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Pelo presente, de um lado a CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARIIES, inscrita no CNPJ sob o nº 2?.467.844l0001-01, situada na Rua

Getúlio Vargas, nº 299,0entro, Guarapari/ES, 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 CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA

EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 13.015.883f0tit]1—55, situada na Rodovia Governador Mário Covas, sinº, KM 266,56, Gatpão B, Planalto de Carapina,

SerralES, CEP 29162-703, neste ato representado por sua representante legal a SRª. IRISLAINE CESCONETTO, brasiteira, solteira, comerciante, portadora
da Cédula de Identidade RG nº 2.153.883 SSPI'ES e inscrita no CPF sob o nº tIB.t26.847-89, residente e domiciliada na Rua Presidente Peudenle de

Moraes, 26, República, VitoriaIES, CEP: 29370-115, doravante denominado CONTRATADA, ajustam o presente CONTRATO DE

FORNECIMENTO, nos termos da Lei Federal nº B.SBBIISQB e suas aIterações, conforme os termos do Processo de nº 593/2022, e de

acordo com as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIIIIIEIRA DO OBJETO ' .: ” ' ' '
1.1.0 objeto do presente termo visa a CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE

MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARIIES

NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022, conforme especificações e condições previstas no Termo de Referência e Anexos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A presente contratação obedecerá ao estiputado neste CONTRATO, bem como as obrigações assumidas nos

documentos adiante enumerados constantes no Processo Administrativo desta Casa de Leis nº 593/2622, e independentemente de
transcrição, fazem parte integrante e complementar deste termo, no que não contrarie:

a) Edital e Anexos do Pregão nº 006/2022.

b) Proposta firmada pela CONTRATADA em 02l06f2l122 e dirigida à CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA dectara eu sua proposta contempla todos os elementos necessários, não podendo ategar

durante a execução do Contrato, a falta de algum elemento necessário a perfeita prestação do objeto licitado.

2.1. O contrato terá vigência da sua assinatura até 31I12l2022, podendo ser prorrogado desde que obedecidas as regras da Lei n'J8. 666/1993. --
2. 2 O fornecimento deverá Iniciar na data da assinatura do termo contratuat, conforme necessidade e solicitação da CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA DO. VALOR :E DO PAGAMENTO --. - - -- - -- --
3.1.0 Contrato tem o vetor qlobat estimado de R$ 27 SSI], III) fviNte e sete mil, ºitocentos e cionuenta reais; 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 trabathistas,

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 reatustes 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

índice de Preços ao Consumtdor Amplo — IPCA/IBGE ou outro que venha a substitui-Io.

3.2. O pagamento será efetuado mensalmente, conforme a prestação do serviço, apos a nota Iiscat ter sido atestada pelo Fiscal da
CONTRATANTE e apos & quuidaçâo da despesa, mediante depósito em conta corrente, por meio de ordem bancária, ele o 30º (trigésimo)

dia após, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.

3.2.1. Para execução do pagamento, a CONTRATADA deverá emitir nota tiscai correspondente a 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:
27.467.844f0001-01.

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

sob pena de rescisão contratual, em atendimento ao disposto no 5 3º, do artigo 195, da Constituição Federal e artigos 55, inciso XIIE, e 78,
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porventura venha a substitui-io.

PARÁGRAFO 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 juizo da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUINTO - A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública e de competência

exclusiva da Câmara Municipal de Guarapari.

CLAUSULASEXTA- onaescrsÃo , - -- -— -
6.1 A inadimplência, parcial ou totaE, das ciáusuias e condiçoes estabelecsdas neste contrato, por parte da CONTRATADA assegurará à

CONTRATANTE o direito de dá- Io por rescindido, mediante notificação, por meio de oficio, entregue diretamente ou porvia postal, com prova

de recebimento, ficando a critério do CONTRATANTE deciarar 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 8,6366193.

CLAUSULASETIMA DA FISCALIZAÇAO ...... . . . . . . . . . . ., . ..
M O Contrato será acompanhado e fiscaiizado pOr servidor devrdamente desrgnado seguindo as determinações constantes nas normas

internas em vigor que regulamentarem a matéria que apoiará em registro proprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do

Contrato, determinando o que for necessário para reguãarização das fatias ou defeitos observados para o fiel cumprimento das ciáusulas e

condições estabelecidas (art. 67, 55 tº e 2“ da Lei nº 8566/93).

PARÁGRAFO 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 técnicaexigidas. .
PARÁGRAFO SEGUN DO - Essa Escalização não exime a CONTRATADA das responsabilidades oriundas de falhas elou omissões.

CLÁUSULA. ºriª-AVAÍf—ª-.DAS'RESPONSAÉILÇIDAETES'-De$lPART.ESÍ-.- '? ;. º “ , '- º '
8.1. DA CONTRATADA:

Além das obrigações legais, a CONTRATADA deverá:

a) Executar serviçoifernecimento ajustado conforme ajustado neste termo contratual e termo de Referência, exciusivamenie por meio dos

seus empregados;

b) Efetuar pagamento de seus empregados no prazo da Lei, independente do recebimento da fatura;

c) Manter seus empregados devidamente uniformizados;

d) Fornecer e aplicar todo o materiai necessário a execução do serviço contratado;

e) Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes de execução deste Contrato, especiaimente o INSS,FGTS e rss; "
f) Dotar seus empregados de equipamentos de proteção individuai, quando necessário, conforme preceituado pelas Normas de Medicina e

Segurança do Trabalho;

9) Utiiizar, na execução do serviço contratado, pessoai que atenda, dentre outros os seguintes requisitos:

9.1) Possuir quaiiticaçâo para o exercício 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 habitiiação e quaiiiicação 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 fio! cumprimento do Contrato.

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

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

8.1.2. Cabe a CONTRATADA facilitar a fiscalização, a inspeção ao local dos serviços, em qualquer dia e hora, devendo prestar todas as

informações e esclarecimentos soiicilados.

8.1.3. A CONTRATADA é responsávet pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou

dele na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a tiscaiização.
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8.2. DO 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 identificados;

b) Relacionar-se com a CONTRATADA exctusivamente por meio de pessoa por eta credenciada;

c) Designarservidor como responsável pete Escatização 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;

ol) 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, fixando-

lhe prazos para correções;

f) Efetuar os pagamentos de sua responsabilidade nos prazos previstos, desde que atendidas Todas as condições constantes no Editat e em
seus Anexos e cumpridos todos os procedimentos administrativos de responsabilidade da Contratada;

g) Prestar informações e esctarecimentos necessários ao bom desenvolvimento das tarefas;

h) hComuniear à CONTRATADA, por escrito quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados com o Contrato etou
qualquer atteraçâo nas instruções ou procedimentos retacionados com 0 Contrato;

iICCmunicar a CONTRATADA, por escrito, a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares, concedendo-

ltne prazo para defesa;

;) Aplicarà CONTRATADA, em caso de inadimplemento, as penalidades regulamentares e contratuais e comunica-Ia;

k] instruir a CONTRATADA acerca das normas de segurança; 4
|) Vistoriar e aprovar os materiais disponibitizados peta CONTRATADA e não permitir que a CONTRATADA entregue materiais em desacordo
com as normas estabelecidas neste Termo.

CLÁUSULA NONAgz— .DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - -- - » - - - - -- ---
9.1.0 Contrato podera ser atterado, com as devidas justificativas conforme exposição do artigo 65 da tei nº 866611993.

CLÁUSULA DÉCIMA DA SUBCONTRATAÇAO- - - « - - - - -- -
10.1. A CONTRATADA não poderá ceder ou subcontratar parcialmente os serviços obreto 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 com a inteira obediência aos termos do Contrato'tirmado com a CONTRATANTE e sob sua inteira responsabilidade, reservando

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

CLÁUSULA DECINIA PRTMEIRA DAS DISPOSIÇOES FINAIS «-
11.1. O presente contrato será publicado no Diário Oficial Legtstativo Munrcrpal

11.2. Fazem parte deste Contrato, como se nele transcritas, todas as condições estabelecidas no Edital e Termo e referência e seus anexos,

bem como Lei nº 8666/1993, e demais Leis pertinentes a materia.

11.3. As partes etegem 0 torre 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 estaremjustas e contratadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teore forma, na presença das testemunhas
abaixo assinadas.

Guarapari/ES, ?O de BUníhªe 2022.

CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI em ', ª, dª cªm,,
CONTRATANTE arauto 2021 12022

CAMARA MUNICIPAL DE Guam“:C ESCOPKL '“"ATACADO -
D ISTRT I?)“ I DER

“D'ISBTS'IIDDDÍSE.

CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP

CONTRATADA
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TERMO DE REFERENCIA

Proc. 593i2022 Preqão Presencial nº 006/2022

1) Objeto: O presente Termo de Referência tem por objetivo a contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado
de materiais de expediente (papelaria), visando atender as necessidades da Câmara Municipe? de Guarapari/ES no decorrer do
exercício de 2022.

2) Justificativa: Os materiais são necessários para a realização dos trabalhos administrativose Eegislativos desta Casa de Leis,
oorporcionando assim a continuidade e ampliação na prestação do serviço público.

A pretensa contratação se justifica para atender a necessidade deste órgão no que tange a reposição de estoque visando garantir seu
suprimento ao Eongo do exercício e de acordo com a demanda de consumo, Eevando em consideração os possiveis aumentos do gasto no

decorrer do ano, evitando ainda desperdícios com estoque vuttoso.

Os elementos técnicos descritos neste Termo de Referência são os minimos necessários para assegurar que a aquisição/serviços se dê de

forma satisfatória, com as minimas condições técnicas e de qualidade exigidas, e, ainda, assegurar o gasto racionat dos recursos públicos.

Nesses termos, seguem as caracteristicas dos produtos conforme cadastro no sistema de controle de estoque, especificações detalhadas do
produto para a aquisição parcelada, bem como quantidade sugerida para aquisição do material, prevista de acordo com as demand as atuais

dos setores requisitantes.

2) Vigência Contratual e Prazo para Fornecimento: O contrato terá vigência da sua assinatura ate 31i12i2022, podendo ser prorrogado

desde que obedecidas as regras da Ler' nº 8566/1993.

2.1) Os fornecimentos dos produtos serão de forma parcelada, conforme solicitação e necessidade da CMG, devendo a CONTRATADA

providenciar a entrega no prazo máximo de 07 (sete) dias, a contar da solicitação, devendo este ser cumprido pela CONTRATADA, sob pena

de rescisão e demais sanções previstas no contrato e na Lei nº. 8.666i93 e alterações.

2.2) Para recebimento das demandas e para o fornecimento da mercadoria, a CONTRATADA deverá disponibitiaar atendimento telefônico

eloa pela internet (por e-mail), de segunda a sexta-feira, no horário de 8:00 às 18:66 horas.

3) Locais de Entrega: O fornecimento ser'ã prestado na sede da CONTRATANTE, situada na Rua Getúlio Vargas. nº 299, Centro,

GuaraparêiES, CEP: 29200-180, de acordo com a solicitação da CMG.

4) Da Fiscalização: A fiscalizaçãddo contrato será realizada por servidor previamente designado pela CONTRATANTE, que irá fiscalizar a

execução do Contrato, nos termos do art. 67, êtª, da Lei nº 8656/93, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com

a execução e determinando o que tor necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

4.1) Os esclarecimentos solicitados pela Escalização deverão ser prestados imediatamente. podendo ocorrer exceções, hipótese em que será

fixado um prazo de acordo com a complexidade do caso.

4.2) O exercício da fiscalização peia CONTRATANTE, não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA.

5) Da Garantia: Os produtos fornecidos deverão atender a todas as garantias exigidas peta legistação pertinente, em especial de vatidade
que não deverá ser inferior a estabetecida na cláusula 12 deste Termo.

6) Da forma de Pagamento: O pagamento será efetuado, mensalmente, conforme solicitação e fornecimento, a partir da apresentação da

nota fiscal endereçada à CONTRATANTE (Câmara Municipe! de Guarapari. CNPJ 27.467.844i0001-01), sem qualquer reajuste automático

de preços ou aplicação de correção monetária, devidamente atestada pelo setor que fiscalizará a entrega do material.,

5—11
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6.1) Os pagamentos serão precedidos por meio de ordem bancaria, através de crédito em conta corrente em nome da CONTRATADA;

6.2) A Nota Fiscal devera ser obrigatoriamente eletrônica e acompanhada das seguintes comprovações:

a Certidões Negativas elou Positivas com Efeitos Negativas Federai; Estaduai Sede da CONTRATADA; Estadual Sede da
CONTRATANTE; Municipai Sede da CONTRATADA; Municipal Sede da CONTRATANTE; Trabalhista e; Certificado de Regularidade do
FGTS.

6.3) Nenhum pagamento será efetuado em caráter antecipado, ou antes, de quitada ou relevada qualquer penalidade prevista no contrato.

6.4) O prazo para pagamento da Nota Fiscal, devidamente atestada pela Escalização. será de até 30 (trinta) dias corridos. contados da data

de sua apresentação ao setor financeiro da CONTRATANTE.

6.5) Constatando o CONTRATANTE qualquer divergência ou irregularidade na nota tiscatifatura, esta será devolvida ao Fornecedor para as

devidas correções, não sendo devida. neste caso, correção sobre os valores.

?) Caine a CONTRATADA:

Além das obrigações contidas na Lei nº 8.666i93 atuaiizada. e demais legislações correiatas, a CONTRATADA deverá:

7.1) Fornecer o objeto deste termo de acordo com o indicado na AF;

7.2) Não transferir a outrem, o objeto estabelecido neste contrato, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;

7.3) inctuir nos preços cotados todos os insumos que o compõem a satisfação do contrato, tais como as despesas com impostos, taxas, frete,

embaiagens, seguros e quaisquer outros que incidem direta ou indiretamente na aquisição e entrega dos materiais cotados, bem como
transporte, custos, estocagem até a entrega total do objeto, carga e descarga, testes,] embaiagem. seguro. leis sociais e tributos;

7.4) Fornecer todos os esclarecimentos e as informações técnicas que venham a ser soiicitadas pela CONTRATANTE sobre os serviços
executados. indicando representante para manter contato com a CONTRATANTE para o esclarecimento de duvidas;

7.53 Executar o serviço atendendo aos parâmetros definidos pelas normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, zelando e

assumindo inteira responsabiiidade técnica pela perfeita execução do serviço contratado, fornecendo todos os materiais, mão-de-obra,

equipamentos e transportes necessários à execução dos serviçosàs suas expensas sem alteração do valor acordado no contrato;

7.6) Responsabilizar—se pela qualidade fisico-quimica & sanitária dos produtos fornecidos, com garantia de acordo com as exigências do

Código de Defesa do Consumidor e demais iegisiação pertinente;

7.6.1) Os materiais em que, após a entrega, forem detectados problemas. deverão ser trocados no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas,

contados a partir do horário da comunicação da respectiva ocorrência;

7,7) Executar os serviços com pessoal habilitado e devidamente credenciado, instruindo seus empregados e contratados a tratar os
funcionários da Administração com urbanidade e respeito;

7.8) Observar as normas de segurança e proteção do Ministério do Trabaibo, fornecendo a seu pessoal equipamento individual de segurança,

orientando e fiscalizando seu uso, conforme determinações constantes nas normas de segurança, higiene e medicina do trabalho, assumindo

toda a responsabilidade pelas despesas relativas a encargos trabalhistas. de seguro de acidentes, impostos. contribuições previdenciárias e

quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não terão quaiquer

vínculo empregatício coma CMG;

7.9) Entregar os produtos em boas condições para a CONTRATANTE. responsabiiizando-se netos prejuízos de qualquer natureza. inclusive

os causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou de terceiros, originados direta ou indiretamente da execução deste Contrato, inclusive por

culpa ou dolo de seus empregados. prepostos ou representantes, ficando obrigada a informar a CONTRATANTE quaisquer danos causados

a quaisquer de seus bens e promover o ressarcimento a preços atuatizados dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da comprovação de

sua responsabitidade. caso contrário, à CONTRATANTE é reservado o direito de descontar o valor de ressarcimento de fatura do mês. sem

prejuízo de poder rescindir o Contrato de pleno direito;

7,19) Comunicar imediatamente ao gestor do contrato a ocorrência de qualquer fato que possa prejudicar a execução do objeto contratado,

sob pena de desconsideração do fato posteriormente em eventual justiticativa de descumprimento contratual e de responsabilização da
CONTRATADA por qualquer dano decorrente do atraso ou da feita de comunicação;

7.11) Manter. durante o periodo de vigência do Contrato, todas as condições que ensejaram contratação, particularmente no que tange a

regularidade fiscal, tributária, trabalhista e qualificação técnica;
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7.12) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados ou prepostos durante o fornecimento do

objeto licitado, decorrente de ação ou omissão culposa ou doiosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e
assumindo o ônus decorrente;

7,13) Aceitar. nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, nos termos do artigo 65 da Lei
nº 8566193.

e) Cabe a CONTRATANTE:

Compete ao CONTRATANTE, obrigatoriamente, dentre outras responsabilidades estabelecidas em lei, a de:

8.1) Acompanhar, tiscatizar e avatiar o fornecimento prestado pela contratada, por intermédio de servidor designado para atuar como fiscal

do contrato, que será responsável por comunicações, notificações, solicitações, requisições e demais atos rotativos a execução do contrato,

bem como pelo registro das ocorrências de relação contratual;

8.2) Manter seus dados atuatizados perante a contratada, tazendc comunicar eventuais alterações de representantes, fiscais de contrato,
endereços, contatos e demais intormações necessárias à execução do contrato;

8.3) Requisitar a documentação necessária à comprovação da manutenção das condições de habilitação e do cumprimento de obrigações
contratuais;

8.4) Exigir o rigoroso cumprimento das disposições contratuais e apticar as penalidades cominadas;

8.5) Proporcionar as facitldades para que a contratada possa desempenhar o fornecimento dentro das disposições contratuais;

8.6) Prestar informações e esclarecimentos solicitados peio preposto da CONTRATADA;

8.7) Permitir a acompanhar o acesso dos empregados da CONTRATADA. devidamente identificados, aos locais onde devam ser entreguesos produtos; .
8.8) Formatizar as solicitações de fornecimento por meio de ordens de compra e envia-tas pelos meios de comunicação informados pela
CONTRATADA;

8.9) Efetuar o pagamento a CONTRATADA na forma e prazo previstos no contrato. '

9) Da Dotação Orçamentária:
9.1) As despesas inerentes a este Termo de Referência correrão à conta do orçamento da CONTRATANTE. para o corrente exercicio, cujo

Elemento de Despesa sera oportunamente informado pato Setor contábil.

10) Das Penalidades:

10.1) Pela inexecução totat ou parcial do contrato a Câmara“ Municipal de Guarapari podera, garantida a prévia defesa, apiicar ao contratado

as seguintes sanções:
! - Advertência;

il - Multa moratória elou compensatória por perdas e danos. na torma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

ill « Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois)anos; ;
iV - Declaração de inidoneidade para ticitar 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 Iicitare contratar com o Poder Legistativo Municipai pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas

em editai 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 nº

601/2920. aprovada peta Poderia nº 6546/2020.

11) Do Valor da Contratação de Aceitabilidade da Proposta:
11.1) O valor aceito para contratação deverá conter somente 02 (duas) casas decimais depois da vírgula (R$ x,xx), e estar compativel com

o vaior de mercado. estabelecido atraves de pesquisa de preços e expresso no mapa comparativo de preços;

11.2) Será vencedora a proposta que ofertar o MENOR PREÇO, desde que atendidos os requisitos previstos neste Termo;

11.3) Na proposta de preço devem estar incluidos todos os custos. como transporte. tributos de qualquer natureza e todas as despesas

diretas ou indiretas relacionadas com os objetos da contratação;

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

11.5) Demais critérios para aceitabilidade da proposta estarão expressos no edital do procedimento licitatório.
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12) Relação dos Produtos:

A ESTADO oo ESPÍRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Lote Item ' . - “ESPERE-ªçãº.“ '. ,. ., ': ', .

' MATERªALnEEXPEDlENTE

“Qtde Unid Marca

Valor

Unitário

(R$)

Valor Total

(R$)

MA'l'ERIAL DE EXPEDIENTE

Borracha; material: vinil; formato: retangular; cor: branca; capa: com
capa/cinta ptástica protetora ergonômica; indicação de uso: escrita a lápis

e Iapiseira; medidas aproximadas espessura: 12 mm; largura: 22 mm;

comprimento: 43 mm; marca referência: mercurlbiclfaber castefl

50 UN! Mercur 2,17 108,5

Apontador para lápis em material plástico, 1 foro, com depósito
retangular, lâminas de aço inox de alta qualidade, cores sortidas; marca
referência: tilibraífaber castelllctsltrislmaped

20 UNI Tris 3,36 67,20

Caixa arquivo morto; tipo: ofício; material: polipropileno; cor: vermelha;

medidas: 34 x 13 x 24 cm (a X | x p); gramatura: 130gímª; características

gerais: tampa com auto travamento montagem rápida; marca referência:

polybrasípolicart

800 UN] Foiibras 6,87 5.496,00

Caixa para correspondência articulavel tripla; tipo: organizador de
mesa/bandeja para documentos, arlículável, ideai para arquivamento
rápido de forma vertical; Tamanho: Oficio; Materiat: injetada em/
potiestireno com três bandejas no tamanho ofício. Dimensões
aproximadas: 355 x 253 x 120 mm; marca referência: dello/walleu

15 UNI Order 51,28 769,20

Caderno escolar; modeto: universitário; fechamento: espiral; capa: dura;

acabamento da capa: estampado ou Elso; divisão de matérias: 10
materias; mioto: folha pautada; quantidade de folhas-;,200 fls; acessorios:

bolsa plastica; norma: NBR 15733; marca referência: tilibraítoroni

20 UM Foroni 14,20 284,00

Bloco de lembrete auto-adesivo; material: offset; largura: 76 mm;
comprimento: 76 mm; colorido; apresentação: pacote com ? bloco com

100 folhas cada; marca referência: post itlmaxprint

80 PCT Brw 6,16 492,80

Caneta corretiva, 8 ml, ponta metática, secagem rápida, tampa vedante

que evita ressecamento. marca referência: BiclJocar
24 UNI Jocar 7,50 “30,00

Caneta esferográfica; corpo: sextavado; material corpo: plástico; cor do

corpo: cristal; materia! da ponta: tungstênio; tamanho da ponta: 0,8 (fina)

mm; cor da tinta: azut; tubo de tinta: removível; tampa: ventilada;
diâmetro: 8 "mm; comprimento: t40 mm; marca referência:
biclpiltotlfaber castell

500 UNF Compactor 0,85 425,00

Caneta esferográfica; corpo: sextavado; material corpo: ptástico; cor do

corpo: cristal; material da ponta: tungstênio; tamanho da ponta: 0,3 (lina)

mm; corda tinta: vermelha; tubo de tinta: removível; tampa: ventilada;

diâmetro: 8 mm; comprimento: 140 mm; marca referência:
bicípillotífaber castell

200 UNl Compactor 0,85 170,00

10.

Caneta esferográfica; corpo: sextavado; material corpo: plastico; cor do

corpo: cristal; material da ponta: tungstênio; tamanho da ponta: 0,8 (fina)

mm; cor da tinta: preta; tubo de tinta: removível; tampa: ventilada;
diâmetro: 8 mm; comprimento: 140 mm; marca referência:
bicípillotlfaber castell

200 UNI Compactor 0,85 170,00

11.
Caneta marca texto; material: plástico; formato: cilindrico; ponta:
chanfrada 4 mm; cor: amarelo ftcorescente; tampa: clip; marca
referência: bicípillotlfaber castell

06 UNI Master 2,99 287,04
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4759? LEGlbLÃ—“ú " Valor
Lote item; , -j "'.Especific'ação '. -- .. -'; ; Qtde, uma Marca Unitário Vª'º'Tºªª'. .. . : - (R$)

12. Capa—plastica pl encadernacao incotor fosco 210 x 297 mm; marca 100 UNI Plascony 0,65 65,00
referencla: plascony/crlstal “na

13. Capa plastica pl encadernaçao preto fosco 210 x 297 mm; marca 200 UN] Plascony 0,65 130,00
referência: plasconylcristai line

Cola em bastão; composição: a base de agua, atônica, na cor branca,
14. sem solvente, com glicerina; apresentação: acondicionada em tubo 50 UM Leonora 9,52 476,00

bastão com 40 gramas; marca referência: bicltilibralfaber castell

15. Corretivo Ilomdo; composrçao: atoxrco, base agua; contendo: 18 ml; 20 UNI Mercur 2'72 54,40marca referencia: biclmercurifaher castell

16. Estilete, tipo lamina retratil, espessura 18 mm, material corpo plastico, 10 UNI Gatto 5,03 5030caracteristicas adicionais 1 trava automática e 1 trava manual

Extrator de grampos; modelo: espátula; material: aço carbono 1020;

17. tratamento: zincado; largura mínima: 15 mm; comprimento: 150 mm; 40 UN! Carbrink 2,30 92,00
marca referência: accr| carbrink ,
Fita Adesiva para empacotamento, medida: 45mrn X 45 metros; cor:

18. transparente; Materiai: Hlme de polipropileno bi—orientado; adesivo: 00 UNI Eurocel 5,41 324,60
acrilico a base d'água. Referência: Durex13llll ou similar

Grampeador; modelo: mesa; material do corpo: aço carbono;

acabamento: pintado; cor: preto; mecanismo grampeador: aço carbono 40 UNI Maxprint 1755 702100
cromado; material da base: ptastlco; tamanho do grampo: 2616;
capacidade do grampo: 20 fls; Referência: mapedlcislgrarnplineljocar.

Grampeador; modelo: mesa; material do corpo: aço carbono;
acabamento: pintado; mecanismo grampeador: aço carbono cromado;

20. material da base: plastico;tamanho cio-grampo: 2316, 2310, 23110, 23113, 05 UN! Jocar 195,34 976,70
23/15, 23117, 23120, 23123, 23124; capacidade máxima do grampeador:

240 fãs; Referência: mapedlcislgramplineljocar

10.

G ! cl ; t 'i: b ; b i:rampo pgrampea or maena aço car ono aca ameno 50 UNI Brw 6,22 331,00
21' galvanizado; tamanho: 2616; cx of 5000 unidades; marca referência: acc

Grampo plggampeador; material: aço carbono; acabamento:
22. galvanizado; tamanho: 23113; cx of 1000 unidades; marca referência: 06 CX Acc 10,02 00,12

GCC

Grampo plgrampeador; material: aço carbono; acabamento:
23. galvanizado; tamanho: 23/20; cx of 1000 unidades; marca referência: 03 CX Acc 16,46 49,38

acc

Grampo trilho em plástico, confeccionados em polipropileno, com duas

peças de encaixe (base e hastes), fechamento com pressão, com
capacidade para armazenar 200 folhas (ret. Sulfite ?Sleª). Caixa ou 15 PCT Dalto 1635 240'75
pacote com 5010905; marca referência: dello

Grampo trilho em plástico estendido, confeccionados em polipropileno,

com duas peças de encaixe (base e hastes), fechamento com pressão,

com capacidade para armazenar 600 folhas (ref. Suttite 75glmª). Caixa 65 PCT Dello 24'40 122'00
ou pacote com 50 jogos; marca referência: dello

24.

25.

' -, , - . ' . o . ' " . ' -
Laprs, cor. grafite preto, tipo, rr 2, aplrcaçao. escrita em gerat, 288 UNI Multicolor 0,49 141,1226. , . . . . . . .
caracteristicas gerais: envoltono do grafite em madeira pintada na cor
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Lote Item - ' ' '. ' ' - '.fEspecificação. Í, “: '. ,' ' Qtde Unid Marca Unitário ª, ,. . -..-.._ .. - (R$) (R$)
preta & envernizada, sem emendas, marca do fabricante impressa, corpo
cilindrico ou sextavado, contendo borracha fixada em sua extremidade
inferior. marca referência: faber castelãibic

Livro Ata 100 Fts, capa dura, costurado, dimensões aproximadas: 210 )(. 0 S'27 36%“, 2 UNE rdgraptr 13,22 264,40
Marcador para quadro branco; apresentação: caneta; cor da tinta:

28. azul; tinta: não permanente; material: plástico; formato: cilindrico; 12 UNI Jocar 6,95 83,40
tamanho da ponta: 4 mm; carga: pode reabastecer

Marcador para quadro branco; apresentação: caneta: cor da tinta:
29. vermelha; tinta: não permanente; material: ptástico; formato: cilindrico; 12 UNI Jocar 6,95 83,40

tamanho da ponta: 4 mm; carga: pode reabastecer -'
Marcador para quadro branco; apresentação: caneta; cor da tinta:

30. preta; tinta: não permanente; materiat: plastico; formato: cilindrico; 12 um Jocar 6,95 83,40
tamanho da ponta: 4 mm; carga: pode reabastecer

Marcador permanente CDIDVD; diâmetro da ponta: ponta média ! 2.0

31. mm; cor: preta; tinta: secagem rapida; aplicação: CD—DVD, plásticos of 12 UNI Jocar 3,34 40,08
vidros

Papel Fotográfico brilhante tamanho A4 Gramatura iSOgtmª -
Caracteristicas: alto brilho, atta capacidade de absorção de tinta, ótima

32. qualidade fotográfica, ideal para todos os tipos de trabalho. Tipo: 50 PCT Masterprint 24,69 123450
Secagem instantânea. Utilizávei em impressoras laser coloridas. Papel a

prova d'água. pacote contendo 50 folhas

Papel sulfite; material: atcatino; cor: branco; gramatura: 75 gimª; formato: Chamex
33. A4; targura:210 mm; altura: 29? mm; aplicação: multiuso; apresentação: 400 PCT . 19,98 7.992,00A . .— . . Solution

pacote 500 folhas; referencla Chamex, ou srmtiar

Pasta registrador a-z; material: papel cartão; revestimento: papet
monolúcido; espessura aproximada da capa: 1,7 mm; lombo: 75 mm;

largura: 280 mm; altura:,350 mm; cor: preta (obs. pode ter detalhes
34. brancos na capa); quantidade argola guia: 2 argolas; formato guia: ti; 32 UM Chies 15,84 506,88

diâmetro: 30 mm:“ compressor: com compressor metal; sistema

travamento: alavanca; acabamento: niquelado; marca referência:
potycartlchies

Pasta registrador a-z; material: papel cartão; revestimento: papel
monotúcido; espessura aproximada da capa: 1,7 mm; lombo: 55 mm;

largura: 280 mm; altura: 350 mm; cor: preta (obs. pode ter detathes
brancos); quantidade argola guia: 2 argolas; formato guia: d; diâmetro: 30

mm; compressor: com compressor metal; sistema travamento: alavanca;

acabamento: niquetado; marca referência: polycartichies

36. Pasta Catálogo of 50 envelopes plasticos tamanho oficio 12 UNI Dec 18,04 216,48
Perfurador para papel; tipo: 2 furos universais; tamanho: pequeno de

mesa; capacidade: no mínimo 25 folhas; material: confeccionado em

35. 24 UNI Chies 15,84 380,16

37" metat pintado de preto; base: ptástica com regulador de tamanho do papel 35 UN' Genmes 33'27 1'164'45
para centralização dos furos: marca referência: tibraimaxprintlmaped

38. Regua comum 30 cm, transparente material plastico rigido na cor cristal, 40 UN! Wa teu 222 88,80
graduação milimetrada.
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A ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARX

, .ATERIAL DE EXPEDIENTE.. , - - , . , - Valor
Lote item ' Eªpªºªfiºªçªº -, Í ' Qtde Unid Marca Unitário Valor Tºtªl. .. . . .. . . (R$)

Prancheta portátil em acrílico lransparente ou íumê, medidas
39. aproximadas de comprimento 334 mm ! largura 234 mm lespessura 2 30 UNI Waleu 18,78 563.40

mm. com predendor.

Quadro de avisos; malaria? superfície/frente: em cortiça (esla em chapa

de fibra de madeira reliorestecia), Moãciura: de madeira ou alumínio.

40' Dimensões: 0,90m x 0,60m (largura x altura). Acompanhado de 04 UN; Souza 7336 295'84
acessórios para fixação na parede.

Marcador de página auto-adesivo colorido; largura: 12 mm;
41. comprimento: 44 mm; apresenlação: pacote com 5 blocos com 20/25 25 UNI Brw 4,12 103,00

i'thas cada; marca referência: post iilmaxprint

Coichete; padrão: nº 05; comprimento de perna aproximado: de 25mm;

42. diâmetro de cabeça aproximado: 9mm;oapacidacie aproximada:1101ls de 30 CX Acc 5,97 179,10
"(Sg/mº; caixa com 72 und; marca referência: acc

Coichete; padrão: nº 13; comprimento de perna aproximado: de 77 mm;

43. diâmetro de cabeça aproximado: 14 mm; capacidade aproximada: 300 fls 15 CX Aoc 15,73 235,95
de 75911112; caixa com “(2 und; marca referência: acc "
Pasta suspensa; acabamento: marmorizada; oor: castanho; haste:

44. metálico 011 piástico; largurar240 mm; comprimento: 360 mm; aceâsórios: 100 UNI Dello 3,56 356,00
prendedor Interno grampo plasirco; VISOF em acrilico; marca referência:
dello

Pasta cartão duplex; material: cartão duplo plastificado lisa ci dois furos;

45. tamanho: 335mmx230mm; cor: amarela; assessórios: grampo plástico 200 UNI Polycart 2,82 564,00
ou melal pl 2 furos; marca referência: polycart

Pasta dobrada cartão duplex; material: cartão duplo plaslincado lisa of

46. doisfuros; tamanho: 335mmx230mm; cor: preta; assessorias: grampo 100 UNI Polycart 2,88 288,00
plástico ou metal pl 2 furos; marca referência: pclycart

Pasta dobrada dorso/lombo regulável; material: cartão duplo 4809 of
47. dois furos; tamanho: 350mm x 230mm; cor: azul claro; assessorios: 80 UNI Poiyoari 4,93 394,40

grampo pláslico grande; marca referência: dellolpolycart

48. Percenejo; material: aço lalonado; número: 4; cor: dourado; caixa com 05 CX Brw 333 15715
100 untdadespmarca referencia: acc

Tesoura de uso geral; materiai: aço inoxidável; ponta: pontiaguda;

49. usuario: destro; cabo: plástico; tamanho: 19 cm; marca referência: 20 UNI Brw 12,76 255,20
kitljocariciss

50. Porta CanetaiCHpslPapel Recado; Material:Acrilico; marca referência: 15 UM Waleu 14,46 216,90delloiwalleu

Valor Global Estimado do Contrato: R$ 272850110 lvinte e sete mil, oitocentos e cinquenta reais)

Guarapari/ES, 29 de março de 2022.

TAINAH FREIRE MOZER

Chefe de Divisão de Compras, Contratos e Convênios
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