
&nu,nca c9int$a/h &tAa6 

CONTRATO DE CONTRATAcAO DE EMPRESA 

PRESTADORA 	DOS 	SERVcOS 	DE 

FORNECIMENTO DE LARCHES F 

SUFFET/COQUETEL QUE ENTRE SI CELEBRAM 

A CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS/MG E A 

EMPRESA MARIA AMOROSA CAXOOSO SILVA 

C LIV E IA AM E I. 

Contrato qua ontre Si celebram a Cmara Municipal de Salinas, inscrite no CNPJ sob Ong. 

25.216.102/000170, corn sede no Rue Bias Fares, W. 92, Ba[rro Centro, Sahnas/MG, 

CEP.: 39.560-000, neste ato representado said Prosidente, ETELVINA FERRERA DOS 

SANTOS, brasiteira, vióva, residents e domici Iiadn na Avenida Gu ilhermtna Ferreira, 259 - 

Distrito do Nova Fatima - municipio de Salinas/MG, partadora da identidade MG 

1.615.493 e CPF no 528.566.906-53, e, do mitre lado a empress: MARIA AMOROSA 

CARDOSO SIb/A OLIVEIRA-MEI, estabelecida na Rua jovina Cruz, N' 301, Bairro Raquel, 

CEP, 39.560-000, Salinas/MG, inscrita no CNPJ sob to. 11.678.453/0001-98, nests ate 

representada pela Sra, MARIA AMOROSA CARDOSO SILVA OLIVEIRA, residents e 

domiciliada na Rua Jovina Cruz, N' 301, Balrro Raquel, CEP. 39.550-000, Salinas/MG, 

portador do identidade nQ. MG-3.968.058 expedida pela SSP/MG e inscrita no CPF 

784.056.296-53, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, perante as 
testomunhas aD final firmadas, pactuam a presente contrato de Contrataflo do empresa 

prestadora dos services de fornecimento de Lunches e Buffet/Coquetel, confortne 

documentaco e cendicöes constantes do Processo n 2  003/2019, TP sob o no  002/2019, 

q ue fezem parts integrante deste contrato, sujeitando-se as pates as d isposicdes do Lei 

no 8666/93 em sua redaç6o atual, tons Ieislac5o substitutiva e complementar, tends 

ainda entre si lusto e contratado, as clausulas e condicöes qua Se enunciarn a seguir 0 que 

muttjamente outorgam: 

CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

1.1-0 objeto do presents contrato 6 a Contrataco do empress prestadora dos servicos 

do fornecimerito de Lanches e Buff etfooquetel,  conforms anexo I (termo de referenda) 

do edital, tendo em vista o resultado do Processo ii'. 003/2019 TOMADA DE PREcO n. 

002/2019, realizada no dia 21 tvinte B urn) de marco do currents and, devidernente 

homoIoada. 

1.2 - Sâo pares integrantes B coniplementares deste contrato, independentemente de 

trnnscricao, a processor Eictotorio rgI 00312019, TOMADA DE pREco fl2  00212019 

respectivas normas, especificacoes, despachos, pareceres, plartilhas, e .. deftais 

docurnentos dele integrantes. 

:LAusuUA SEGUNDA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
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2.1.- As especificnçoes dos servicas e Os respectivos valares tjnitácios e notes sero 

contorme sogue: 

	

I MARIAAMOROSA.cARocso:SLLVAouvEIpa.ME. 11.678.453/0001-98 	I 
Relacâo dos itims 

Item 	Qtde Descriço 	 Unidade Valor do Item Total Item 

01 	° 	Buffet/coquetel pare 150 pessoas 	Unid. 	3.100 ) 00 	15.500 )00 

	

Marca: 	 - 

	

Total 	 15.500,00 

2.2 - 0 valor total do presence contrato e de: R$ 15.500,00 (quinie mil e quinhentos 

reais). 
2.3 -ApOs a assinatura do contrato será expedida pela contratante, através do autoridade 

competente, a respective Ordem de fornecirnento, objeto do presents. 	 - 

2.4-0 pagamento será efetuado através da Câmare Municipal de Salinas ens cheque on 

deposito na cents corrente do favorecido, apOs emlssão de note fiscal )  am ate 30 trinta) 

dias após a entrega dos produtos de ecordo corn o termo de reterencia anexo as Edital. 

CLAUSIJLA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORcAMENrARIOS 

3.1 As despesas decorrentes deste contratO correro per conta car dotaflo orcarnentárta: 

Cl 	 ..Podor Legislative 

Departamento Administrativo 

122 	...................................Adrninistracão Gent 

0011 	.........................Processo Legislativo 

2009...............  ....... .......MANUIENcAO DE DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOS 

33.90.39.00 OUTROS sEgviços DE TERCEIROS - PESSOAJURIDICA 

C,AUSUI.A QUARTA - GAS DISPOSIçO€S GERAIS 

41 - GAS OBRIGAcOES: 
4.1 - Aleni das olrigacâes resultantes der otrervanca da Lei 81 são otuiacoes 

da CONTRATAD4 
4.1.1.11esponsabilizar-se polo fiel cumprinlento do objeto licitado. 

4.1.2.Entregar produtos be boa qualidade e procedencia, rnn erbalagern intacta e 

Lacrada, em conformidade corn as especificaçoes exigidas no rename. 

4.1.3. Responsabilizar-se per todo a onus referente a entrega dos produtos nos locals 

indicados pete Contratante, dentro dos incites do TvlunicIplo do Salinas/MG, 	. ... . 
4.1.4. Efetuar a troca dos pradutos que forern recusados pelo Orgao Compton t&j devidp 

as no atendirnento as especiticacöes exigidas no certarne, on per uiciosfeitosi 

l000rreçöes dent't'cados, seen quniquer Onus pare a CONTRATANTE, de forina5iodiata, 

.< ate oi (time) here antes do realização do events. 	 rT 
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4.1,5. Sempre p rest ar inform acôes e ease Laredressing solboards Palo OrgO Contratante. 

4.1.6. Obnga-se a etetuat a entrege dos rnateriais e a emitir as notas fiscais, conforme 

quantLtativo estabeleci don a note tie ernpenho. 

4.1,7.Transportar 05 gêneros akrnenticios em calculi tipo b36, especifica Para rate tim, 

serous qua as gêneros congelados Ott refrigerados devero 5cr transportados em veiculo 

too bad refrigerada, Para conserver a temperature e a quelidade dos alimentos no al cia 

enl 

4,13,E responsabiLidade car CONTRATADA 0 fornecimento da seguinte infraestrutura: 

4.1.8.1, Cutelaria completa, em perteitas condicöes de use, scm avatias, incluindo todo a 

material necessrio come copos e tacas em vidro, jarra Para liquidas am vidro ou aco 

max, pratos e Micaras am louts on porcelana leaned, talheres am aco max, bandejas am 

ace max on similar a guardanapos descartãveis; 

4.1.8,2. Pranchöes on mesa Para buffet, cobertas corn toalhas, tambm corn per -feitas 

condicoes do use e cam avarias, e 
4.1.8.3. Decoraflo cia mesa do Buffet cam flares on frutas riaturais. 

4.1.9.0 service de Buffet montage poderá ser service no formato de no minimo 01(uma) 

ilha do comma e 01(uma) its do Laid do pare cada 30 (trmnta) pessois; 

4.1.10. 05 serviceS tie Coquetel lanches) devero fornecer obrigatoriamente garçons 

apresentando fardamento limpo em perfeitas condiçOes tie use e sem avarias portando 

inclusive a identfticaçao its empresa CONTRATADA 

4.1.11. No case tie necessidade do serviço volante (Coquetel) utilizer a praparção minima 

deOl (urn) garçom Para cede 25 (vmnte a cinco) pessoas/convidados; 

4.1,12. E obrigatoria a presence cia 01 (urn) responsdvel pela empress CONTRATADA 

durante todo a periodo do duraco do serviço; 
4.1.13. 0 Coquetel cuts duraco do serviço ultrapasse a 01 (uma) bore a 30 (trmnta) 

minutes, será obrigatOrio a tornecimento tie mesas tie apoio, devidaniente forradas 

corn toalhas em perteitas condicOes tie use e son avarias, desde poe solicitado pela 

CONTRATANTE cam no minima 15 (quince) dies de antecedência; 

4.1.14. Os materiais a equipamentos como: forno, fogaou geladeira, freezer, microa-andes )  

utensilmos de coziriha pence de pratas, sacos de lixo pence de cho, so de 

responsabilidede car CONTRATADA; 
4.1.15. A reposLco dos materials, que porventura sejam extraviados, danificados e/ou 

quebrados durante as eventos, sera tie responsabilidade cia empress CONTRATADA; 

4.1.16. Matter toda a documentaço exigida neste Termo de Referência devidamente 

legalizada a atualizada. 

4.2- AlAm dos obriacoes resultantes do observncia do Lei 8.666/93, sac obrigaçâes da 

CONTRATANTE: 

4,2.1. Proceder a pagamento rias formas e prazos estabelecidos. 

4.2.2. Fiscalizar e acompanh ar a contrato ficando essa obrigacão sob a respansabitidade 

do fiscal do contrato do Orgao contratante. 

4 2.3. Prestar as tnfarmaçóes e as esclarecimantos rtecessarlos aD Licitante forRepdor 

424 Camunucar a Licitanta vencadora qualqLier irregularidade consttda , 

cumprjmento tie sues obrigacöes 	 - - V 	 - 

___________ 	ne I Vg,r11 9a - rpp -  nocRnnnn - Siias - Mimic Cards 	Draw amarasaIinas.  rug .gov.br  



1drnazn Q9j(na,%aIh 5fht(po 

4.2.5.Apl[car aspen a I! d a les cabiveis par descumprimento do pact uado no contra to 

CJAUSUt.A QUINtA - DA METODOLOGIA £ €STRATEGFA DE FORNECIMENTO 

5.1 0 farnecimento card efetuado do forma parcelada, nos prazos, qtxantidades, local 

horârio ospecificado nas Orders its Compras. 

5.2 A empress contratada covers cumprir 0 pactuado nests termo do referenda na 

execucào dos services, procedendo a admin istraço na aplicacào rat sançöes par 

inadimplernento, desidia cu mora. 
5.3 A cantratação terá vigéncia polo craze de ate 12 (doze) meses, a partir da respective 

data de assiratura do instrumenta l  sendo esta data considerada coma a de sue 

ceIebraco. 
5.4 A contratacão tambCm poderá set rescinrildo par ato unilateral do Contratante 

devidamente justificado, quando 0 interesse pUblico assim o exigir, arm indenizaco a 
Contratada, a não car em caso de dana efetivo disso resultante. 

5.5 Os preços apresentados devero center terms as impostos C encargos decorrentes 

dos tornecimentos desta contrataco. 
5.6 A CSmara de Salinas Se reserve no direito de utilizer sornente mite dos recursos 

previstOs pera esta contrataço. 
5.7 A empresa vencedora no processo licitatónio devec6 fornecer produtos de boa 

qualidade, em embalagens intactas a lacradas, atendendo ao distaste na Fegislacao do 

alimentos, AgncFa Nacional de Vigilância Sanitaria —ANVESA e pelas Autonidades 

Sa nitá rias Loops. 

CLAUSULA SEXTA - DO LOCALE PRAZO PARA ExEcucAc DOS SERVIOS 

6.2. Os servicos scrap prestados am Salinas/MG, na data, local e horár[o estabelecid 0 felt 

Direcão; 
6.2. A preparacäo dos alimentos devera set feita previamente e, no local once acontecerâ 

o evento, poderá scatter a finalizaco dos mesons a fim de qua alas seam services 

sconces e frescos; 
621 A estrutura pairs fEnalizaco dos alimentos deverá 5cr montada pale CONTRATADA 

corn prCvia comunicado a direco da Cmara de Salinas. 

63. 0 transpocte dos alimentos deverd ser feito obadecendo sees criténias estabeLecidos 

pela Vigi[ncia Sanitria em recipienta, tempo e temperature adequados assim coma 

dentro das nearness a padroes da Legislaco sanitéria; 
6.4. A direço comunicara a CONTRATADA a data a a local onde capita set prestado 

servico corn antecodência minima de 05 cinCo) dias Lteis; 

CLAUSULA SETIMA - DAS coNDlcöEsDE ENTREGA 

7.1. A Direco Se comprometerC a solicitar a seMco via e-mail e/ou Off icio, corn. Uma 

anteccdnc[a minima de 05 (cini dies iteis; 	 .. 	
1, 

 

... 
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7.2. No ate da solicitaco do padido será erwiado 0 tipo de service: Lanche, Buffet, 

CoqueteF on outro item qua camponha esse Termo de Referenda, juntamente corn as 

variedades de produtos a serem servidos; 

7.1 Em neutrons hipótese será ad niitida a prestaçEo do sorvico cuja definiflo des 

variedadas saja realizada apanas pala empress CONTRATADA; 

7.4. A CONTRATADA deverã entregar as produtos no maxima 03 (trCs) Fares antes do 

in(cio do evento; 

7.5. A montagem des mesas do BUFFET covers ester concluids ate no mximo Ci. (umal 

hora antes do in(cio do evento. 

CLAUSULA CITAVA- ESPECIFIcAcOEs TECNICAS MINIMAS EXtEIDAS 

8.1 Os servicos devero obedecer arts cardápros estabelecidos pals CONTRATANTE, 

primar pole qualidade dos produtos qua atendero aos membros, servidores, sutoridados 

a convidados sempre respeitando as determinacoes de higiene estabelecidas pola 

vigimncia sanitária C domais Orgos afins. 

8.2. Consideraftdo quo as senhicos de Buffet devero seq adequados a cada events 

realtzado, e irnprescindivel due sejam contratados tambCm serviços coroplementares 

Para adequaco dos ambientes a serem utilizados come: aluguel de cadeiras avulsas, 

capes de cadeiras, locacäo de mesas phsticas a on de vidro, tablados, toalhas, cobra 

marshes am besides fines, aluguel de tapetes/passadeiras e divisOrias. 

8.3. Promover a contrataco de services do tornecimento de aIinientaço cia prepare 

rpido e de pronta entrega para amender as demandas eventuais a urgentes am care cia 
necessidade do alimentaco a membros, servidores a colaboradores, fora do expediente 

normal ou am situacoes espectais. 

8.4. A CONTRATADA rostra possuir velculo utilitário Para transportas dos produtos a 

scram servidos no overdo. 

8.5.Todos as impostos, taxes, Trades a dernais encargos devero ester includes no preps, 

o qual dever, ainda, abranger toda atividade on material necessrios a execucEo do 

objeto, mesmo quarto iião expressamente indicates, no cabendo, posteriormente, 

qua isquer acrCscimos previsiveis. 

8.6. Pare viabilizar a forn)ulacão das propostas deve-se considerar: 

a) BUFFET corn Salgados (fritos a assados), trios, sucos, a5gua, coquotdis, 

refrigerantes: SERVIcO DC BUFFET TWO AMERICANO E SERVIDO AOS 

CONVIDADOS INDIVIDUALMENTE, qua atenda as quantitative de possess, 

cardápio e o ripe de serviço necessario so born atendimento de averted do 

contratarite, conforme solicitado. Devero 5cr servidos no ambiente do 

contratada corn toda a estrutura necessaria. A contratada severe possuir matriz 

as filial on Ponta de apoio na area central de cidade uma vez quo é necessária a 

apIicaco de processos legations qua atendarn a administraçgo. A contratada 

devera possuir rode material de apoic necessário a so] icitacäo, tais come: Pirates 

err porcelana de jantar, taiheres am i nox, copes am cristal, taps; am cristaI com 

haste, vesilbas Para servir, jarras am vid ro, rechaut, suplâs, bendejds:m . lox 

cobertas cam toe]has am tecido bronco, guardanapos de papal tamanhà!3O3Ucm 
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de parts tamanho 40x4Ocm, moiheira geloira, garcons, bern como mesas, 

toalhas, cobre marched e cadeiras. 

CL4USULA NONA - RECEBIMENTO 

9.1. Des acordo corn as artigos B e 76 cia Lei mi 8.666/93, a objeto deste procedimento 

será recebido cia seguinte forma: 

9.1.1, provisoriamente, imedietamente apds ofetuada a entroga, pairs afeito de 

verificaco de sua canformidade corn as especificacöes trazidas needs Termo; 

9.1.2. Definitivamerite, apes verificaco de que 0 material entregue atende as 
e5pecifEcace5 detaihadas no certame. 

9,2. Cabera air órggo contratante proceder 	veriticacão da qualidade, quer,tidade 

conformidade técnica dos produtos a serem entregues, par interrnedLo de servidor Du 

equips designada pelo próprio árflo, o qua] atestarâ a conformidade dos materials e, 

some o case, 0 sou efetivo recebimento, na note fiscal, 
9.3. Os itens que estiverem em desacordo comas especifLcaçOes exigidas no certame, on 

apresentarem vicia as qualidade ou impropriedade pairs a Lisa, sero recusados partial 

on totalmente, conforme a caso, devendo 0 Licitante vencedor substitul-los de forma 

imediata, ate 01 un1a) hera antes do reaIizaço do events, Cu, no case des refeic&s self 

servisse, realizar a troca do refeicào imed iatamente. 

9,4, 4 notificaco suspende o pram de recebimento e de pagamento, ate qua a 

irregularidade seja sonata, dentro dos prazos previ5tos. 

93. A entrega do objeto pela empress C 0 seu recebimento pelo Orflo contratante, no 

i mplica am sad aceitaçào definitions, one Sara caracterizada pela atestaçaa do note fiscal 

correspondents. 

CLAUSULA DECIMA - DOS ENCAGO$ 

10.105 encargos societe e previdencidrios devidos, no forma do lei vigente, correrào per 

cents do contratado. 

CI,AUSULA OECIMA PRIMEIRA - DA ATuALIzAçAo F]PJANCEIM DO PREO E 04 REVISAO 

11.1 A atualizacào financeira do valor contratado terá comb base o bras derail do Peters• 

as Consumidor . IPCA/IBGE. 

11.2 Os requerinientos de revisgo contratual devero 5cr LnstruIdos corn documentos one 

comprovem a fator suporveniente imprevisivel e alheio a vontade das panes, provocation 

do desequillbrio contratual, sob pena de no recobimento. 

11.2.1 A administraço responderá em ate 10 (dez) rltas Cteis C ploito de que trata o item 

11.2, poriodo durante a qua' a contratada Se sujeita as sancöes legais, contratuats 

editalicias, am case de recusa na execucao do objeto, seja qua' for a quantidade ...../ 

11.3 Nos termos dos Art, lie 12, da Lei r1 8.80/94, flea vedado in reajuste cent 1efund. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DAS 5AN96ESADMIF4IsTRATIVAS 	 / r 

/ 
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12.1 - 0 descumprimento total Cu parcial do disposto nests contrato pela contratada 

caracterizara sua inadimplencia, sujeitando-se a mesma as segu intes sancôes: 
a) advertencia; 

bi suspensào temporria do direita do licitar e contratar corn a Administraçäo Municipal, 

conforme disposto no indoor III, Art. 87 da tel S.666193. 

C) declareco de inidonoidade pars Ucitar ou contratar corn a Admirristraz5o, conforme 

disposto no insist lv, do art. 87 do Lei n, 8.666/93; 
d) multa de 30% (trial per cento) mais Lures de 1% urn par cents), pars cads dia de 

atraso, palo rIo cumprinlento do prazo estabelecido pars entrega do objects adjudicado; 

e} multa de 30% (trinta par cents) sobre 0 valor adjudicado, polo rise Coniparecimento 

Sam assinatura do contrato, ou descumpriniento totel ou pa rcial do presente Contrato; 

I) as in ultas previstas mete Edits] padero ser cobra das extra-i udicialmerite, per 

lançarnenta em Divide Ativa, hem coma judicialrnente per execuço Cu processo 
ap!icavel h espécre; 

g) as multas previstas n este item seems aplicadas curnulativamente, sem preju (La ms 
demais sancâes contratuais, editslicpas a legais. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DIspcsIcOEs FIAIS 

13.1 - 0 descumprimenta de quail das clausulas desire contrato, serti justa cause 

iniplica na aplicacao das sancôes prevLstas no Lei Federal S.666/93, a suas alteracoes. 
13-2 - 0 Presents ccntrato: 

13.2.1 - virgem par 12 (doze) moses apds assinatura encerrando do pleno direito coma 

comprimento dos obrigacOes nero estabelecidas. 

13.2.2 - podera soy resciridido nas condiçOes previstas nos artigo 77 a Soda [Ci Federal 
8656/93 e suas alterac6es. 

13.2.3 - podera ser alterado de accede corn as Artigos 57 e 65 da [em a 2  8.666/93 através 
de termols) aditivo(s). 
13.2.4 - e regido pela Lei Federal 8.656/93. 

CLAIJSULA DECIMA QIJARTA - DO FORD 

14.1.-As partes olegem pars so!ução de qualpuer pendéncia oriunda da exocução deste 

contrato a foro its comarca de Salinas/Me, renuncianda a qualquer outro ainda quo 
privilegiado. 

Estando assim justas e contratadas as partes, firmam a anisette instrumento, em 03 
(tree) vise its Real teor e forms, no presentee dos testemunhas abater: 

Salinas/MG,?' de mania de 2019. 
CON TRATA NTE: 

Etelvina Ferreira dos Santos 

PRES!DENTE DA CAMARA LEGISJATIVA DE SALINAS 	 . 
CONTRATADA 	 r 	 —7 

Maria Amorosa Cardoso Silva Oliveira 
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MARIA AMOROSA CARDOSO SILVA OLIVEIRA-MEI 

TESTEMUNHAS 

iA 
NOME ; 4jd&vri) 	uiLct ttU OOPAE: 	)kA' 

CPF: (J.i 	3PSG -}S 	CPE: 
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