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coNraATo .N' 005/2019 

CONTRATO DE CONTRATAcAO DE EMPRESA 

PRESTADORA 	DOS 	S[RVIOS 	DE 

FORNECIMENTO DE LARCHES E 

BUFFET/COQUETEL, QUE ENTREE SI CELEBRAM 

A CAMARA MUNICIPAL DE SALOAS/MG E A 

EMPRESA COMERDAL DE ALIMENTOS CMV 

LTDA - ME. 

Contrato que a ntre sE celebrant a Câniara Municipal cia Salinas, rnscrlta no CN PJ sob a n. 

25216.102/0001-70, corn seed no Rua Bias Fortes, n. 92, bairro Centro, Salinas/MG) 

CEP.: 39.560-000, necte arc representado pela Fresidonte, ETFLVLNA FERREIRA DOS 

SANTOS, brasileira, viüva, residente a domiciliada no Avenida Guilhermiria Ferreira, 259-

Distrito de Nova Fatima - municIpio de Salinas/MG, portadora do tdentidade MG-

1.615.493 e CPF no 528.566.906-53, a, do outro lado a enipresa: COMERCIAL DE 
ALIMENTOS CMV LTDA - ME, estabelecida na piece Moisés Ladeia, n. 94, centre, 

Salinas/MG, CEP.: 39.560-000, inscrita no CNPJ sob 1 9 . 14S36.132/0001-62 e Inscrico 

Estadual no 001.895.033.00-83, conta correrite bancria it 27521-2 Agenda n. 0976-8 

Banco do Brasil; neste ato representada palo Sr. APARECIDO ANTONIO VIEIRA, brasileira, 

,impresario, casado sob regime de cornunho universal de bans, residente a domiciliado 

no Run Joo Ribeiro, n. 65, Centre, Salinas/MG, CEP. 39.56D-000, portador cia identidade 
n Q. M-2.091.125 expedida pela PC/MG, CPE. 317.418.276-04, doravante denomirtoda 
simplesmente CONTRATADA, parante as testemunhas no final tirmadas, pactuam 

presente controls de Contrataço de empress prestadora dos servicos de fornecimento 

de Lunches a Buffet/Coquete], conforme docunientaço a condiçOes constantes do 

Processo no 00312019, TP sob o no 002/2019, qua fazem parts integrante torte contrato, 

suleitando-se as partes as disposiçbes cia Lei no 8.665/93 em sua redaçAo atual, toda 

legislaflo substitutive a coniplemontar, tennis ainda entire si justo a contratado, as 

clusulas a condicöes qua Se erlunciani a seat it C qua mutuamente outorgam: 

CL4USULA PRIMEIRA - 00 OBJETO 

1.1-0 oblate cia presente contrato e a Contrataco cia enipresa prescribe dos services 

its fornecimento cia Larches a Buffet/Coquetel, contorme anexo F (terms de referenda) 

do edital, tando em vista o resultado do Processc n. 003/2019 TOMADA DE PREO n. 
002/2019, renl}zada no cia 21(onto e urn) do marco do corrente ano, devidanienta 

homologada. 
1.2 - So partes integrantes e comptementares daste contrato, independerttemente cia 

transcricao, a Processo Licitatório fl 2  00312019, TOMADA Of PREO n. 00212019' 

respectivas normas, especificaçöes, dospachos, pareceres, planilhas, e. ..demais. 

docu mentos dale intograntes. .. - 

no 

	

	 . 
CLAUSUI.A SEGUNDA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO  

I. 	 i:: 
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21.- As especificacOes dos sections e as respectivos valves U nitários e totals serge 

conforcne segue: 

COMERCIAI. DE ALIMENTOS CMV LIDA 14.836.132/0001-62 

ReIaco dos Items 

Item Qtde Descrico Unidade Valor do Itom 	Total Item 

5000 Salgado Into variado, peso rninirno Unid 0,52 	2.(00,00 

estirn ado de 221 gramas par Marra. PaLad ar 
unidade. Sugestbes: Coxinhas 

recheadas corn trango on came, 

pastels recheados corn mango on 

came, croquetes, bolinhos do 

ma nd boa corn came a sslsjchas 

06 	5000 Salgado assado variado peso 	 Unid. 	 0,55 	235Q00 

minimo do 213 gramas per 	 Marca 	 Pa[adar 
un idade. SugestOes: Ulnas, 

pezinhos, pastes, em padas 

recheadas cam trango c/au cc roe 

po pizza a baurLi. 

10 	60 Torte de frargo Traci media 	pacote 	 7490 	4.494,00 

me din do Marco : 	 Paladar 

4Ox3Ocm} 

Total 	 9.844 100 

2.2-0 valor total do presente contrato 6 de R$ 9.84400(move mil oitocentos e quarerita 

quatro reals). 

2.3- Apes a assinatura do contrato será expedida pela contratante )  atraves cia autoridade 

cornpetente, a respectiva Ordern de fornecimento, objeto do preserite. 

2.4- 0 pagamento serâ efetuado através cia Cãmara Municipal do Salinas am cheque on 

depósito no canto corrante do favorecido, após ernisso de note fiscal, em ate 30 (trinta) 

dias sees a entrega dos produtos do acordo can o termo do refcrencia anexo an Edital. 

CI.AUSULATERCEtRA - DOS RECURSOS ORçAMENTARIOS 

3.1 As despesas decorrentes deste contrato correro per cents cia dotaco orcarn2ntária:.... 

01 Legislativo 

122 	 Adm'nistraco Garal 	 - 
0011 	 Processo Legislative  

I 	 - 

\T.JT::..•• 



VW 
o9i a/a (9/. 

122.0011.2009 	 MANUT. ATIVIDADES COM OUTROS CUSTEICS 

33.90,30.00 	 Material do consume 

CLAUSULA QUARTA - DAS olsposlcOEs G€RA5 

4.1 - DAS oaRIGAcOEs 
4.1 - All das obrigacöes resultantes da observânciu do lei 8.656/93, so obrigacOes 

all CONTRATADk 

4.1.1.Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objoto Jicitado. 

4.1.2.Entregar pradutos do boa qualidade e procedência, Cm embalagem intacta e 

lacrada, em contormidade comas especJficeces oxigidas no certame. 

4.1.3. Responsabilizar-se por todo a onus referento a ontrega dos pradutas nos locals 

indicados Selo Contratanto, dantro dos limites do Municipie do Salinas/MG. 

4.1.4. Efetuar 2 troca dos pradutos que Strom recusados peFo Orflo Contratanta devido 

as n3o atend imento as especificacôes exigidas no contains, ou per vIcios )  defeitos e 

incorrecOos identificados, sem qunlquer Onus pars o CONTRATANTE, de forma interlace, 

ate 01 (urns) rare antes da reaHzaco do evento. 

4.1.5. Sernpre prestar informacOes e esciarecimentos solicitadas peto Orgao Cantratante. 

4.1.6. Obriga-se a efetuar a entrega dos materials e a emitir as notes fiscais, conforms 

quantitative estabelecido na note de empenha. 
4. 1.7.rransportar Os gêneras ajimenticios em veiculo tipo baO, cspecifico pera este film, 

sendo are as gêneros congelados ow refrigerados reverse 5cr transportados em veiculo 

tipa baU refrigerada, pars conservar a temperatura e a qualidade dos alimentos no al da 

entrOa. 

4.1.S .E responsabilidade do CONTRATADA 0 fornecimento da seguinte infraestrutura: 

4.1.8.1. Cutelaria corn pleta )  em perfeitas condicôes de use, sorn avarias, ncluindo todo 

materiaL necessdrio coma copos e tacas em vidro, jarra pars liquidos em video on aco 

nos, pratos e scants em Iouca eLi porcelana branca, talheres em aço inox, bandejas em 

ace into Cu similar C guarda napos descartdveis; 

4.1.8.2. Pranchoes ou mesa pare buffet, cobertos corn toalbas, tambCrn corn perfeitas 

condicoes do uso e sam avarias, C; 

4.1.8.3. Oecoraço da mesa do Buffet corn flores Cu frutas naturaLs. 

4.1.9.0 servico its Buffet montade padorá 5cr service no formula de no minima 01(um2) 

illia do comida e 01uma) An de bebida para cada 30 (trinta) pessoas; 
4t10. Os services de Coquetel (lanches) devero tornecer obrigatariamente garçons 

apresentarida fardamento limpo, em perfeites candicOes de use e son avarias, portando 

inclusive a identificaço da empress CONTRATADA; 

4.1.11. Na case an necessidade do servico volante (Secreted) utilizar a praporço minima 

do 01 (urm garçam pars cada 25 (vinte e ci nco) pessoas/convid ados; 	 - 

4.1.12. E obrigatária a presança de 01 (urn) responsthel pals empress CONTRATADA-•. 

durante tado 0 periodo de duraca do service; 	 - - 
4.1.1 ,- 0 Caquetel cap coral do service ultrapasse a 01 (urns) hors 	Fi). 

LL 	mijos, será obrigatdria a fornecirnento do mesas de apoio, decidable 	a
.  

y- 
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corn toa 'has em perfeitas condicOes cia uso e sera eva rias, desde due solicitado pela 

CONTRATANTE corn no nhlnimO 15 (quinzo) dias de antecedAncia; 

4.1.14. Os matertais e equirharnentos corno: burro, fogao, geladeira, freezer, m[cro-olhdas, 

utensilios Be COzEnha, pores cia pratos, sacos de lixe, panos Be Chan, so de 

responsabilidado do CONTRATADA; 
4.1.15. A reposicO dos materiais, One porventura sejam extraviados, danificados e/ou 

quobrados durante as eventos, sera de responsabilidade do empresa CONTRATADA; 

4116. Manter tons a documentaco exigida neste Termo do Reterência devidarnente 

lega Iizada e atualftada. 

4.2- Mém das obrigacoes resultantec Car observância da Lei 8.666/93, so obrigaçöes da 

CONTRATANTE: 

42.1. Proceder 0 pagamento nos formic e prazos estabelocidos. 

4.2.2. Fiscalizar o acompanha r 0 contrato, ficando essa obrigacão sob a responsabil idade 

do fiscal do contrato do Orgo contratante. 
4.2.3. Prestar as inforrnacöes eQS esciarecimentos necessaries as licitante fornecedor. 

4.2.4.Cornunicar a Licitante vencedora qualquer irregularidade constatada no 

cumprimento de sues obrigacbes. 

4.2.5.Aplicar as penalidades cabivois par descuniprimento do pactuado no contrato. 

CLAUSULA QUINTA- DA MET000LOGIA E ESTRATEGIA DE FORNFCIMENTO 

51 0 forneciniento sera efetuado cia forma parcelada, 005 prazos, quantidades, local 

horrio especificado ms Ordens cia Compras. 
5.2 A emprosa contratada deverd cumprir o pactuado neste termo de referencia na 

execucgo dos services, procedendo a ad ministraco Be aplicaco dos sancOes per 

inadimplernento, desidia on rnora. 

5.3 A contrataco terá vigência palo prazo do are 12 (doze) meses, a partir at respectiva 

data de assi natura do instru mento, Condo esta data considerada conio a de sue 

ceIebraco. 
5.4 A contrataflo também Patera 5cr rescindido par ato unilateral do Contratante, 

devidamente justificado, quando a i nteresse pblico assim a exigir, sent indenizaço a 
Contratada, a nao sec em caso cia dano ofetivo disso resultante. 

5.5 Os crests epresentados deverao canter todos as impostors e encargos decorrentes 

dos fornecimentos desta contrataco. 
5.6 A Camera do Salinas Se reserva no direito de utilizar somente pa rte dos recu rsos 

previstos pare esta contrataco. 

5.7 A empresa vencedora no processo IicitatCrio deverA fornecer produtos de boa 

qualidade, em embalagens intactas C lacradas, atendendo aD disposto as [egisIaco cia 

alirnentos, Agenda Nacierial de Vigilancia Sanitaria —ANVISA e pelas Autp,rdde 

Sanitrias Locais. ..... J, 
CLAUSULA SEXTA - DO LOCAL E PRAZO PARA EXECUcAO DOS SERVIOS 	-t(' i 

Rua ajas FoHes. 92- Contra - PABX: (38)3641-1248- CEP:  39560-000 - Salinas - Mines Gerais 	w.n,arasalinee.nig.00v.brvam 
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6.1. Os servicos sero prestados em Salinas/MG, na data, locale horrio estabelecido pela 

Direco; 
6.2- A preparaco dos alimentos severe Sec feita previamente e, no local once acontecerâ 

evento, poderã scorner a finaLizaco dos mesmos a tim de due des sejani services 

q uentes C frescos; 
6.2.1 A estrutu ra Para fina]izacâa dos alimentos devecâ Sec montada pale CONTRATADA 

corn prévio comunicado a direco do Câmara de Salinas. 

(1 0 transporte dos alimentos deverá sec feito obedecendo eQs critrios estabelecidos 

cola Vigilância Sanitdria em recipierite, tempo e temperature adequ ados assim como 

dentro das normas a paddles do Iegislaco sa nitária; 

6.4. A direflo cornunicaré a CONTRATADA a data e o Focal once reveal 5cr prestado 

service cam antecedê ncia minima de 05 (cities) dips dteis; 

CLAUSuLA SEIIMA - DAS CONDIcOES DE ENTREGA 

7.1, A Direco Se comprDmetera a solicitar a servico via e-mail e/ou Olicto, cam time 

antececléncia mini ma de 05 (cinco) d las aeis; 

7-2. No ato da solicitaco do pedido secá enviado 0 too de servico: Lanche, Buffet, 

Coquetel on autro item que componha csse Termo de Referenda, juntarnente corn as 

variedades do produtoS a serem services; 
73, Em rectums hipotese sore edmitida a prestaco do servico cuje definica dos 

variedades seja realizarla apenas palls empress CONTRATADA; 

7.4, A CONTRATADA deverä entregar Os produces no rnáximo 03 (trés) hares antes do 

inidio do essence, 

CLAUSULA OITAVA - E5PECIFICAOES TECNICAS MINIMAS €XIGIDAS 

8.1 Os servicos devoro ohedecer aos cardpios estabelecidos Bela CONTRATANTE, e 

primer pela qualidade dos produtos q ue atende ro aDs members, servidores, a utoridades 

o canvidados, sempre respeitanda as determinacöes de higiene estabelecidas pale 

vigithncia sanitária e demais Orflos afins. 

8-2- prornavor a contrataco de services do fornecimerito de alimentaøo de prepare 
rpido a de pronts entrega pare slender as demandas evontuals e urgentes em case de 

necessidade de alimentaco a rnernbros, servidores e colaboradores, fore do expedionte 

normal ou em situacoes especiais 
83. A CONTRATADA deverà possuir ue{culo utilitrio pare transportes dos produtos a 

serem services no evento, 

8.4.Todos cs impostos, taxes, froths a domais encargos devero estar incluidos no preco, 

o qual severe, ainda, abranger toda atividade Cu material necessaries a execuço do 

objets, rnesrno quando nãa expressamente indicados, nào cabe'ido, posteriormente, 

quaisquer acréscimos previsiveis. 	 . . .. 
8.5. pare viabilizar a formulaco dos propostas, deve-se considerar:  

• Devero 5cr services no local indicado pale unidade requisitanfe)/sempre 
. / 	 abservado as criterios de exacucào tecnEca estabelecidos nestbrdq g 

/ referCnc'a 	 '' 	i,t 

Rua Sias Fortes. 2 - Cen&o - PABX: (a6) 3041.1248 - CEP. aOsOo-000 - Salinas Miras Gerais 	.awcamaresaIJnas.n1g.aov.b! 
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CLAUSULANONA- RECEBIMENTO 

9.1. De acordo comas artigos 73 e 76 do Lei rt8.666/93,0 objeto deste procediniento 

será recebido da seguinte forma: 
9.1.1. Provisoriamente, iniediatamente adds etetuada a entrega, para efeito de 

verificaao de sua conformidade corn as especificacöes trazidas neste Termo; 

9.1.2. Definitivamente, adds verificac5o do qua a material entrance atende as 

especificacöes detaihadas no Ce rtame. 

9.2. Caberá an órflo contratante procerler a verificaao do qualidade, quantidade e 

conformidade técnica dos produtos a serem ontregues, per intermàrlio de servidor on 

equipe designada polo práprio Orgo, a qual atestar a conformidade dos materials e, 

sendo 0 caso, 0 seu efetivo recebimento, no note fiscal. 
9.3. Os Etens qua estiverem em desacordo corn as ospecficacoes exigidas no certame, on 

apresentarern vicio de qualidade on imprepriodad a pare a use, serao recusados parcial 

on totalmente, conforme a case, devendo to licitante vencedor substitul-lose tie forma 

radars, ate 01 mmaL hera antes tie reatizaco do events, 00, no case das refeicOes self 

savvier, realizer a troca do reteicão imediatamente. 
9.4. A notificacaa suspende o prazo tie recebimento * do pagamento, ate quo a 

irregularidade seja sanada, dentro dos prazos previstos. 
9.5. A entrege do objeto pale empress 00 seu recebimento paid órgão contratante, flaG 

implica em sua aceitaflo detinitiva, qua serã caracterizada Lela atestaco da note fiscal 

correspondento. 

CLAUSULA DECIMA- DOS ENCARGOS 

10.1 Os encargos socials e pravidenci rios devidos, na forma tie let vigente, correro for 

rents do contratado. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - 04 ATuALIzAcAo FINANCEIRA DO PREcO E DA R(VISAO 

11.1 A atualizaco financeira do valor contratado tend coma base a induce Geral de Precos 

cc Consumidor - IPCA/IbE. 
11.2 Os requerimentas tie reviso contratuat devero 5cr instruidos corn documentos qua 

comprovem 0 dater super¼ieniente imprevisivel e alheio a vontade des partes, provocador 

do desequilibrio contratual, sob pena tie no recebimento. 
11.2.1 A administraco responderá em ate 10 (dez} dies óteis a pleito tie que tram a item 

11,2, perioclo d urante a qual a contratada so sujeita as sançöes legais, contratuais 

erlitalicias, em case tie recusa no cxecuca do objeto, seja Said for a quantidade. 

11.3 Nos terrnas dos ALL 11  12, do Lei n 8.880/94, fica vodado 0 reajuste contratual. - - 

CLAuSUL.A DECIMA SEGUNDA - DAS sANcOEs ADMINISrRATIVAS 

12.1 - 0 descumprimento total on parcia] do disposto neste contrato pets\tth?' 
-, 	•' 

ca  racterizara Sure ned i mplenc'a, sujeitando-se a mesm 	gu a as seintes sanc0es..(. / .. J  

jZ
On  
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a 
a) adverténcia; 

Lai suspensao temporár]a do it ireito de Picitar e contratar corn a Ad mEn istracäo Municipal, 

conforme disposto no Fnciso Ill, Art. 87 da Lei 8.656/93. 

C) declaracSo de 'nidonedade pare licitar CLI contratar corn a Administraco, conforme 
dsposto no Enciso IV, do art. 87 da Let 1g  8.666/93; 

all murta do 30% (trinta par cento), mais juros de 1% (urn Par canto), Fare card dia de 

attain, palo no cumprirnento do pram estaberecido para entrega do objeto adjodicado; 

e} multa do 30% (tririta per canto) sobro a valor  adjudicate,  palo não comparecinlento 
pan assinatura do contrato, on doscurnprirnento total on parcial do presents controls; 
f} as multas previstas neste EditaP podero set cobradas oxtra-jud icialmente, per 

lancamonto em Divida Ativa, bern como judicialmente, per execuçào on processo 
aplicável a espécte; 

g) as multas previstas nests item sero aplicadas curnulativarnente, sent projuizo das 
demais sancöes contratua is, editajicias e regale, 

CLAUSULA DECIMAL T€RCEIRA - DAS DiSPO5IcES FINALS 

13.1 - C descumprimento de qua isquer rias cldusulas deste contrato, sent justa Ca usa, 

implEca na aplEcaflo das sancOes previstas na for Federal 8.666/93, a suas arteracöes 
13.2 - 0 preseMe contrato: 

13.2.1 - vigerd par 12 (doze) mesos apOs assinatura, encerrando de piano direito corn Is 

comprimenta ties obrigacoes role estabolecidas. 

13.2.2 - poderS set rescindido nas condtcoes previstas nos artigo 77 a Soda Lei Federal 
8.666/93 e suas alteracoes. 

13.23- Madera 5cr altoraclo de acordo corn as Artigos 57 e 65 do Lei n2 8.656/93, aerates 
do termo(s) aditivos). 

13.2.4 - e regido pole Lei Federal 8.655/93. 

CLAUSuLA DECIMAL QIJARTA - DO FORD 

14.1.-As partes elegem para soluço de q ualquer Ford cruse oriurida ma exocucno deste 
contrato a into da comarca de Salinas/MG )  renunciando a qualquer outer, ainda qua 
pr vi I egia do. 

stand o assim ustas a contratad as as partes, firma rn a prosente instruments, em 03 

(trés) yEas ne igual tear e forma, na presence das testemu nhas abaixo: 

Salinas/MG, 21 de mar90 de 2019. 
CONTRATANTE: 

Etelvina Ferejra dos Santos 

PRESDEN1E DA CAMARA LEGISI.ATIVA DE SALINAS 

Apare IM - 

COMERCIAI. B ALIMENTOS CMV LINDA - ME

j 

TESTEMUNHAS 

Rus Bras Fortes 02- CenFro - FABX: (se] 3841-1248 - Cap: 39560-000 - Salinas - Minas Gerats 	vAv.camarasaIinas,ra,QO'chr 



1?;dQnaQca o9k'n€,Øa/h &aAao 

IKX4~w  
N. 	 . 	 .. 

NOME: kQAth)3jn9) 6*ULOkJ  

CPF; 	 CPF;  

Th 

i4 
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