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A ESTADO oo ESPIRITO SANTO pUBLIbªUO
em? CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI NO «pw-i '. . , f? 4CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº (“1 “IC? i2021

Processo nº 3375i2021

Pregão Presencial nª 01312021

Pelo presente, de um tado a CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARIiES, inscrita no CNPJ sob o nº 27.46?.844i0001-Dt, situada na Rua

Getúlio Vargas, nº 299, Centro, GuarapariiES, CEP: 29200-180, neste ato devidamente representada por seu Presidente em exercício,
SR. WENDEL SANT'ANA LIMA, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro a empresa TAMBURATO MOVEIS PARA

ESCRITÓRIO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 28.146524i0001-04, situada na Avenida Viana, nº 68, Una, GuarapariiES, CEP:
29222-550, neste ato representado por seu representante legal o SR. MESSIAS MARQUES DE OLIVEIRA NETO, brasieiiro, casado.

gerente comercial, portador da Carteira de Trabalho e Previdência Sociai nº 35182 MG e inscrito no CPF sob o nº 034.299.1?6-00,

residente e domiciliado na Avenida Viana, nº 64, Una, GuarapanlES, CEP: 29222-550, doravante denominado CONTRATADA, ajustam
o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO, nos termos da Lei Federal nº 856611993 e suas alterações, conforme os termos do
Processo de nº 33'r'5i2021, e de acordo com as Cláusuias e condições seguintes:

cLAUSULA PRIMEIRA - oo OBJETO

1.1. O objeto do presente termo visa a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS

PERMANENTES, COM ASSISTENCIA TECNICA DE MONTAGEM E GARANTIA INCLUÍDAS, VISANDO ATENDER AS

NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARIiES - CMG, conforme especincações e condições
previstas no Termo de Referência e Anexos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A presente contratação obedecerá ao estipulado neste CONTRATO, bem como às obrigações assumidas nos

documentos adiante enumerados constantes no Processo Administrativo desta Casa de Leis nº 33752021, e independentemente de
transcrição. fazem parte integrante e complementar deste termo, no que não contraria:
a) Editai e Anexos do Pregão nº 01340021 .

b) Proposta Armada p—eta CONTRATADA em 1211119021 e dirigida à CONTRATANTE,

PARÁGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara eu sua proposta contempla todos os elementos necessários, não podendo alegar
durante a execução do Contrato, a falta de algum elemento necessário a perfeita prestação do objeto licitado.

CLÁUSULA SEGUNDA . oo PRAZO

2.1.0 contrato tera vigência da sua assinatura até 31i12i2021, podendo ser prorrogado desde que obedecidas as regras da Lei nº
866611993.

2.2. O fornecimento devera iniciar na data da assinatura do termo contratual, conforme necessidade a solicitação da CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DO PAGAMENTO

3.1. O Contrato tem o valor qlobal de R$ 114.999,90 [cento e quatorze mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos),
que deverá ser pago conforme o Termo de Referência em anexo,

3.1.1. No preço já estão incluídos todos os custos para execução do objeto contratado, dentre eles, mão de obra, direitos trabalhistas.

encargos sociais, insumos, equipamentos e ferramentas, transporte, impostos, taxas e quaisquer despesas necessárias a perfeita
conclusão do objeto contratado que porventura venham a incidir direta ou indiretamente sobre o mesmo.

3.1.2. Os preços firmados entre os contratantes não serão passíveis de reajustes durante a vigência do contrato administrativo Celebrado,
resguardado a revisão para manter o equilibrio econômico-financeiro, devidamente fundamentada.

3.1.3. Após o periodo de um ano, havendo prorrogação contratual e valor contratado podera" ser reajustado. levando em consideração o
indice de Preços ao Consumidor Amplo — IPCNIBGE ou outro que venha a substitui,—lo.

3.2. O pagamento será efetuado mensalmente, conforme a prestação do serviço, apos a nota decai ter sido atestada pelo Fiscal da

CONTRATANTE e após a liquidação da despesa, mediante depósito em conta corrente, por meio de ordem bancada, até o Sºº (trigésimo)
dia anos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA,

3.2.1. Para execução do pagamento, a CONTRATADA deverá emitir nota fiscal correspondente à sede ou filial que apresentou a
documentação na fase de habilitação, sem emendas, rasuras ou borrões, legível e em nome da Câmara Municipal de Guarapari, CNPJ:
27.4S?,84410001-01..

3.2.2. A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do Contrato as condições de habilitação e quaiidcação exigidas na

licitação, sob pena de rescisão contratuat, em atendimento ao disposto no 5 3ª, do artigo 195, da Constituição Federal e artigos 55, inciso28.146521-4/000 i— A"
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XIII, e ?8, inciso I, da Lei nº 8.666i93.

3.2.3. A CONTRATADA deverá apresentar documentação referente a regularidade junto a Seguridade Social (CND do INSS), ao Fundo de

Garantia por Tempo de Serviço (CRF do FGTS) e às Receitas Federal, Estadual e Municipal e a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas — CNDT).

3.2.4. Na ocasião da entrega da nota fiscal, a CONTRATADA deverá comprovar a condição de optante pelo SIMPLES (Sistema Integrado

de Pagamento de impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), mediante a apresentação da cópia do
Termo de Opção de que trata a Instrução Normativa da RFB (Receita Federal do Brasil) nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, sob pena de
serem efetuadas as referidas retenções.

3.2.5. Qualquar atraso ocorrido, por parte da CONTRATADA, na apresentação da nota fiscal ou dos documentos exigidos como condição
para pagamento, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação da CONTRATANTE.

3.2,6. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação nnanceira que lhe tenha
sido imposta. em virtude de penalidade por inadimplemento, ate que o total de seus créditos possa compensar seus débitos.
3.23. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

“4.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária:
Ação 2.002

Despesa: 41
Elemento: 4.430,52

Subelemento: 4.4.90.52.24 — Mobiliários em Geral

CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES

5.1. Caso a CONTRATADA não cumpre as obrigações estabelecidas neste Termo de Referência, no Editai e em seus Anexos,

compreendendo, dentre outras, o fomecimento dos materiais. ocasionará desatendirnento às condições contratadas, ficando sujeita a

muitas, rescisão contratual e demais sanções previstas nesses documentos, nas Leis nº 8,6667533 e nº 10.520i02 e demais legislaçõespertinentes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO — A inexecução total ou parciai do Contrato poderá, garantida a prévia e ampla defesa, ensejar. segundo a
extensão da falta cometida. a aplicação das penalidades previstas nos artigos 86 a 88. da Lei nº 8,666i93 e na Lei nº 10.520i02 das
seguintes sanções:
l. Advertência:

Ii. Multa de 0.25% (zero virgula vinte e cinco por cento) ao dia, sobre o valor da parcela do objeto, pelo atraso no cumprimento dos prazos

estipulados no presente instrumento, a contar a partir do dia imediato ao do vencimento do prazo até o dia do efetivo cumprimento da

obrigação, com limite de 10 (dez) dias. Após esse prazo, será considerado inadimpiemento parcial, com multa de 5,0% (cinco por cento)
sobre o vetor de parcela do objeto. No caso dos prazos de entrega. apos o tdº (décimo) dia de atraso, os materiais poderão, a critério da

Administração. não mais ser aceitos, conngurando-se a inexecução total do Contrato, com sua rescisão e com as demais consequências
previstas neste Termo de Referência, no Editai e em seus outros Anexos e na legislação pertinente em vigor;

lll. Muita de 5,0% (cinco por cento) sobre o valor total estimado para a contratação pelo inadimplemento a quaisquer outras obrigações
pactuadas, e que venham a causar prejuizos ao CONTRATANTE, independente do ressarcimento dos danos a Administração;

IV. Multa de 7,5% (sete virguta cinco por cento) sobre o valor totai estimado para a contratação peia inadimplência reiterada das obrigaçõespactuadas;

V. Muita de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado para. a contratação pelo inadimplemento total da contratação, pela cessação
do fornecimento. bem como no caso de quaisquer danos aos bens da CONTRATANTE, causados por negtigência ou imperícia dos
protissionais, sem a reposição ou conserto do bem pertinente, ou pelo iomecimentoireposição de peças incompatíveis ou recondicionados;

VL Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superiora 02 (dois)
anos. conforme artigo 87, inciso III, da Lei nº 8.666I93;

VII. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As penalidades de muita serão aplicadas, apos o regular processo administrativo, em que serão garantidas a

CONTRATADA & prévia e ampta defesa. e poderão ser descontadas dos pagamentos referentes ao Contrato, nos percentuais acima
especificados e acrescidos de juros moratória de 1% (um por cento) ao mês, podendo, ainda, se foro caso, ser cobrada judicialmente, sem
prejuízo da apiicação das demais sanções previstas neste Termo.
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PARÁFRAFO TERCEIRO - As multas imputadas a CONTRATADA e não pagas no prazo concedido pela Administração. serão inscritas em

Divida Ativa do Município e cobradas nos termos da legislação vigente. sem prejuizo da correção monetária pelo IGP-M ou outro indice que
porventura venha & substitui-lo.

PARAGRAFO QUARTO - As penalidades acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente de acordo com o caso concreto.

garantida a ampla defesa, de igual forma, essas penalidades poderão ser relevadas na hipótese de ocorrência de fatos imprevisíveis.
devidamente justificados e comprovados. a juízo da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUINTO » A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de competência
exclusiva da Cámara Municipal de Guarapari.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

6.1. A inadimplência, parcial ou total. das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato, porcaria da CONTRATADA, assegurará a

CONTRATANTE o direito de dã-lo por rescindido, mediante notiticação, por meio de oficio. entregue diretamente ou por via postal, com

prova de recebimento, ficando a critério do CONTRATANTE declarar rescindido o Contrato. nos termos desta cláusula eiou aplicar as
multas previstas na Cláusula Quinta.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Contrato poderá ainda ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no artigo 78, da Lei nº 856633.

CLÁUSULA SÉTIMA -» DA FISCALIZAÇÃO

7.1. O Contrato será acompanhado & nscalizado por servidor devidamente designado. seguindo as determinações constantes nas normas

internas em vigor que regulamentarem a matéria que anotarã em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
Contrato. determinando o que for necessário para regularização das faltas ou defeitos observados para o fiel cumprimento das cláusulas e
condições estabelecidas [art. 67. 5ª 1ª e 2ª de Lei nº 8.666i93).

PARAGRAFO PRIMEIRO - Caberá ao Fiscal do Contrato observar durante a vigência do Contrato se as obrigações assumidas pela
CONTRATADA estão sendo cumpridas, bem como. se estão sendo mantidas todas as condições de habilitação e de qualificação tecnica
exigidas.

PARAGRAFO SEGUNDO - Essa fiscalização não exime a CONTRATADA das responsebiiidades oriundas de falhas eiou omissões.

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
8.1. DA CONTRATADA:

Além das obrigações legais, a CONTRATADA devera:

&) Executar serviço ajustado conforme ajustado neste termo contratual e termo de Referência, exclusivamente por meio dos seus
empregados:

b) Efetuar pagamento de seus empregados no prazo da Lei. independente do recebimento da fatura;
cl Manter seus empregados devidamente uniformizados;

cl) Fornecer e aplicar todo o material necessário a execução do serviço contratado;

a) Pagar todos os encargos trabalhistas,. previdenciários, fiscais e comerciais resultantes de execução deste Contrato, especialmente o
INSS. FGTS e ISS;

f) Dotar seus empregados de equipamentos de proteção individual, quando necessário, conforme preceituado pelas Normas de Medicina e
Segurança do Trabalho:

gl Utilizar. na execução do serviço contratado. pessoal que atenda, dentre outros os seguintes requisitos:
g.1lPossuir qualificação para o exercicio das atividades que lhe forem confiadas:
9.2) Manifestar bons principios de urbanidade;

9.3] Pertencer ao quadro de empregados da CONTRATADA"

h) Registrar as ocorrências havidas durante a execução do presente Contrato. de tudo dando ciência a. CONTRATANTE. respondendo
integralmente por sua omissão:

i) Garantir a segurança e manutenção da ordem:

]) Manter. durante toda execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

k) Desenvolver os serviços objeto deste Contrato sempre em regime de entendimento com a CONTRATANTE. dispondo esses de amplos
poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

8.1.1. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas. previdenciários, Escala ou comerciais não transfere a

CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato.

8.1.2. Cabe a CONTRATADA faciiitar à tiscalização, a inspeção ao local dos serviços. em qualquer dia e hora, devendo prestar todas as
informações e esclarecimentos solicitados.

8.1.3. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou e terceiros, decorrentes de sua culpa ou
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dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a liscalização.
8.2. no CONTRATANTE:

A CONTRATANTE obriga—se a:

a] Permitir o tráfego supervisionado do pessoal da CONTRATADA nas dependências da Câmara. desde que estes estejam devidamente
uniformizados e identidcados;

bi Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de pessoa por ela credenciada;

c) Designar servidor como responsável pela fiscalização e acompanhamento da entrega e recebimento dos materiais, anotando e
registrando as ocorrências e as falhas decorrentes da execução do Contrato, em registro próprio, e comunicando imediatamente a
CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta;
dt Por meio de Fiscal do Contrato, atestar a efetiva entrega dos materiais, assinando os canhotos das notas Hscais.

e) Notincar a CONTRATADA. por escrito, sobre ou a respeito de quaisquer irregularidades constatadas na execução do Contrato, fixando-
Ihe prazos para correções;

f) Efetuar os pagamentos de sua responsabilidade nos prazos previstos, desde que atendidas todas as condições constantes no Edital e
em seus Anexos e cumpridos todos os procedimentos administrativos de responsabilidade da Contratada:
gt Prestar informações e esclarecimentos necessários ao bom desenvolvimento das tarefas;

h] Comunicar a CONTRATADA. por escrito, quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados com o Contrato eiou
quaiquer alteração nas instruções ou procedimentos reiacionados com o Contrato;

i) Comunicar a CONTRATADA. por escrito, a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares,
concedendoulhe prazo para defesa;

1) Aplicar a CONTRATADA, em caso de inadimplemento, as penalidades regulamentares e contratuais e comunica-Ia;
k) Instruir a CONTRATADA acerca das normas de segurança;

1) Vistoriar e aprovar os materiais disponibilizados pela CONTRATADA e não permitir que a CONTRATADA entregue materiais em
desacordo com as normas estabelecidas neste Termo.

CLÁUSULA NONA « DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

9.1. O Contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, conforme exposição do artigo 65 da lei nº S.SSBi 1993.

CLÁUSULA oÉcrma . DA sueconmarnção

10,1. A CONTRATADA não poderá ceder ou subcontratar parcialmente os serviços objeto deste Contrato. sem prévia autorização, por
escrito, da CONTRATANTE, ressalvando-se que quando concedida a cessão ou subcontratação, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o

respectivo Contrato corn a inteira obediência aos termos do Contrato firmado com a CONTRATANTE e sob sua inteira responsabilidade.

reservando ainda ao CONTRATANTE o direito de, a quatquer tempo, dar por terminado a cessão ou subcontratação sem que caiba a
cessionária ou subcontratada o direito de reclamar indenização ou prejuízo de qualquer espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÓES FiNAIS

11.1. O presente contrato será pubiicado no Diário Oficial Legisiativo Municipal.

11.2. Fazem parte deste Contrato, como se neie transcritas. todas as condições estabelecidas no Edital e Termo e referência e seus
anexos, bem como Lei nº 856671993. e demais Leis pertinentes a matéria.

11.3. As partes elegem o foro da Comarca de Guarapari, Estado do Espirito Santo. com renúncia expressa de qualquer outro, para dirimir
as questões oriundas do presente contrato, que não puderem ser resolvidas em comum acordo.

11.4. E, por estarem justas e contratadas. fII'ITIEIITI o presente instrumento em 03 (três) vias de iguai teor e forma, na presença das
testemunhas abaixo assinadas. — ( -

ªr)).r'º'ª ,
l. A Guaraparir'ES, não de novembro de 2021.
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TERMO DE REFERÉNCIA

PROCESSO Nº 33752021 — PREGÃO PRESENCIAL Nº 013l'2021

pública.

1.1.3. Os elementos técnicos descritos neste Termo de Referência são os minimos necessários para assegurar que a aquisiçãoiservlços se
dê da forma satisfatória. com as mínimas condições técnicas e de qualidade exigidas. e. ainda, assegurar o gasto racional dos recursospúblicos.

2. DO OBJETIVO E DA JUSTIFICATIVA

paralisações por falta de ferramente de trabalho.

A continuidade e eficiência dos trabalhos são atributos principais a serem levados em conta pelos gestores, tendo em vista que a
interrupção da prestação dos serviços públicos causaria transtornos aos administrados.

Partindo para a realidade dos fatos. pensando em aprimorar a prestação dos serviços e atender ao layout dos novos espaços, tais

aquisições serão capazes de atender a demanda do anexo desta Casa de Leis que atualmente e composta por 1? (dezessete) gabinetes
parlamentares. e ainda suas respectivas assessorias de gabinetes, com o número não inferior de 0? (sete) assessores para cada
parlamentar, todavia ainda não possuem saias próprias que comportem cada setor em separado.

Assim o mobiliário disposto neste termo visa substituir aqueles que estão em mal estado de conservação ante a sua utilização muito

além da suportável vida útil. e ainda. preencher os novos espaços/ambientes criados pela Câmara Municipal diante da existência do novoanexo que ainda não dispõem de mobiliário.

A quantidade de mobiiiario a adquirir vai depender das condições financeiras da Câmara, que poderá adquirir os produtos ao longo
da vigência do contrato, podendo inciusive adquirir os itens parcialmente para cada setor de acordo com a necessidade e urgência de cada

aquisição. Torna-se” portanto, vantajoso e razoável que a Administração utilize todos os meios possiveis e legais para gerir os seus
recursos buscando cumprir os principios constitucionais? em especial o da economicidade.

A exigência da montagem e da garantia dadas pelo fornecedor vencedor da licitação traz mais segurança a Administração que se

preserva reportando a futura contratada a execução global do objeto que inclui. concomitantemente, aquisição de materiais. montagem dos
móveis e apresentação de garantias desta forma. se torna mais eficiente e vantajosa para a Administração a aquisição que se pretende.

Por outro giro e não menos importante. é ver com frequencia, órgãos e entidades públicas limitando a comprar considerando

unicamente o preço, sem atentar para os melhores e mais adequados requisitos deprodutividade, rendimento, segurança, inclusive quanto
ao meio-ambiente. É preciso especificar corretamente, com precisão e objetividade.

Não só é possível. como é um dever da Administração Pública. Decorre do princípio da enciência, previsto no caput do art. 37 da

Constituição Federal de 1988. O termo legal "menor preço" não pode ser confundido com o "mais barato". Este nada leva em consideração.

a não ser o preço mais baixo possivel, em detrimento de uma boa relação custoibeneficio. O “menor preço" engloba aqueles produtos que
atendam as exigências de qualidade. rendimento, segurança, produtividade e às normas ambientais.

Desta forma. justifica-se a necessidade de aquisição de produtos em conformidade com as normas da ABNT.. ergonômicas e desustentabilidade.

No caso. faz necessário que o Instituto exija que as empresas interessadas apresentem os certificados de conformidade expedidos

em acordo com as normas da ABNT, nos quais comprovem que os móveis pretendidos terão a qualidade e segurança pretendidas e que.de fato, terão qualidade garantida.

Nesse sentido. a Administração deve empreender esforços para adquirir o produto mais vantajoso analisando o aspecto econômico

e técnico do objeto. Para tanto. alem de auferir o melhor preço, o Poder Público deve zelar pela qualidade dos produtos bem como pelo
impacto dos mesmos na saúde e qualidade de eficiência profissional dos seus senadores. Assim. o tegislador. por intermédio do Ministério

do Trabalho e Emprego, regulamentou norma que exige a apresentação de iaudo ergonômico para mobiliários, e saber. Norma
Regulamentadora (NR) nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego e a necessária comprovação de que os móveis e equipamentos
atendem a esta normativa também é fundamental. No mesmo sentido, a Administração também deve pautar—se pela sustentabilidad , de
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suas aquisições. Desta feita, como grande consumidora de bens e serviços públicos. o Poder Público tem o dever de fazer a contratação
licitando o objeto em conformidade com a manutenção e preservação do meio ambiente.

Assim. ao estabelecer a “edeiência” como um dos princípios da Administração Pública, o legisiador transcende as técnicas do
Direito. e exige dos agentes públicos o raciocínio lógico que deve ser ancorado com técnicas de gestão e conhecimentos econômicos.

3. DOS PRAZOS DO CONTRATO E DO FORNECIMENTO-

3.1.D contrato terá vigência da sua assinatura até 31f1'2f2021, podendo ser prorrogado desde que obedecidas as regras da Lei nº8666/1993.

3.1.1. A vigência do prazo Contratual não interfere no prazo de vigência estabelecido para a garantia dos produtos.

3.2. O fornecimento dos produtos poderá ocorrer de forma única ou parcelada, conforme solicitação e necessidade da CMG, devendo a

CONTRATADA providenciar a entrega. montagem e instalação dos materiais no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar do

recebimento da Autorização de Fornecimento, devendo este ser cumprido pela CONTRATADA, sob pena de rescisão e demais sanções
previstas no contrato e na Lei nº. 8.666f93 e alterações.

3.2.1. Em caso de excepcionalidade o prazo fixado para entrega montagem dos bens poderá ser prorrogado, mediante solicitação escrita

da Contratada e e exclusivo critério da CMGKES, ou por solicitação da Contratante, desde que solicitado antes do vencimento do prazo.
devidamente acompanhado de justificativa e fundamentada com os impeditivos de seu cumprimento.

3.3.Fªara recebimento das demandas e para o fornecimento de mercadoria. a CONTRATADA devera disponibilizar atendimento telefônico
eiou pela internet (por e-mail). de segunda e sexta-feira. no horario de 8:00 às 18:00 horas.

3.4. O local de entrega e montagem do objeto deste Termo de Referência será no novo anexo da Câmara Municipal de Guarapari.

localizada na Rua Joaquim da Silva Lima, nº 167, Centro. GuarapariiES — CEP 29200-250, no horário de E às 18 horas. de segunda a
sexta. podendo ser executado fora do dia e horário estipulado, desde que uma das partes solicite previamente, não gerando nenhum custo
adicional para a CMG—ES.

4. DA FtSCALIZAÇÃD

4.1. A fiscalização do contrato será realizada por servidor previamente designado pela CONTRATANTE. que irá tiscaiizar a execução do

Contrato, nos termos do art.. d?. 51 ª, da Lei nº 8468393. anotando em registro proprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

4.2. Os esclarecimentos solicitados pela nscalizsção deverão ser prestados imediatamente, podendo ocorrer exceções, hipótese em que
sera miado um prazo de acordo com a complexidade do caso.

4.3. O exercicio da fiscalização pela CONTRATANTE. não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA.

5. DO RECEBIIAENTO DOS MATERIAIS E DA GARANTIA

5.1. A CONTRATANTE considerará recebido o mobiliário que estiver em conformidade com a AF — Autorização de Fornecimento, bemcomo com este Termo de Referência.

5.1.1. Finalizada a Assistência Técnica de Montagem do mobiliário. e Contratadaentregará ao fiscal o Termo de Garantia respectivo.

5.1.2. Todos os materiais deverão ser entregues em embalagens adequadas à proteção do conteúdo contra danos durante o transporte.

desde a fábrica até o local da entregar sob condições que envolvam embarques, desembarques e transportes por rodovias. por
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA sem qualquer custo adicional para a CONTRATANTE.
5.1 .3. Os bens serão recebidos da seguinte forma:

a) PROVISORlAMENTE: assim que foram entregues. para efeito de posterior verincação da conformidade com as especificações.

b) DEFINlTIVAMENTE: apos verificação da conformidade dos materiais com as referidas especificações, no prazo máximo de 0? (sete)
dias. contados a partir do recebimento do termo de liquidação da nota fiscal. caso não haja ressalvas.

5.1.4. Se, apos o recebimento provisório. constatar que os bens fornecidos foram entregues em desacordo com a correspondente proposta

de preços, fora das especificações fixadas ou incompletas, depois de a CONTRATADA ter sido regularmente notificada. esta terá o prazo
de 0? (sete) dias úteis para entrega-los. dentro das referidas especiúcações ou completos, sem ônus adicionais para o CONTRATANTE.

5.1.5. O recebimento definitivo dos bens não exclui a responsabilidade da CONTRATADA quanto aos vícios ocultos. ou seja, aqueles so
manifestados quando da sua normal utitização pela Câmara. nos termos do Codigo de Defesa do Consumidor.

5.1.6. A aceitação do materiai e condição essencial para o RECEBIMENTO DEFtNITIVO. que será realizada pelo Fiscal do Contrato, por
meio da aposição de sua assinatura e data no carimbo de 'ªAtesto" na Nota Fiscali'Fatura.

5.2. A Contratada deverá observar o prazo mínimo de garantia de 5 anos. contra todo e qualquer defeito comprovado de material.
fabricação ou funcionamento. salvo aqueles decorrentes do uso inadequado do móvel. sendo obrigação da Contratada prestar assistência

técnica nas dependências da Câmara ou Anexo ou, não sendo possivel sanar o defeito do equipamento no local em que se encontra. retirá-

Io para conserto externo. sem qualquer ônus. inclusive de frete, para este Órgão. ?, , .
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S.“. O prazo de garantia começará a viger a partir de Recebimento Definitivo do mobiliário especiticado no processo de liquidação epagamento.

5,2.2. Excetuadas as situações fortuitos ou de força maior, cada um dos bens não poderá ficar paraiisado ou fora das dependências da
CMG por periodo de tempo superiora 30 (trinta) dias. contados a partir da solicitação de assistência técnica.

5.2.3. Os bens que necessitem ser entregues desmontados deverão ser montados em locais e datas previamente definidos pela CMG.

5.2.4. Os chamados de assistência técnica e montagem deverão ser atendidos no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas úteis após aefetivação da comunicação por parte da Contratante.

5.2.5. A Contratada deverá assumir inteira responsabilidade pelos bens retirados eventualmente para conserto, responsabilizando -se pelotransporte e guarda.

5.2.5. A Contratada deverá informar o nome das pessoas responsáveis e os números de telefone e e-mail, por meio dos quais a
Contratante poderá solicitar os serviços de montagem e assistência técnica dentro do prazo de garantia.

5.2.7. A Contratada deverá substituir, por outro novo. com as mesmas características e de qualidade superior, após aprovação do novo

modelo peio Fiscal do Contrato e semqualquer ônus, inclusive de frete, para a Contratante, todo e qualquer bem que necessite, num
intervalo de 30 (trinta) dias, de 3 (três) ou mais solicitações de assistência técnica.

5.2.8. Durante o prazo de garantia, a Contratada obriga-se a substituir ou reparar, às suas expensas. qualquer produto que apresente

defeito que não seja decorrente do desgaste natural ou do incorreto manuseio do produto. lncumbira a Contratada o ônus da prova daorigem do defeito.

5.2.9. Vencido o prazo inicialmente lixado ou o de uma eventual prorrogação sem que o bem tenha sido entregue ou consertado, a
Contratante oficiarà a Contratada acerca do transcurso de data limite, passando o inadimplemento, a partir dai, a ser considerado como

recusa do cumprimento da obrigação pactuada e, por conseguinte, sujeitando a Contratada às penalidades previstas neste Termo, no Edital
e em seus outros Anexos e na legislação pertinente em vigor.

6. DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado a contratada até o 30“ (trigésimo) dia útil do mês subsequente à entrega do produto com a respectiva Nota

FiscallFatura, devidamente atestada pelo Fiscal da CONTRATANTE, por meio de depósito em conta corrente em nome da CONTRATADA,

com apresentação das CND Conjunta da Receita Federal, CND Estadual e Municipal da Sede do Licitante, FGTS. CNDT e CND doMunicipio de Guarapari.

6.2. Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação Financeira que lhe for imposta.
em virtude de penalidade ou inadimplência de qualquer obrigação, as quais poderão ser compensadas com o pagamento pendente. sem
que isso gere direito e acréscimos de qualquer natureza.

6.3. A Câmara poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer titulo lhe forem devidos pelo fornecedor. em decorrência deinadimplemento contratual.

6,4. Não serão efetuados pagamentos adiantados, sob qualquer hipótese.

6.5. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) frscaliis), bem“ como caso o faturamento apresente alguma incorreção ou

divergência de valores o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento
será contado a partir da data de apresentação da nova fatura. devidamente corrigida.

6.6. Só serão efetuados os pagamentos referentes a mercadoria efetivamente entregue.

6.7. A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.32%4. assim como nas Leis Estaduais nºs. 2.583!“e 5383/97 e alterações posteriores.

6.8. Os preços pactuados serão lixos e irreajustãveis.

6.9. A Nota Fiscal deverá ser eletrônica e emitida em moeda corrente do Pa is.

?. CABE A CONTRATANTE '
7.1. Compete a Contratante, obrigatoriamente. dentre outras responsabilidades estabelecidas em lei, a de:

a] Permitir o tráfego supervisionado do pessoal da Contratada nas dependências da Câmara, desde que estes estejamdevidamente uniformizados e identificados:

b) Relacionar-se com a Contratada exclusivamente por meio de pessoa por ela credenciada;

c) Designar servidor como responsável pela liscalização e acompanhamento da entrega e recebimento dos materiais. anotando e
registrando as ocorrências e as falhas decorrentes da execução do Contrato, em registro próprio, e comunicando imediatamente a
Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério. exijam medidas corretivas por parte desta;

d) Por meio de Fiscal do Contrato. atestar a efetiva entrega dos materiais. assinando os canhotos das notas fiscais.

e) Notiticar a Contratada. por escrito. sobre ou a respeito de quaisquer irregularidades constatadas na execução do Contrato,
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f) Efetuar os pagamentos de sua responsabilidade nos prazos previstos. desde que atendidas todas as condições constantes no Editai e
em seus Anexos e cumpridos todos os procedimentos administrativos de responsabilidade da Contratada;

gl Prestar informações e esclarecimentos necessários ao bom desenvolvimento das tarefas;

h) Comunicar a Contratada, por escrito. quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados com o Contrato eiou
quatquer alteração nas instruções ou procedimentos reiacionados com o Contrato;

i) Comunicar a Contratada, por escrito, a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irreguiares. concedendo-
lhe prazo para defesa;

]) Aplicar a Contratada, em caso de inadimplemento. as penalidades regulamentares e contratuais & comunica—la;
k) Instruir & Contratada acerca das normas de segurança:

i) ivistoriar e aprovar os materiais disponibilizados pela Contratada e não permitir que a Contratada entregue materiais em desacordo com
as normas estabelecidas neste Termo.

8. DEVERES ERESPONSABiLIDADES DA CONTRMADA

8.1. Compete ao FORNECEDOR, obrigatoriamente, dentre outras responsabilidades estabelecidas em lei, a de:

a) Entregar os materiais especiticados no objeto deste termo, observando as condições pré estabelecidas;

b) Entregar os materiais contratados no iocal, data e horário estabeiecidos peia Câmara Municipalde Guarapari;

ct Entregar os materiais acondicionados em embalagens nas quais deverão constar os dados referentes a identificação]
d) Reaponsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do bem, de acordo com os artigos 12, 13. 18 e 26, do Código de Defesa
do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990).

OBS.: O dever previsto nesta atinea impiica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou
reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 7 (sete) dias, o produto com avarias ou defeitos;

e) Alertar seus empregados acerca da boa conduta. principalmente no tocante à disciplina e discrição quando da entrega dos
materiais;

ti Não transferir, por qualquer forma. os direitos e obrigações que o Contrato the atribui. sem prévia e expressa anuência da Contrate nte,
manifestada por escrito e por quem detenha poderes para tanto:

9) Não se pronunciar em nome da Contratante, inclusive junto a órgãos de imprensa, sobre quaisquer assuntos relativos a
atividade da mesma, guardar sigilo absoluto quanto a quaisquer informações obtidas da Contratante em decorrência do Contrato, bem
como não divulgar ou reproduzir quaisquer documentos, instrumentos normativos e materiais encaminhados pela Contratante;

h) Não utiiizar o nome da Contratante, ou sua quatidade de fornecedor de materiais para a mesma. em qualquer forma de
divulgação da suas atividades, tais como cartões de visita, anúncios, impressos ou quaiquer outro tipo de propaganda:

i) Ressarcir toda e qualquer quantia que for efetivamente paga pela Contratante, em decorrência de ato ou fato culposo eiou doioso dos
prestadores de serviços eiou empregados da Contratada;

ji Pagar todos os tributos. contribuições fiscais e parafiscais que incidem ouvenham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os materiais
objeto do Contrato;

OBS.: Fica, desde logo, convencionado que a Contratante poderá descontar. de qualquer crédito da Contratada, a importância
correspondente a eventuais pagamentos dessa natureza, que venha a efetuar por imposição legal:

ir) Cumprir todas as leis e instrumentos normativos reguiadores da sua atividade empresariai. bem como satisfazer, as suas
próprias expensas, todas e quaisquer exigências legais decorrentes da execução do Contrato]

]) Sera única e exclusiva responsavei por seus empregados ou prestadores de serviços, afastando a Contratante. em todas as
hipóteses, de qualquer responsabilidade fiscal. trabalhista, comerciai, civil. penal, administrativa e previdenciária pelos contratos firmados
pela Contratada;

ml Assumir inteira responsabilidade por todos e quaisquer danos provocados à Contratante ou a terceiros, decorrente de atos
comissivos e omissivos. praticados por seus sócios., associados. integrantes não sócios, empregados, representantes e prestadores de
serviços, por cuipa. dolo, negligência ou imprudência, ticando obrigada a promover o ressarcimento a preços atuaiizados, dentro de 30
(trinta) dias contados da comprovação de sua responsabilidade.

OBS.: Caso não o faça dentro do prazo estipulado, e Contratante reserva-se o direito de descontar o valor de ressarcimento de nota fiscal a
ser paga. sem prejuízo de outras sanções iegalmente previstas;

n] Responsabiiizar-se pela idoneidade e pelo bom comportamento de seus empregados. prepostos ou subordinados e, ainda. por
quaisquer prejuizos que sejam causados pelos mesmos à Contratante ou a terceiros:

o] Credenciar junto à Contratante um representante para prestar esclarecimentos e atender prontamente a todas as solicitações
necessárias para boa execução do Contrato;

p) Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante. atendendo prontamente todas as reclamações,

bem como, cumprir as orientações do Fiscai do Contrato; img,— r— __ __ , m,:' Aó.'l4bgt3124/O .:l *
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q) Substituir qualquer empregado cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou
insatisfatórios;

r) Observar ou fazer observar, por parte de seus empregados. as normas disciplinares determinadas pela Administração;
s) Comunicar. por escrito. à Contratante.. imediatamente após o fato, qualquer anormalidade ocorrida;

ti Manter, durante a execução do Contrato. todas as condições exigidas a habilitação e à qualificação para o processo licitatório. no

entanto, a Contratante poderá, a qualquer tempo, solicitar a cópia de todo e qualquer documento que ateste a regularidade da Contratada;

u] Comunicar imediatamente qualquer alteração ocorrida no endereço, dados cadastrais e bancários. representantes. sócios e
outros ]ulgáveis pertinentes e necessários à boa execução do Contrato.

“RL-“

s. ou cotação ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas inerentes a este Termo de Referência correra a conta do orçamento da CONTRATANTE, para o corrente exercicio, cujo
Elemento de Despesa será oportunamente informado pelo Setor contábil.

19. DAS PENALIDADES

10.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Câmara Municipal de Guarapari poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao
contratado as seguintes sanções:
l — Advertência;

II - Multa moratória elou compensatória por perdas e danos, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

llI - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superiora 02 (dois)
anos;

|V — Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e apos decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

V - Impedimento de licitar e contratar com o Poder Legislativo Municipal pelo prazo de até 05 [cinco) anos. sem prejuízo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

10.2. Os procedimentos administrativos para aplicação das sanções administrativas obedecerão ao disposto na Instrução Normativa SCL nD
001i2020, aprovada pela Portaria nº 65452020,

11. DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DA ACEtTABlLIDADE DA PROPOSTA

11.1. Os valores ofertados deverão conter somente 02 (duas) casas decimais depois da vírgula (R$ mx).

11.2. 0 valor aceito para contratação deverá estar compatível com o valor de mercado, estabelecido atraves de pesquisa de preços e
expresso no mapa comparativo de preços.

11.3. No julgamento das propostas será considerada vencedora a empresa que apresentar o menor preço. desde que atendidos os
requisitos previstos neste Termo.

11.4. Na proposta de preço devem estar incluidas todas as despesas e custos. como transporte. tributos de qualquar natureza e todas as
despesas diretas ou indiretas relacionadas com o objeto. No preço estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas. tributos

incidentes. encargos Hscais. sociais. previdenciários. trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro. materiais e mão-de-obra a

serem empregados, seguros, fretes (transporte), rotulagem, embalagens, licenças e quaisquer outros necessários ao fiel e integral
cumprimento do objeto deste Termo, os quais não acrescentarão ônus para a CMG.

11.5. A proposta de preço deve informar a validade. que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

11.6. Os produtos deverão ser novos e de primeiro uso, em prefeito estado de conservação. atender às especificações técnicas exigidas e
obedecer rigorosamente:

11.6.1 - As normas e especificações constantes neste Termo de Referência:

11.6.2 wªts normas da ABNTilNMETRO, conforme especificação e necessidade de cada mobiliário;
11.6.3 - As normas internacionais consagrados, na falta das normas da ABNT;
11.6.4 - Ás prescrições e recomendações dos fabricantes.

11.7. O licitante deverá apresentar iunto com a proposta comercial:

a) Certificado de conformidade com as Normas Técnicas. NBR iBest/2010 — Móveis para Escritório —- Armários. e NBR
l3966t2008 —- Móveis para Escritório — Mesas; emitido por certiãcadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverão estar
identificados o fabricante e o modelo ofertado;

bt Declaração de garantia de no minimo 05 (cinco) anos. emitida pelo fabricante. incluindo todos os componentes do sistema;
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c) A empresa deverá enviar juntamente com a proposta comercial, a descrição do mobiliário, com os desenhos técnicos e
especificações de cada item. para analise previa.

12. DESCRJÇÃO DO OBJETO,

LOTE ÚNICO

nem ESPECIFICAÇAO. MARCA QUANT. VALOR VALOR ;
MODELO untTARro TOTAL |

1. Mesa reta pé painel com distanciador com as seguintes Dimensões: Marca: 1? R$ R$
2700L :: BOOP ;: 740A,composta com vidro dois separadores para três Marzo 3.294,70 56.009,90
estações de trabalho. Descritivo Aproximado: Vidro composto de estrutura Vitorino

temperada com 8 mm de espessura, cantos arredondados. Tampo encabeça-
do espessura de 40mm, sendo tõmm no tempo principal e engrossado com Modelo:

25 mm em tiras de 100mm iargura em todo contorno, nxados entre si por trnperic
grampos, com chapas de partículas de madeira. Tampo fixado à estrutura por 270001
meio de buchas metálicas (Mô) rosqueadas ao tampo e parafusos de monta- 052

gsm rápida. Painel frontal confeccionado com chapa de particulas de madeira,

espessura de 15mm, Pés laterais confeccionado com chapa de particulas de
madeira. espessura de 25 mm“ Niveladores com dimensão de 27mm e altura

de tãmm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado

branco de 5116" x ?" sextavado e buchas ptásticas. Possui suporte para eieva-

ção do tempo. Para natação do tampo utiliza-se buchas metálicas e parafusos

minifix com tambor de giro de tãmm com parafuso de montagem rápida
MEXZO para união dos pés ao painel frontal. Toda estrutura com chapa de
particulas de madeira de média densidade (MDP =— Medium DensityPartEcle-

board). revestida nas duas faces corn laminado melaminicc. por efeito de

prensagem a quanta que faz o taminado se fundir a madeira aglomerada,
formando com ele um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras

cenincadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de trem em todo
contorno, colados ao tempo através de processo "hot melt". acabamento na

ser semelhante ao revestimento do tempo. (cores solidas e madeiradas), com
resistência e impactos e termicamente estavet. Variação máxima de 5% nas
medidas para mais ou para menos. COR: Noga!

2. Gaveteiro fixo com 02 gavetas 355LX377PX253A. Descritivo Aproxima- Marca: 51 R$ 38000 R$
do:Laterais confeccionadas com chapa de particulas de madeira de média Marzo 1938000
densidade (MDP — Médium DensitvParticleboard). espessura de 15mm. Mon- Vitorino
tente de Exação confeccionadas com chapa de particulas de madeira de

média densidade (MDP — Médium DensityParticleboard). espessura de tõmrn. Modelo:

Fixado as laterais por cavilna e parafuso Chipboard com fita de borda de Império
0.5mm em uma fase. Frentes de gavetas confeccionadas com chapa de pani- 050004

aulas de madeira de media densidade (MDP - Médium DensityParticteboard), 212
espessura de 15mm. Toda estrutura revestida nas duas faces com laminado
meiaminico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a

madeira aglomerada, formando com eia um corpo único e inseparável (BP).
oriundas de madeiras certiticadas de reflorestamento com selo FSC. com fita

PS de 0.5mm em todo contorno, colados ao tempo através de processo “hot

melt", acabamento na cor semelhante ao revestimento do tempo. (cores soli-
das e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. A
primeira gaveta possui furação para o encaixe da fechadura. Gavetas confec-

cionadas em FOLDING com espessura de 12mm. com revestimento em PET.

produzidas em chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP —
Médium DensityParticleboard), fundo base com espessura de 3mm confeccio—

nado em chapa de fibra com a face principat em acabamento semifosco.
Fechadura com acabamento cromado e cilindro de t?o-tm de diâmetro. Fixa-; 346 ' " % ªªi “'t
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ção frontal de fechadura e travamento apenas da primeira gaveta por trava de
chapa de aço. Contém 02 peças de chaves com capa plástica "escamoteável“

com acabamento preto e rotação de 180“. Corrediça de 350mm de compri-
mento confeccionadas em chapa de aço com roldanas em nylon de facil insta—

laçao e fixado as laterais da gaveta e do gaveteiro por meio de parafusos chip
cabeça chapa Philips com acabamento bicromatizado. As gavetas possuem
canais, onde são encaixadas aos trilhos, formando um sistema deslizante.
Puxadores: Puxadores tipo "alça" confeccionados em polímero. Todas as
estruturas em aço recebem tratamento anii-ferruginoso a base de fosfato de

zinco com 04 banhos qui micos e que a propria indústria possua o equipamen-
to para tal processo e recebem pintura eletrostática a pé com resina e base de

epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30i40 micra de espessura,
atendendo-se os critérios de preparação. tratamento e tempo de cura reco-
mendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado aten—

da as exigências previstas nas normas da ABNT. Variação máxima de 5% nas
medidas para mais ou para menos COR: Noga!

3. Armário fechado (tipo aparadoribalcão) com 06 portas e 03 prateleiras móvel. Marca: 17 R$ R$
Dimensões: 2600 mm (largura) x 455mm (profundidade) x "(atiram (Altura), Marzo 2.330,00 39.610,00
Descritivo Aproximado: Tampo superior confeccionado com espessura de Vitorino
40mm, sendo iãmm no tampo principat e engrossado com 25mm em tiras de

100mm largura em todo contorno. nxados entre si por grampos. Fundo de Modelo:

Smrn confeccionado em chapa de fibra com a face principal em acabamento Império
semifosco. Corpo [02 laterais. base e 03 prateleiras) 06 portas. espessura de 050005
15mm. Toda a estrutura confeccionados com chapas de partículas de madeira 201

de media densidade (MDP — Médium DensityParticleboard), revestida nas

duas faces com iaminado meiaminícc, por efeito de prensagem a quente que

faz o laminado se fundir a madeira aglomerada. formando com ela um corpo
único e inseparável (BP). oriundas de madeiras certificadas de reflorestamen-

to com selo FSC. com Rio de 1,0mrn. com resistência a impactos e termica—
mente estávei. Puxadores em PVC cor aluminio. fechadura tambor e dobradi—

ças de 90“. 0 Rodapé metálico e confeccionado em chapa de aço carbono
com dobras de 20x20mm, niveladores injetados em poliuretano de alta densi-

dade, com parafuso zincado branco de if4ªx1ª'sextavado. Fixada na base com

parafusos auto atarrachantes. A Fixação das Laterais. base e tampo tixados
por meio de tambor de giro de iõmm em aço zamak com parafuso de monta-

gem rapida MBxZOmm. possuindo ainda cavilhas de madeira de an30mm. e
demais parafusos auto atarrachantes com acabamento bi cromatizado. Todas

as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato

de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipa-
mento para tai processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a
base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30i40 micra de

espessura. atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de
cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resul—

tado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Variação máxima
de 5% nas medidas para mais ou para menos COR:. Noga!
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GuarapariiES, 27 de setembro de 2021.

; , Tainah Freire Mozer
- Chefe de Divisão de Compras, Contratos e Convênios

da Câmara Municipalde GuaraparifES
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