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Ne 008/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO OE SERVIçOs QUE ENTRE SIFÁZEM

CON5ELIIO DE ARQUITETURA E UREANISMO OO ESPÍRITO

SÂNÍO E A EMPRESA CRIAR COMUÍ{ICAçÃO II{TEGRAOA TTDÂ

ME, NA FORMAABAIXO:

Pelo presente instrumento, de um lado, CONSETHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPÍRIO

SANTO, autôrquiã Íederal de Íiscalização do exercício profissional da arquiteturâ e urbânismo,

criado pela tei n' 12.378, de 31 de dezembro de 2010, com sedê nâ Rua Hélio Marconi, ne 58, Bento

Ferreira, Vitória/Es CÊP 29.05G690, inscrito no CNPJ sob o ne I4.926.757/OOOL-48, neste ato

repíesentado por seu Presidênte lnterino, ELIOMAR VENANCIO DE SOUZA FllHO, brasileiro,

arquiteto e urbânista, casado, portadoÍ da Carteirà de ldentidâde Profissional CAU ns 420964,3 e

do CPF ne 003.294.787-96, com endereço na Rua dos Cocãis 400, Morada do Sol, Vila Velha/ES CEP

29.129-730, doravânte denominado CAU/ES ou CONTRÂTANTE e a empÍesa CRIAR COMUNICAçÃO

INTEGRADA LTDA ME, com sede na Rua Major Clarindo Fundão, np 156 - salas 602 e 603 - Praia do

Canto, Vitória/ES CEP 29.055-655, inscrita no CNP.I 06.879.873/0001-00, nêíe âto reprêsentâdâ

pela sócia administradora OENISE DE SOUZA POVOA, jornalista, brasilêira, solteira, portadora da

CartêiÍã de ldentidade nE 1.443.345 sSP/ES e inscrita no CPF sob o ne 089.662.007-70 rêsidentê e

domiciliada na Rua Elzira Vivacqua 375 -Apto A 605,.,ardim Camburi, Vitória/Es ou CO'{TRATADA,

decidem, de comum acordo, com as sêguintes cláusulas e condições, Íirmar o presente contÍato

re8ido pela tEl ne 8.666/1993, objeto do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação ne

010/2022 (Protocolo STCCAU 74496sO12O221.

1 DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a contrátação de empresa especializada na prestação

de serviços de comunicação e assêssoria de impÍensa, com vistas a atendêr as demãndâs de

comunicação institucional do Conselho de Arquitetura ê Urbanismo do Espírito Santo

englobando:

1.1.1. Participação, sempre quê necessário, nas reuniôes de planeiamento e deverá

tâmbém produzir conteúdo jornalistico â ser divulgado pelo CAU/ES, tâis como

matérias, entÍevistas, artigos, notas, releases, notícias, reportagens escritas e

gravação de pêquenos videos, incluindo o planejamento, busca de informações,

elâboração de pauta, organização, redação, adaptação, titulação, interpretação,

revisão, edição, correçáo e preparo para publicação;

1.1.2.Auxiliar no plaÍreiamento das açóes e propostas relativas a redes/mídias sociâis do

CAU/ES;

1.1.3.Atuar em atividades de assessoriâ de imprensa do CAU/ES, incluindo principalmente:

1.1.3.1. PrepaÍação ê acompanhamento de Íepresentantes do CAU/ES em

entrevistas para jornais, revistas, canais e portais eletrônicos, emissoras de

Íádio e televisão;

1.1.3.2. Convocação e acompanhamênto de entrêvistas colêtivãs;

1.1.3.3. Mãnutenção de contatos com veículos de comunicação;

1.1.3.4. Elaboração de rêleases e notas oficiais;.2í/
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1.1.3.5. Oar orientação e fazer produção de materiais de comunicação institucional

editados pelo CAU/ES, tais como cartilhas ê folders;

1.1.3.6. Panicipar da elaboração de planos de comunicação do CAU/ES nos assuntos

peÍtinentes às suas atividades;

1.1.3.7. Colaborâr no monitoramento, avaliação e aprimoramento da imatem

institucional do CAU/ES;

1.1.3.8. Elâborâr notas técnicas, manuais ê outros instrumentos de contrihuição na

defin ção de critérios técnicos a serem adotados em âções e âssuntos

relacionados às suas atividades;

1.1.3.9. Estabelecer contatos inteínos e e)deÍnos com os diversos públicos paÍa

viabilizar ã realização de suas atividades;

1.1.3.10. Outías atividades de assessoíia de imprensa, mesmo que não espe.iÍlcadas

neste contrato.

1.1.4.Criação de "Press Kit" com o coítceito da marca sempre que necêssário (deÍinições

de brindes com targêt da marca);

1.1.5. Distribu ição de material na imprênsa e para formadoÍes de opinião, coordenação do

fotótrafo sempre que necessádo, cÍedenciamento dêiornalistâs, quândo nêcessário,

sugeíão de coletivas, caso considere necessário,segundo avaliação dê temas

relevantês, envio de textos de opinião sobre assuntos rêlevantes na área;

1.1.6.Clipping diário digitalizado ênviado por e-mail, mailin8 atualizado para convites pâra

formadores de opinião úoÍnálistas, blogueiros e autoridades);

1.1.7.Trabalho de consolidação de mârca através de lembretes de aniversários, natal, dia

do Arquiteto e urbanista, com as áreas da imprensa que o CAU/ES mais se relaciona;

1.1.8.Mailin8 considerável da mídia da Grande vitóíia e do interior, mailinB de nomes da

sociedade capixaba que aiudam no trabalho de conviles e divulSação das ações do

CAU/ES;

1.1.9. Formâtar e promover ações como almoços, visitas, coletivas, visitas guiadas e ações

para públicos específicos a fim de fortalecer a marca e afinâr a comunicação com o
público alvo.

DÂS OERIGAçÕES DAS PARTES

2.1. Sem prejuízo dâs demais disposiçôes destê contrato e da proposta apresentâdã, são

obrigações da CONTRAÍADA:

2.1.1. Envidâr todo o empenho e dedicação necessáÍios ao fiel e adequado cumprimento dos
encargos que lhe forem confiados;

2.1.2. lnformar ao CAU/ES a ocorrência de fatos quê possam interferir, dirêta ou
indiretamente, na execução do contrato ou na prestação dos serviços;

2.1.3. Manter. durante a vigênciâ do contrato, a Certidão Negatiyà de Débitos Relativos aos
Trlbutos Fedêrais e à DÍvlda Ativâ da União e o CeÊificado de Rêtulertdade do FGTS

(CRFL dêvidamente êtuâttrados até(§ de todas as coadi{Ães exigidôs pa(a contrataÉo,
conformê dêtermina o art. 55, X t da Lei n.e 8.666/93;

2.1.4. Na hipótesê de inadimplemento do item anterior, a CONÍRATADA, será notificada, no
prazo deÍinido pelo CAU/Es, para regulârizara situação, sob pena de rescisão do contrato

2

e5?
nua Helio llôíconi, 58 - Sento teÍÍeí. I 29.050-ô9ú . VitôÍrô/ts I IehÍooe (27) 3224-4t50
rúww.(ar,ã.gov.bí

Página 2 de 10



-@ U (onselh! de 
^íquiletuÍô 

e UÍbaniríno do tspírjto Santo/rs
(Artitos 78, inciso I

no instrumento de

e 87, dâ t-ei ne 8.666/1993), além das penalidades previías no Editat,
contrato e na lei.

2.7.5.

2.1.6

2.t.7

2.1.15

2.1.t6.

2.1.17

2.1.18.

2.7.79

Encaminhar ao cau/Es, mensãrmente, iuntamente com a nota Íiscar, reratório técnico
das âtividades Íealizadas no período, devendo conter todãs as informaçôes necessárias
à avaliação dos serviços executados;
Adotartodas a§ providências n€cêssárias ao fielcumprimento deste contrato, prestãndo
o serviço com eficiência, discrição, preste2a e pontuaridade e em conformidadê com a5
demais condiçôes estabelecidas;

2.7.8.

2.7.9.

2.1.10.

2.1.11.

2.L.72.

2.7.73.

2.7.74.

Assumir todâs as responsabilidades pelos encargos fiscais, comêrciais, trâbalhistas e
previdenciários, decorrentes do objêto deste contrato, observando, inclusive, as Normas
RêSulamentadoras, eximindo a CONTRAÍANTE de quaisquer vínculos trabalhistas;
Acataí as instruções e observaçôes formuladas pêla fiscalização do referido Contrâto,
ficando, desde logo, ressaltado quê a atuação da íiscalização não exime a CONTRATADA
de sua total e exclusiva Íesponsabilidade sobre todos os serviços prestâdos;
Responsabilizâr-se pelo cumprimento, por parte de seu empÍegado, das normas
disciplinares determinadâs pelâ CONIRÀTÀNTE;

Responder portodos os danos materiâis e/ou pessoas causados ao CONTRATANTE e/ou
a terceiros em decorrência da atuação de sêu empregádo;
Assumir inteira responsabilidâde por danos ou desvios causâdos ao pâtÍimônio da
CONTRATANTE, por ação ou omissão de sêus empÍegâdos ou pÍepostos;
Permitir que o CAU/ES promova a fiscalização do objeto contÍatual em obediênciâ âs
prescrições do art. 67 da tei n.e 86666/1993j

Comunicar à GERADFIN-CAU/ES, por escrito, qualquer anoÍmalidade dê caráter ur8ente
e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

Manter sempre atualizados junto ão CAU/ES os seus dados cadastrais e bancários,
alteração da constituição social ou do estatuto, conforme o caso, principalmente em
caso de modificação de endereço, sob pena de infração contratual;
lnformar, imediatamente, à CONTRATANTE sobre toda e qualqueÍ alteÍâÇão no seu

quadro de funcionários que estejam diretamente ligados à preíação do serviço, objeto
destê Contrato;

ResponsabilizaÍ-se por eventuais tÍanstornos ou prejuízos câusados aos serviços do

CONTRATANTE, decorrentes de ineficiência, atrasos ou irregularidades cometidas na

execução dos serviços contratados;

Relatar, de imediato, à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em

virtude dâ prêstâção de serviços;

Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e AdministÍativa, sobre todo e

qualquer assunto e documento dê interesse do CONÍRATANTE, ou de terceiros, de que

tomâr conhecimento êm razão da execução do objeto deste Contrato;

Não reproduzir, divultar ou utilizâr em benefício próprio, ou de tercêiÍos, quaisquêr

informações de que tenha tomâdo conhecimento em razão da execução dos serviços

objeto deste Contrato sem o consentimento formâl do CONTRATANTE;
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2.L.20

2.7.27

2.L.22

2.t.23

2.t.24

3.2

4 DO VAI.OR

4.1.
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Manter em contato com a Administração da CONTRATANTE, durante a vigência do

contrato, pessoas, com teleÍone, capazes de tomar decisões compativeis com os

compromissos assúmidos;

Participar de reuniões presenciais com a presidência, gêrentes, âssessores e/ou

conselheiros, quando demandado;

Organizare manter, no arqrrivo da CONTRATADA, pelo período de duração do contrato

e eté 12 mêses após sêu término, todos os arquivos digitais referentes aos serviços

prestados. Meôsalmente todos os arquivos produzidos deverão ser enviados ao

CONÍRATANÍI por meio digitâl e âo término do contrato também por meio físico;

Rêparar, cor Sir, remover, recoôstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em

parte, no prazo máxlmo de 24 (vinte e quatro) horas, os serviços efetuados em que se

vêÍificârem vícios, defeitos ou incoreções rêsultantes da execução, a critério dã

Administrôção;

Comunicar à CONTRATANTE, no píazo de 24 (vinte ê quatro) horas que ahtecede a data

da êntre8a, os motivos que impossibilitem o cumpímento do prâzo previsto, com a

devida comprovação;

2.2. 5ão obrigaçôes da CONÍRATAÍ{TE:

2.2.1. Proporcionar um ambiente favoráveí pâra que a CONTRATADA possa desempenhar os
compromissos assumidos de acordo com asespecificações coníantes nesse contrato, bem
como fiscalizar a execução deste, que contempla todos os serviços detalhados;

2.2.2. Efetuar os pagamentos nas condiçôes e preços ora pactuados neste contrato, de§de que
não haja fato impeditivo provocado pelã CONTRATADA;

2.2.3. Petmilit, aos empregados da CONÍRATADA, acesso às suas dependências para, se for o
caso, pÍocederem com a execução dos serviços, desde que devidamente identificados;

2.2.4. Prestar as informâções e os esclârecimentos necessários à execução dos serviços que
venham a sêr solicitãdos pêlâ CONTRATADA, se assim iulgar necessário

2.2.5. Assêgurar-se dâ boa prestação dos serviços por parte dâ CONTRATADA e vêriÍicar sempre
seu bom desempenho.

2.2.6. Comunicar formâlmente à COI{TRÂTADA sobre qualquer irreSularidade constatada na
execução dos serviços.

3 DA VIGÊNCIA

3.1

O \rdloÍ mensal deste cortrâto é de RS 1.29O,CO tmil du?emos e noveita reàis), peÉazendo
ovalorElobalRS 1.5.480,00 (quinze mil, quâtrocentos e oitenta reais).
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O prazo de prestação dos serviços será de 12 (doze) mesês, contados da data de
assinaturâ do contrato;
A CONTRATADA Íicã obíigâda â aceitar, nas mesmas condiçôes contratuais, os
acréscimos ou supressôes que se fizerem necessárro5 até o rimite ;e usx lvinie e crncopor cento)do valor inicial atualizado do contÍato, conforme Iegislação vigente
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4.2 Os valores mencionâdos no item anterioÍ não sofreÍão reaiustes durante o prazo
pÍevisto de execução do contrato, salvo para reestabelecimento do equilíbrio
econômico-financeiro;

4.2.1-Os valores poderão ser Íeàiustados, mediãnte neBociação eoúe as partês e a
formalização do pedido pera coNTRATADA, que deverá ret.atar â variaião efetiva
do custo de produção ou dos insumos utilizâdos na consecução io obleto
contratual, tendo como limitê máximo a variação do índice Nacional dê preços âo
Consumidor Amplo (lpCA), ocorrida nos últimos doze mêses, contàdos da data da
assinatuÍa do contrato ou do último reaiuste;

4.2.2.Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamênte o reâiuste, ocoÍreÍá a
preclusão do direito de rêajustar.

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive todos os tributos e/ou impostos, fedeíais,
estaduâis e municipais {à exceção dos tributos de natureza direta e peÍsonalíssima, que
oneram pessoalmente a CONTRATADA, não devendo ser repassados âo CONTRAÍANTE),
inclusive encaagos sociais, previdenciários, secur.ttários e quaisqueÍ outros que inctdâm
ou venham a incidir sobre o objeto deste Contrato.
Nenhuma outra forma de remunêÍação será devida à CONTRATADA sejâ ã que título for
além dâ estabelecida nêste contmto.

4.3

s DA acEtrAçÂo E oo PAGAMENTo

5.1. O pagamento referente â prestação dos seNiços, será efetuado mênsalmente e

dependerá do ateste da nota fiscal pelo funcionário designado pelo CONÍRATANTE,

realizado após verificação da realizãção dos serviços prestadosi

5.2. O pagamento será efetuado à CONTRATADA no prazo dê 10 (dez) dias, úteis, contados
do recebimento e aceite da Nota Fiscal, compreendida nesse período a fâse de ateste da

mesma;

5.3. A CONTRATADA deverá encaminhar o documento fiscal exigivel, discriminando todas as

importâncias devidas, corrêspondentes aos serviços êfetivãmehtê prestados no úhimo

dia útil do mês de prestação dos serviços;

5.4. Ot pagamentos serão realizados após a apresentação do documento fiscâl exigível em

conformidade com a le8islação de regência sempre acompanhado do câdastÍo Nacional

de Pessoa Jurídicâ (CNPJ), Certificado dê Regularidadê do FGTS - CRF emitido

diretamente no site da Caixa Econômica tederal, Certidão Negativa de Débitos Relativos

aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, emitida diretamente do site da Receita

Federaldo Brasil;

5.5. Os documentos fiscais ÍefeÍidos no subitem 5.3, quando for o cãso, deveíão destâcar as

retenções previstas na lnstrução Normâtiva RFB ne L.23412O72 ou a quê venhâ â

substituí-la, a título de lmposto de Renda da Pessoa.rurídica - lRPl, Contribuição para

Financiamento de Seguridade Social- COFINS, PIS/PASEP e Contribuição Social sobre o

tucro - CSLL e dêmais legislações pertinentes. Também será realizada íetenção de

/ lmposto Sobre Serviços de QualqueÍ Natureza - lSS, nos moldes da Lei Complementar neq)
Ruô Helio Mô(oni, 58
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7t6/2OO3, e de contribuiÇão previdenciária, previstâ nâ lnstrução Norftativâ RFB nq

971/2009 e outràs legislaçôes de regência;

Na hipótese de a CONTRATADA ser optante pelo Regime de Tributação do Simples

Nacional, a fim de não incidir a retenção de tributos, conforme art. 4c, Xl, da lnstrução

Noímativa RFB ne 7.234/2072, deverá anexar à nota fiscâ|, dêclaração devidamente

assinada porseu representante legal, sob as penas da lei;

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema lntegÍado de Pegamento de lmpostos e

ConÍibuições dâs Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, desde que

não hâja vêdação legal para tal opção em razão do objeto €xecutado, a mesmâ devêrá

apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar

a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislaçâo em vitor;
As certidõês deverão ser ânêxâda5 ao processo de pagamento;

Recebido os documentos Íiscais exigívêis, o CAU/ES providenciará sua aferição e, após

aceitação dos serviços prestâdos, êfêtuará o pagamento no prazo de 10 {dê2) diôs,

contados da êmissão da respectivâ nota fiscal;

O CAU/ES resêrvã-se o diÍeito de não efetuaÍ o pagamento se, no ato da atestãção, o
objeto não atender as situaçôes descritas neste pÍojeto Básico, inclusive no caso de a
CONÍRATADA deixar de apresêntar a documentação exigida;
Constâtâdâ a situação de irre8ularidade da CONTRATADA, ela será notificada, por
escrito, sem preluízo do pagamento pelo objêto já executâdo, parâ, num prazo de 05
(cinco) dias úteis, regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar deÍesa;
O pra2o pôra regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem
anterior podeÍá ser proÍroSado uma vez e por igual período, a critério do CAU/ES;
Havendo erro na emissão do documento de cobrança ou circunstáncia que impeça a
liquidação da despesa, como raguras, entrelinhas, ou falta de algum dos documentos
descritos acima, a notã fiscãl será devolvida à CONTRAÍADA e o pagâmento ficará
pendente âté que sejam sanãdos os problemas;
Nesta hipótese, o prazo para pagamento seÍá reiniciado após a rêgularização da situação
ou reapresentâção dos
CONTRATANTE;

documentos, não acarÍêtando quâisquer ônus pâra o

7 DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

As despesãs decorrentês deíe côntrato coÍrerão à contã dã dotâção orçamentária
6.2.2.1,1.01,(X.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divul8âçâo.
No erercício seguinte, as despesas correrão à conta dos recursos pÍóprios para âtender às

despêsas da mesmâ natureza, cujâ alocação será feita no início do exercício financeiro, no
respectivo orçamento.

5.6

5.7

5.8.

5.9.

5.10

5.11

5.t2

5.13

5.14

6

6.1

7.1 O preseote instrumento, qse ob(iga as partes por si e 9o( seus sucesso(es, não podê(á sêr
obreto de cessão ou transfeÍência a tercêiÍos, sob penâ de carãcterizâr iusta causa para
rescisão contrãtual.

9JP p
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6.2.
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8 oo AcoMpaNHAMEI{TO E FTSCAUZAçÃO

. A execução do presente Contrato será acompanhada ê fiscalizada pela assessoria de
comunicâção, ou outro servidor desitnâdo em ato êspecífico, nos termos do Artago 67 da Lei
8.666/93, qlJê dêverá atêstar o serviço contratâdo e registrará todas â5 ocorrências e âs
deficiências verificadas em relâtório, cuja cópia será encâminhada à CONTRATADA,
objetivando ã imediata correção das iÍreSularidades âpontadas, cabendo âinda:

8.1.1. l,êvar ao conhecjmento do representante da CONTRATADA quâlquer irre8ulâridade foÍa
de sua competência;

8.1.2. Supêrvisionar a prestação dos serviços, garantindo que todas as providêncjas sejam
tomadas parâ regularizâção de falhas ou defeitos obsêrvados;

8.1.3. Exigir da CONTRATADA todas as providênciâs necessáriâs à boâ execução do Contrato,
anexando aos autos do processo de contratâção cópias dos documentos escritos que
comprovem as solicitaçôes de providéncias;

8.1.4. Acompanhãr os sêrviços executados, atestar seu recebimento e indicãr as ocorrênciâs
de indisponibilidade dos serviços contrâtados;

8.1.5. Encaminhar ao representante )egal da COMRA1ÀDA os alocumentos relacionaatos às
multas â ela aplicãdas, bem como os referentes â pagamentos;

O acompanhamento e a Íiscalização não excluirão a responsabilidade dâ CONTRATADA nem
conferirão ao CONTRATANTE, responsabilidade solidáriâ ou subsidiáÍia, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades e/ou informações incorretas na execução dos
5eÍviços contrâtados;

As determinações e as solicitaçôes formuladas pelo represêntante do CONTRATANÍE,

encarregado da Ílscalização do ContÍato, deverão ser prontamentê atendidas pela

CONIRATADA, ou na impossibilidade, justificada por escrito. Cabe ao CONTRAÍANTE

examinar a justificativa e manifêstar-se com relação a mesma.

8.1

8.2

8.3

9 OAS SANçÔES E PENALIDADÉS

9.1. Em caso de inexecução pâ.ciâl ou total das condições fixadas neste Contrato, erro de

execução, ou demora na execução, a CONTRAÍADA estârá sujeitâ às seguintes penalidades:

9.1.1. Advertência, por escrito, nos casos de infrâções dê menor gravidade que não ocasionem

prejúÍzos ao CONTRATANÍE;

9.1.2. Multas:

a) De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, quândo de âté 3 (três)

ocorrências, devidamente retistradas pelo fiscaldo Contrato, como não ãtendimento

das solicitações feitas pelo fiscal do contrato, principalmente às que se referem ao

serviço em desacordo com o estabelecido neste Contrato sem a devida correção,

entre outras circunÍâncias descritas neste Contrato e não observados pela

CONTRAÍADA;

b) De 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contÍato, quando da 4! (quarta) a 5r ç
(quinta) ocorrência. devidamente registíadâs pelo Íiscal do Contato, como as P
listadas no subitem ênterior; ,/

2í/
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9.1.3

9.1.4.

92

9.3

94

9.5

c) De 10% (dêr poÍ cento) sobrê o valor total do contÍato quando da 6' (sexta)

ocorrência, caso em que 5erá considerado totâl inadimplência contratual, Serando a

rescisão contratual;

Suspensão temporáÍia do diÍeito dê participar de licitâqão e impedimento de contratar

com a Administração, por um prazo de até 2 (dois) anos;

Declarâção de inidoneidade para licitar ou contÍatãr com a Administração PÚblica,

ressalvado o direrto de defesa.

A aplicação de qualqueÍ das penalidades previstas rêãlizâr-se_á em processo

administrativo que irá asseSurar o contraditório e a âmpla dêfesa à CONÍRATADA,

observando-se o procedimento prêvisto na Lei n.9 8.566, de 1993, e subsidiariâmente

a Lein.e 9.784, de 1999;

A autoridadê competente, na aplicação das sanções, levará em consideraçáo a

travidade da condutâ do infÍator, o carátêr educativo da pena, bem como o dano

cãusâdo à CONTRATANTE, obsêrvando o princípio da propoÍcionalidade;

As penalidades aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas

isotadas ou qrmutativame(te, sem g(eioíao de outras mêdidas cÀbíveis.

Para fins dê aplicação das penalidades dispostas nesta cláusula, será garantido à
CONTRAÍAOA a ampla defesa e o contraditório que poderão ser êxercidos em 5 (cinco)
dias, a contar da notiÍicação realizada pelo CAU/ES;

10 DA RESOSÃO

10.1- Ficará o presente contrato rescindido de pleno diÍêito, independentêmente de interpelação
judicial ou extrajudicial por:

10.1.1. Descumprimento ou cumprimento irregulâr das cláusulas pactuâdas, especiÍicaçóes
ou prazos;

10.1.2- Lentidão na execução que posso comprometer as atividades ê serviços do
CONTRÁTANÍE;

10.1.3. Paralização da prestâção dos serviços sem iusto motivo apresentado e sem a

autorização do CONÍRATANTE;

10.1.4. Reiterâção de falhas na execução comprovadamente havidas;
10.1.5. Desatendimento das dêterminações regularês do fiscal do Contrato;
10.1.6. DecÍetação de falência;
10.1.7. Alteração social ou modjficação dâ finalidade da CONTRATADA, que prejudique a

execução do Contrato;
10.1.8. Por ãto unilâteral e escrito do CONÍRATANTE, observando o disposto nos artigos. 77

a 80 da Lêi ns 8.666/1993;
10.1.9. Amigável, por acordo entre as partes, mediante comunicação prévia dê 45 diâs,

reduzida a termo no processo de contratação. desde que haja conveniência para o
CONTRATANTE;

10.1.10. Judicial, nos têrmos dã legislação;
10.1.11. A rescisão àdministrâtivâ ou amigávêl deverá ser precedida de autorização êscrita

e fundamêntadâ da auto.idade competente.

11 VEDAçÔES

2\( v
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11.1. É vedado à CONTRATADA
11.1.1

77.1.2

CàucionaÍ ou utilizar este contrâto parà c
rnterromper a execuç* ,". .".,rJ, ,."rl"lquêr 

operação financeira;

pârte da coNrRArANr; ;;;."fi.*:::;tit"* *,"dimpremenro por

12.1. Eventuais alteraçôes contratuais r1993; ê8er-se-ão pela disciplina do an.65 da tei ne 8.666, dê
12.2. A CONTRATAOA é ob.igada a aceit

supressõês que 5e fizer". n"""rar,"" 
n"t 

'esmas 
condições contÍatuais' os acréscimos ou

inicial atualizado do contrato; 
'ios' âté o limite de 25% (vinte e cinco por cento) dovalor

12.3. As supressões íesultantes de acordo celebrâdo entre as pârtes contratantes poderãoexceder o limite de 25% (vinte eciâco poí cento) do vâlor inicialatuali2ado do contrato.

13 DO RECEBIMEÍ{TO

13.1. Executado o contrato, o seu obleto será recebido definitjvamente por servidor ou
comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circuníânciado,
assinâdo pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoriâ quê comprove
a adêquação do objeto aos termos contrâtuais, observando o disposto nos art. 59 da Lei
8.666/93.

12 DAs arrERAçôEs

14 00 FORO

74.7 O foro compêtente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrâto, com
exclusão de qualquer outro por mais privile8iado que seja, é o dâ Justiça Federal, Seção
Judiciária do Estado do Espírito Santo, Comarca da Câpital Vitória/ES.

15

15.1

DOS CASOS 0M|SSOS

Nos Éasos omissos será aplicâdo o disposto nâ Lei 8.666/93, em cuja interpretação
prevalecerá sempre a estabêlecida pêlo Tribunalde contas da União.

16 DAs otsPosrçÕEs GERA|S

a, )
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16.1. A Administrâção poderá, ã qualquer momento, reavaliar o contrato, adequando-o às suas
necessidades por meio de aditamento contratual;

16-2. Os empregados e o preposto da CONÍRATADA não terão quãlquêr vínculo empíegâtício com
a CONÍRAÍANÍE;

16.3. Fica terminantemente proibida a contratação de parentes de servidorês ativos do Conselho

de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Sânto nos contrâtos de empresas prestadoras de

serviços atuâlmentê êm vigor, bem como nâqueles que vênhâm â ser celebrados com esta

Administração, em consonáncia com os princípios constilucionâis da moralidade e da

impessoalidade na Administração Pública, ínsitos no art. 37, caput, da Constituição Federal;

16.4. As pãrtês contratantês observàrão as disposições constântes no Projêto Básico, anexo a

esse instíumento, em especial aos capítulos que tratam do objêto, das condiçóes de

execução dos serviços, da Barantia e suportê técnico, das obritações da contÍatada e
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contratanle, da acêitação e do pagamento, do acompanhamento ê Íiscalizâção ê das

penalidades;

16.5. Vinculam-se ao prêsente ContÍato, como se nele estivessem tíanscritot de forma
intetrante ê insêparável:

a) Proieto 8ásico;

b) Proposta de preços dâ CONTRATADA;

c) Demais elêmentos constantes do Processo AdminiíÍativo n.9 010/2022

E, por estarem assim justâs e contratâdas, firmam o pÍesente Contrato em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelas panes, na presença das
testêmunhã5, pârâ que produza 05 seus êfeitos j u ríd icos e legais.

üonot hrr'ofilho Vitória, 04 de abril de 2022.

0
EI,IOMAR o oE 50UZA FtLttO

do CAU/ESPresid

fu";,* aa )s^P-" DENtsE oE souze potÁa,
'f /- / Oa-

ÍESTEMUNHAS

Assinatura

Criâr Comunicação lntegrâda LTDA ME

Assinêturá: $. d,,
Nome:

CPFI
A5. 22- 6t --ôct

41{ 31.h

xlra Hélio Ma(oni,
lfww.aôues.gov
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