefeitura Municipal de Pau D´Arco. 
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