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CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº Oséiªs? 12021
Processo nº 3377i2021

Pregão Presencial nª 01412021

Pelo presente, de um lado a CAMARA MUNICiPAL DE GUARAPARIIES. inscrita no CNPJ sob o nª 27.46?.B44I0001-01, situada na Rua

Getúlio Vargas, nº 299, Centro. GuaraparitES, 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 28.146.524£00£i1-D4, situada na Avenida Viana, nº 68, Una, GueraparitES. CEP: 29222-

550. neste ato representado por seu representante iegai :) SR. MESSIAS MARQUES DE OLIVEIRA NETO. brasieliro. casado. gerente
comercial, portador da Carteira de Trabalho e Previdência Social nº 35182“ MG e inscrito no CPF sob o nº 034.209.176—00. residente e

domiciliado na Avenida Viana. nº 64, Una, GuarapanTES. CEP: 29222—550, doravante denominado CONTRATADA, ajustam o presente

CONTRATO DE FORNECIMENTO. nos termos da Lei Federal nº 8.666i1993 e suas alterações, conforme os termos do Processo de nº
SSW/2021. e de acordo com as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARIIES — CMG. conforme especificações e condições previstas no Termo de
Referência e Anexos

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

documentos adiante enumerados constantes no Processo Administrativo desta Casa de Leis nª 3377l20211 e independentemente de

transcrição. fazem parte integrante e complementar deste termo, no que não contrarie:

aj Edital e Anexos do Pregão nº 01412021.

b) Proposta firmada pela CONTRATADA em 1211112021 e dirigida a CONTRATANTE.

PARAGRAFO 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 Iicitado,

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1,0 contrato terá vigência da sua assinatura até 31I12I2021. podendo ser prorrogado desde que obedecidas as regras da Lei nº
8666/1993.

2.2. O lornecimento devera iniciar na data da assinatura do termo contratual. conforme necessidade e solicitação da CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DO PAGAMENTO

3.1. O Contrato tem o valor lobal de R 44.263 00 uarenta e uatro mil duzentos e sessenta e oito reais), que deverá ser pago
conlorme o Termo de Referência em anexo.

3.1.1. No preço já estão incluidos 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 economico—financeiro. devidamente fundamentada.

3.1,3. Após o periodo de um ano. havendo prorrogação contratual o valor contratado poderá ser reajustado. levando em consideração o
indice de Preços ao Consumidor Amplo — IPCAIIBGE ou outro que venha a substitui-Io.

3.2. O pagamento será efetuado mensalmente. conforme a prestação do serviço. apos a nota fiscal ter sido atestada pelo Fiscal da
CONTRATANTE e após a liquidação da despesa, mediante depósito em conta corrente, por meio de ordem bancaria, ate o 3D“ (trige sinto)

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

3.2.1. Para execução do pagamento. a CONTRATADA devera emitir nota decai correspondente e 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:
21487 . 84410001 -01.

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

sob pena de rescisão contratual. em atendimento ao disposto no 5 3“ do artigo 195. da Constituição Federal e artigos 55, inciso XIII. e 78.W, ' — I
“estaum Weis—nmtª'ªºª ' e“

& “.“. “WP“. “ cªnº—”FI

1-10



' ' “ ESTADO oo ESPÍRITO SANTO
anos? CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

inciso I. da Lei nº BBBBFSB.

3.2.3. A CONTRATADA deverá apresentar documentação referente e 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 à Justiça do Trabalho [Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas — CNDT).

3.2.4. Na ocasião da entrega da nota Hscal. a CONTRATADA deverà oomprovar 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 1234, de 11 de janeiro de 2012, sob pena de serem
efetuadas as referidas retenções,

3.2.5. Qualquer atraso ocorrido) por parte da CONTRATADA, na apresentação da nota tiscai 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 Hnsnceira que lhe tenha

sido imposta, em virtude de penalidade por inadimplemento, ate que o total de seus créditos possa compensar seus débitos,

3.2.7. Não haverá. sob hipótese alguma. pagamento antecipado.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIO?»

4.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão ã conta da dotação orçamentária:

' Ação 2.002

Despesa: 41
Elemento: 4.430,52

Subelemento: 44.90.5224 - Mobiliários em Geral

CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES

5.1. Caso a CONTRATADA não cumpre as obrigações estabelecidas neste Termo de Referência, no Edital e em seus Anexos,,
compreendendo. dentre outras, o fornecimento dos materiais. ocasionara desatendimento às condições contratadas, ficando sujeita a muitas.

rescisão contratual e demais sanções previstas nesses documentos, nas Leia nº 8,666i93 e nº 10.520I02 e demais legislações pertinentes,

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inexecução total ou parciai do Contrato podera, 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 8666/93 e na Lei nº 10.520l02 das seguintes sanções:
|. 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. e 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 inadimplemento parcial, com multa de 50% (cinco por cento)

sobre o valor da parcela do objeto. No caso dos prazos de entrega. após o tuº (décimo) dia de atraso. os materiais poderão. a critério da
Administração, não mais ser aceitos. configurando-se a inexecução total do Contrato, com sua rescisão e com as demais consequencias
previstas neste Termo de Referencia. no Edital e em seus outros Anexos e na legislação pertinente em vigor;

lil. Multa 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 à Administração;

IV. Multa de 7,5% (sete virgula cinco por cento) sobre o trator total estimado para a contratação pela inadimplência reiterada das obrigações

pactuadas;

V. Multa 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 negligência ou imperlcia dos profissionais.

sem a reposição ou conserto do bem pertinente, ou pelo tornecimentoireposiçào de peças incompatíveis ou recondicionadas:

VI. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois)

anos, conforme artigo 817, inciso III, da Lei nº 8566193;

Vil. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou ate 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 multa serão aplicadas, apos o regular processo administrativo, em que serão garantidas a

CONTRATADA a prévia e ampla dete-sa, e poderão ser descontadas dos pagamentos referentes ao Contrato. nos percentuais acima
especificados e acrescidos de juros moratório de 1% (um por cento) ao mês. podendo. ainda, setor o caso. ser cobrada judicialmente. sem

prejuizo da aplicação das demais sanções previstas neste Termo.
PARÁFRAFO TERCEiRO — As multas imputadas a CONTRATADA e não pagas no prazo concedido pela Administração. serao inscritas em

Dívida Ativa do Municipio e cobradas nos termos da iegislação vigente. sem prejuízo da correção monetária peio EGP—M ou outro indica que
2—10
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porventura venha a 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 hipoteSe de ocorrência de fatos imprevisíveis, devidamente
justidcados e comprovados a juizo da CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUINTO - A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública e de competência
exclusiva da Câmara Municipal de Guarapari.

cLAusum SEXTA - DA escoteiro

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

CONTRATANTE o direito de dà—Io por rescindido, mediante notificação. 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 elou aplicar as multas
previstas na Cláusula Quinta.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O Contrato poderá ainda ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no artigo 78. da Lei nº 8.666l93.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCAUZAÇÃO

7,1. O Contrato será acompanhado e Escalizado por servidor devidamente designado, seguindo as determinações constantes nas normas

internas em vigor que regulamentarem a matéria que anotara em registro proprio 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. 5% lª e 2” da Lei nº 8.666f93l.

PARÁGRAFO PRIMElRO — Caberá ao Fiscal do Contrato observar durante a vigência do Contrato se as obrigações assumidas pela
CONTRATADA estao 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 responsabilidades oriundas de falhas elou omissões.

CLÁUSULA OlTAVA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

8.1. DA CONTRATADA:

Além das obrigatxões legais, a CONTRATADA deverá:

a) Executar serviço ajustado conforme ajustado neste termo contratual e termo de Referência. exclusivamente por meio dos seus
empregados;

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

c) Manter seus empregados devidamente uniformizados;

dl Fornecer e aplicar todo o material necessário a execução do serviço contratado:

&) Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários. fiscais e comerciais resultantes de execução deste Contrato. especialmente o lNSS.
FGTS e lSS:

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

Segurança do Trabalho;

9) 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.

hl Registrar as ocorrências havidas durante a execução do presente Contrato. de tudo dando ciência a CONTRATANTE, respondendo

integralmente por sua emissão:
i) Garantir a segurança e manutenção da ordern;

]) Manter. durante toda execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação:
kl 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. fiscais ou comerciais não transfere a

CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento. nem perderá 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

infomações e esclarecimentos solicitados.
8.1.3. A CONTRATADA e responsável pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou

dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a nscalizaçâo.W “ºrumor smi-i'm 'ª'“ ,
Presidente da Cinara
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8.2. DO CONTRATANTE:

A CONTRATANTE obriga—se a:

ai 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 exclusivamente por meio de pessoa por ela credenciada;

cl Designar servidor como respon save! 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;

dl Por meio do Fiscal do Contratei atestar a efetiva entrega dos materiais, assinando os canhotos das notas fiscais.

e) Notificar 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 Edital e em

seus Anexos e cumpridos todos os procedimentos administrativos de responsabilidade da Contratada;

g) Prestar infomações e esclarecimentos necessários ao bom desenvolvimento das tarefas:

h) Comunicar a CONTRATADA. por escrito, quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados com o Contrato elou

qualquer alteração nas instruções ou procedimentos relacionados com o Contrato;

i) Comunicar a CONTRATADA. por escrito, a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares. concedendo-

ihe prazo para defesa;

]) Aplicar a CONTRATADA. em caso de inadimplemento, as penalidades regulamentares e contratuais e comunicada;

k) instruir a CONTRATADA acerca das normas de segurança;

l) 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 8,666i1993.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA SUBCDNTRATAÇÃO

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 com a inteira obediência aos termos do Contrato Hrmado com a CONTRATANTE e sob sua inteira responsabilidade. reservando

ainda ao CONTRATANTE o direito de. a qualquer tempo, dar por terminado a cessão ou subcontrataçâo sem que caiba & cessionaria ou

subcontratada o direito de reclamar indenização ou prejuízo de qualquer espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS DISPOSIÇOES FlNAlS

11.1. O presente contrato será publicado no Diário Oficial Legislativo Municipal,

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 8.666l1993, e demais Leis pertinentes a materia,

11.3. As partes elegem o foro da Comarca de Guarapari, Estado do Espirito Santo, com renuncia 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, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas
abaixo assinadas.

GuarapadlESÁªQ de ,da g.v—Ímde 2021. M
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ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

Contrato de Fornecimento nª [2021
PROC ESSO Nº 33i'7r'2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014l2021

1. DO OBJETO

1r1. Constitui obieto deste termo a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais permanentes. com assistencia

tecnica de montagem e garantia incluidas. visando atender as necessidades administrativas da Câmara Municipal de Guarapari/ES - CMG.
1.1.1. Destinação dos Materiais: Anexo da CMG -Assessorias dos Gabinetes

1.1.2. Os equipamentos poderão ser realocedos em outros setores conforme necessidade do Adquirente. desde atendidas e finalidade
pública,

1.1.3. Os elementos tecnicos descritos neste Termo de Referencia são os mínimos necessários para assegurar que a aquisiçãoiserviços se

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

2. DO OBJETIVO E DA JUSTIFICATIVA

A pretensa contratação se torna necessária para substituir alguns mobiliados que se encontram em situações precárias de uso. alguns

não passiveis a manutenção levando em consideração ainda o custo versus beneficio, devido ao seu tempo de uso e ao Hm a que se
destinam. bem como a necessidade de readequar os espaços fisicos para atender a demanda atual existente. ao números de servidores na

realização de suas atividades administrativas. visando tomar um ambiente mais tuncional, agradável e seguro sem riscos de paralisações
por falta de ferramente de trabalho.

A continuidade e encrencia 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.

Pedindo 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 é composta por 17 (dezessete) gabinetes
parlamentares! e ainda suas respectivas assessorias de gabinetes, com o número não interior de 0? (sete) assessores para cada parlamentar,

todavia ainda não possuem salas 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 espaçoslambientes criados pela Câmara Municipal diante da existência do novo
anexo que ainda não dispõem de mobiliário,

A quantidade de mobiliário a adquirir vai depender das condições Nnanceiras da Câmara, que poderá adquirir os produtos ao longo
da vigência do contrato. podendo inclusive adquirir os itens parcialmente para cada setor de acordo com a necessidade a 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 princípios constitucionais, em especial o da economicidade.

A exigência de montagem e da garantia dadas pelo fornecedor vencedor da licitação traz mais segurança a Administração que se
preserva reportando a futura contratada a execução giobal 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, e ver com frequência. 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 obietividader
Não se e possivel. como e um dever da Administração Pública, Decorre do principio da enciência, previsto no caput do art, 3? 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 custolbeneticio. O “menor preço" engloba aqueles produtos que

atendam às 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 de
sustentabilidade.

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

em acordo com as normas da ABNT. nos quais comprovam que os moveis 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. além de auferir :) melhor preço, o Poder Público deve zelar pela qualidade dos produtos bem como pelo

impacto dos mesmos na saúde e qualidade de eticiencia profissional dos seus servidores. Assim. o legislador, por intermédio do Ministerio? 5—10' a
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do Trabalho e Emprego, regulamentou norma que exige a apresentação de iaudo ergonômico para mobiliários, e saber. Norma
Regulamentadora (NR) nº 1 ? 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 sustentabilidade de suas

aquisições, Desta feita, como grande consumidora de bens e serviços públicos. o Poder Público tem o dever de fazer a contratação iicitando
o objeto em conformidade com a manutenção e preservação do meio ambiente

Assim, ao estabelecer a “eficiência" como um dos princípios da Administração Pública. o iegislador transcende as técnicas do Direito,

e exige dos agentes públicos o raciocinio logico que deve ser ancorado com técnicas de gestão e conhecimentos economicos.

3. DOS PRAZOS DO CONTRATO E DO FORNECIMENTO

3.1.0 contrato terá vigência da sua assinatura até 31l12i2021, podendo ser prorrogado desde que obedecidas as regras da Lei nº
866671993.

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

3.2. O iornecimento 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. 8.668i93 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 CMGIES, 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.Para recebimento das demandas e para o fornecimento da mercadoria, a CONTRATADA devera disponibilizar atendimento telefônico

eiou pela internet (por e-maii). de segunda a sexta-feira, no horário 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 Municipai de Guara-pari, localizada

na Rua Joaquim da Silva Lima, nº 167. Centro. GuarapariiES -— CEP 29200-260, no horario de 8 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 FISCALIZAÇÃO

4.1. A fiscalização do contrato será realizada por servidor previamente designado pela CONTRATANTE, que ira fiscalizar a execução do

Contrato. nos termos do art. 67, 51“. da Lei nº B.BBEIQS, anotando em registro proprio todas as ocorrências relacionadas ocm a execução e

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

4.2. Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados imediatamente, podendo ocorrer exceções, hipótese em que sera

iixado em prazo de acordo com a complexidade do caso.

4.3. O exercício da dscalização pela CONTRATANTE, não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA.

5. DO RECEBtMENTO DOS MATERtAIS E DA GARANTIA

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

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

5.12. Todos os materiais deverão ser entregues em embalagens adequadas à proteção do conteúdo contra danos durante o transporte,
desde a fábrica ate o Iocat da entrega. sob condições que envoivam 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:
ai PROVISORIAMENTE: assim que forem entregues, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações.

bi DEFINITIVAMENTE: apos verificação da conformidade dos materiais com as referidas especificações, no prazo máximo de 07 (sete) dias,

contados a partir do recebimento do termo de liquidação da nota tiscal. caso não haja ressalvas.

5.1.4. Se. apos o recebimento provisório, constatar que os bens iornecidos foram entregues em desacordo com a correspondente prºposta
de preços, fora das especiticações fixadas ou incompletas. depois de a CONTRATADA ter sido regularmente notificada, esta terá o prazo de

07 (sete) dias úteis para entrega-los, dentro das referidas especificações ou completos, sem ônus adicionais para o CONTRATANTE.

5.1.5. O recebimento definitivo dos bens não exctoi a responsabilidade da CONTRATADA quanto aos vícios ocultos. ou sete, aqueles so

manifestados quando da sua normal utilização pela Câmara, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

5.1.6. A aceitação do material e condição essencial para o RECEBIMENTO DEFiNiTlVO, que será realizada pelo Fiscal do Contrato, por

meio da aposição de sua assinatura e data no carimbo de “'Atesto" na Nota FiscaiiFatura.
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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 desonestos do uso inadequado do móvel, sendo obrigação da Contratada prestar assistência

técnica nas dependências da Câmara ou Anexo ou. não sendo possível sanar o defeito do equipamento no local em que se encontra.. retira-
lo para conserto externo, sem qualquer ônus. inclusive da treta. para este Órgão.

5.2.1. O prazo de garantia começará a viger a partir do Recebimento Deiinitivo do mobiliário especificado no processo de liquidação e
pagamento.

5.2.2, Excetuadas as situações fortuitas ou de força maior. cada um dos bens não poderá ficar paralisado ou fora das dependências da CMG
por periodo de tempo superior a 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 a

efetivação da comunicação por parte da Contratante.

5.2.5. A Contratada devera aesumir inteira responsabilidade pelos bens retirados eventualmente para conserto. responsabilizªdo-se pelo
transporte e guarda,

5.2.6. A Contratada deverá informar o nome das pessoas responsáveis e os numeros 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 devera substituir. por outro novo, com as mesmas características e de qualidade superior. após aprovação do novo—
modelo pelo Fiscal do Contrato & 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, as suas expensas, qualquer produto que apresente defeito

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

5.2.9. Vencido o prazo inicialmente fixado ou o de uma eventual prorrogação sem que o bem tenha sido entregue ou consertado. a Contratante

oticiará a Contratada acerca do transcurso da 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.

%%“ redacªº

E. DO PAGAMENTO

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

FiscailFatura, 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 do Municipio

de Guarapari.

6.2. Nenhum pagamento será etetuado 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 gera direito a acréscimos de qualquer natureza.

6.3. A Câmara podera deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pelo fornecedor. em decorrência de
inadimplemento contratual.

6.4. Não serão efetuados pagamentos adiantados, sob qualquer hipótese
6.5. Ocorrendo erros na apresentação dois) documentais) iiscaliis), bem como caso o faturamento apresente alguma incorreção ou
divergência de valores o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) a contratada para correção, iicando 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 etetivamente entregue.

6.7. A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 432054, assim como nas Leis Estaduais nºs. 2.58 31?1

e 538387 e alterações posteriores.
6.8. Os preços pactuados serão fixos e irreaiustaveis.
6.9. A Nota Fiscal devera ser eletrônica e emitida em moeda corrente do Pais.

?. CABE A CONTRATANTE

7.1. Compete a Contratante. obrigatoriamente. dentre outras responsebilidades estabelecidas em lei. a de:

&) Permitir o tráfego supervisionado do pessoal da Contratada nas dependências da Câmara. desde que estes estejam devidamente
uniformizados e identificados:

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

M “M em: alii
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c) Designar servidor como responsável pela riscaiização 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;

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

e) Notificar a Contratada, por escrito, sobre ou a respeito de quaisquer irregularidades constatadas na execução do Contrato.
lixando—lhe prazos para correções;

t) 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;
gi Prestar infomações e esclarecimentos necessários ao bom desenvolvimento das tarefas:.
hi Comunicar a Contratada, por escrito, quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados com o Contrato eiou
qualquer alteração nas instruções ou procedimentos relacionados com o Contrato;

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

3) Aplicar a Contratada. em caso de inadimplemento, as penalidades regulamentares e contratuais e comunicada;

k) Instruir a Contratada acerca das normas de segurança;
l) Vistoriar e aprovar os materiais disponibilizados pela Contratada e não permitir que a Contratada entregue materiais em desacordo com as
normas estabelecidas neste Termo.

B. DEVERES E RESPONSABlLlDADES DA CONTRATADA

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

a) Entregar os materiais especificados no objeto deste termo. observando as condições pré estabelecidas;
bi Entregar os materiais contratados no local, data e horário estabelecidos pela Câmara Municipal de Guarapari;
c) Entregar os materiais acondicionados em embalagens nas quais deverão constar os dados referentes à identificação;
di Responsabilizar—se pelos vícios e danos decorrentes do bem, de acordo com os artigos 12, 13. 18 e 26. do Codigo de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.0?8. de 11 de setembro de 1990].

OBS.: O dever previsto nesta alinea implica na obrigação de, a critério da Administração. substituir, reparar. corrigir, remover. ou reconstruir.

as suas expensas, no prazo máximo de ? (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;

fi Não transferir. por qualquer forma. os direitos e obrigações que o Contrato lhe atribui, sem prévia e expressa anuência da Contratante.
manifestada por escrito e por quem detenha poderes para tanto;

gi 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 infomações obtidas da Contratante em decorrência do Contrato, bem como não

divulgar ou reproduzir quaisquer documentos. instrumentos normativos e materiais encaminhados pela Contratante;

hi Não utilizar o nome da Contratante. ou sua qualidade de fornecedor de materiais para a mesma, em qualquer torma de divulgação
de suas atividades. tais como cartões de visita. anuncios, impressos ou qualquer outro tipo de propaganda;

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

]) Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e paraiiscais 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 importancia
correspondente a eventuais pagamentos dessa natureza, que venha a efetuar por imposição legal;
ki Cumprir todas as leis e instrumentos normativos reguladores de sua atividade empresarial. bem como satisiazer, as suas próprias
expensas. todas e quaisquer exigências legais decorrentes da execução do Contrato;

|) Ser a única e exclusiva responsável por seus empregados ou prestadores de serviços. atestando a Contratante, em todas as
hipóteses, de qualquer responsabilidade fiscal, trabalhista. comercial. civil. penal, administrativa e previdenciária pelos contratos firmados
pela Contratada:

mi 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 culpa, dolo, negligência ou imprudência, ficando obrigada a promover o ressarcimento a preços atualizados. dentro de 30 (trinta)

dias contados da comprovação de sua responsabilidade,

OBS.: Caso não o taça dentro do prazo estipulado, a Contratante reserva—se o direito de descontar o valor do ressarcimento da nota iiscai a
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ser paga. sem prejuizo de outras sanções legalmente previstas;

n) Responsabilizar—se pela idoneidade e pelo bom comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados e. ainda. por
quaisquer prejuizos que sejam causados pelos mesmos & Contratante ou a terceiros;

ol Credenciar junto 'a Contratante um representante para prestar esclarecimentos e atender prontamente a todas as solo.:ilacoos
necessárias para boa execução do Contrato:

p) Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante, atendendo prontamente todas as reclamações bem
nomo, cumprir as orientações do Fiscal do Contrato;

q) Substituir qualquer empregado cuja atuacao. permanência ou comportamento selam julgados prejudiciais. inconvenientes ou
irisatistatorios:

rl Observar ou fazer observar, por parte de seus empregados, as normas disciplinares determinadas pela Administração:

si Comunicar. por escrito. a Contratante, imediatamente após o talo, qualquer anormalidade ºcorrida;
t) Manter: durante a execução do Contrato. todas as condições exigidas a habilitação e a qualificação para o processo licitatório. no entanto.

a Contratante poderá. a qualquer tempo, solicitar a copia de todo e qualquer documento que ateste a regularidade da Contratada:

u) Comunicar imediatamente qualquer alteração ocorrida no endereço. dados cadastrais e bancarios. representantes. socios e
outros julgaveis pertinentes e necessários a boa execução do Contrato

3. DA DOTAÇÃO 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 sera oportunamente informado pelo Setor contabil.

10. DAS PENALlDADES

tdi, Pela inexecução total ou parcial do contrato a Cámara Municipal de Guarapari podera. garantida a prévia defesa. aplicar ao contrataon

as seguintes sanções
! - Advertência;

ll — Multa moratória eiou compensatória por perdas e danos, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

lll - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior e d?. [doei

anos,

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

punição ou ate que sera promovida a reabilitação perante a propria autoridade que aplicou a penalidade. que será concedida sempre que o
contratado ressarcir e Administração pelos prejuizos resultantes & após 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 ate 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas pl'GiJIStaF-z

em edital e no contrato e das demais cominacões legais.

l0.2. Os procedimentos administrativos para aplicação das sanções administrativas obedecerão ao disposto na instrução Normativa 55er n"
ritl'lt2ttZD, aprovada pela Portaria nº 6.546i2020.

11. DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DA ACEITABlLlDADE DA FROMSTA

11,1. Os valores ofertados deverão conter somente 02 [duas) casas decimais depois da virgula [R$ x,:rx).

11.2. O valor aceito para contratação deverá estar compativel com o valor de mercado,. estabelecido atraves de pesquisa de preços e expresar-.

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 qualquer natureza e todos as
despesas diretas ou indiretas relacionadas com o objeto. No preço estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas tributos

rncidentes, encargos fiscais. sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro. materiais e rnaoude-obra n

serem empregados. seguros. fretes (transporte), rotulagem. embalagens, licenças e quaisquer outros necessarios 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 podera ser inferior a 60 [sessenta) dias.

11.6. Os produtos deverão ser novos e de primeiro uso. em prefeito estado de conservação, atender “as especincaçoes tecnicas exigidas e

obedecer rigorosamente:
11.6.1 - rªis normas e especificações constantes neste termo de Referencia;
11.6.2 - as normas da ABNTJINMETRO, conforme especificação e necessidade de cada mobiliário:

1li,.õjl - As normas internacionais consagradas. na falta das normas da ABNT:" WM agr—ro
WW sau-wwe; -...-'* da Cªruara
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11.5.4 - Ás prescrições e recomendações dos fabricantes.

11.7. O licitante deverªresentarjunto com a proposta comercial:
a) Cerilãcado de conformidade com a Norma Regulamentadora - NR 17 do Ministério do Trabalho e Emprego. emitido por
profissional devidamente registrado em órgão competente:

bl Declaração de garantia de no minimo 05 (cinco) anos. emitida pelo fabrtcante, incluindo todos os componentes do sistema;
cl A empresa deverá enviar juntamente com a proposta comercial, a descrição do mobiliário, com os desenhos técnicos e
especifrcações de cada item. para análise previa.

12. DESCRÍÇ'ÃO DO OBJETO '
LOTE ÚNICO

lTEM ' ESPECIFICAÇÃO. MARCN QUANT. VALOR UNi— VAL—DR TO-
MODELO TARIO TAL

1. CADEIRA GlRATORIA EXECUTIVA - Descrição Aproximada: Cadeira com Flaxmetal 51 , R$ 880.00 R$
estrutura de assento em ptastico reforçado de 8mm de espessura com formato Modelo ] 44.258,09
anatômico. revestida com estotado em espuma injetada de 40 mm de Baez
espessura e densidade de 55 e tecido. Medidas do assento 465mm de largura

x465mm de profundidade. O encosto e fabricado em peça inteiriça, com

ventilação, confeccionado em PP (Polipropileno copolimero) injetado e
' moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui uma abertura

na parte interior que serve como pega mão para facilitar o transporte. Suas

dimensões são de tllOmrn na maior largura por 410mm de altura na linha de

centro, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados, É unido a

estrutura por meio de (33 parafusos auto atarraxantes para plástico com renda

Halen. Base do assento formada por tubo lã 25,4 mm e espessura de parede

1.9 mm dobrado & interligado de um lado a outro por duas travessas de
sustentação do assento fabricadas em chapa de aço com espessura de 225.

Altura do assento e regulável de 432 a 532mm; Largura total da cadeira
SBDmm, A estrutura recebe tratamentos quimicos de iosfaiizaçao e pintura

epóxi pó ou cromagem, O mecanismo Relaxita e feito em chapa de aço
1610.4020 de espessura 2.65mm, fosfatada pintada com tinta epóxi po,
Dotada da alavanca plástica para acionamento da coluna a gas para

' regulagem de altura do assento. alem de travamento e liberação do
reclinamento simultâneo de assento e encosto. A tensão desse reclinamento

e ajustavel por meio de uma manopla que quando girada aumenta ou diminui

a pressão sobre a mota que regula o movimento. Coluna modelo gás com
curso de 100 mm e comprimento minimo de 295 mm e máximo de 405 mm,

coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento
texturizado. A base do apoio de braço é fabricada em tubo (à 25,4mm curvado

e soldado na base do assento. Sobre o tutto é fixado o apoio confeccionado

em PP iniciado atraves de parafusos para plastico. Base Standard Diretor
fabricada em chapa de aço iGiOHOZD de t,5rnrn de espessura, conformada

na ponta do tubo para encaixe do pino do rodizio com uma carenagem
texturizada injetada em polipropileno como acabamento e acabamento
telescópico na coluna a gas. Rodizios de Nylon. Diâmetro da base SQOmm;

Todas as extremidades dos tubos recebem ponteiras plásticas para
acabamento. Cor: Preta

Valor Global Lote Único: R 44.258 Em ' uarenta e uatro mil duzentos e sessenta e oito reais

GuaraparilES. 2? de setembro de 2321.
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