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Ne 018/2021 coNTRATo DE pREsrAÇÃo DE sERVtÇos DE FoRNEctMENTo DE LANCHES

(COFFEE BREAK E COQUETEL) QUE FAZEM ENTRE SI, O CONSELHO DE

ARqUTETURÀ E UREAI.IISTúO OO ESPÍNFO SANTO E A EMPRESA C SITVA

SIMOES COMERCIO E SERVICO DE ALIMENTACAO EM GERAI., NA FORMA

ABAIXO:

pelo presente instrumento, de um lado, CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPíRITO SANTO,

autarquia federal de fiscalização do exercício profissional da arquitetura e urbanismo, criado pela Lei n'

72-378, de 31 de dezembro de 2010, com sede na Rua Hélio Marconl, ne 58, Bento Ferreira, Vitória/Es CEP

29.050-690, inscrito no CNPJ sob o ns !4.926.75!10001-48, neste ato representado por seu Presidente,

EUOMAR VENANCIO DE SOUZA FILHO, brasileiro, arquiteto e urbanista, casado, portador da Carteira de

ldentidade Profissional CAU ne A20964-3 e do CPF ne 0O3.294.787-96, com endereço na Rua dos Cocais

400, Morada do Sol, Vila Velha/ESCEP 29.129-730, doravante denominado CAU/ES ou CONTRATANTE e a

empresa C SILVA SIMOES COMERCIO E SERVICO DE ALIMENTACAO EM GERAL {ATELIER CEZARINA

SIMOES), com sede na Rua Antônio Ataíde 1331, Centro Vila Velha/ES, inscrita no CNPI sob o ns

09.L23.728/OOOL-8S, neste ato representada por CEZARINA SlwA SIMÕES, brasileira, solteira, portadora

da carteira de identidade n.e rm938 MTPS/ES r do CPF n.s 106.531.617-86, residente na Rua Antônio Ataíde

1331, Centro Vila Velha/ES CEP 29.100-290, doravante denominada CONTRATADA, decidem, de acordo

com as seguintes cláusulas e condições, firmar o presente contrato regido pela LEI ne 8.666/1993, objeto

do Processo Administrativo de dispensa de licitação n"- 09612027 (Protocolo SICCAU 1406445/2021).

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada em fornecimento e servimento de lanches (coffee break e

coquetel) para atender as necessidades do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo

- CAU/ES, tendo em vista o plano de ação e orçamento do exercício de 2021.

2. DAs ESPECIFTCAçÕE5

2.1. O fornecimento do objeto deste termo será realizado e executado sempre sob a supervisão,

coordenação e orientação da Gerência Administrativa e Financeira - GERADFIN;

2.2. O serviço de alimentação será solicitado conforme demanda do CAU/ES, com antecedência mínima

de 03 (três) dias úteis.

2.3. O serviço de coquetel deve ter duração de 4 (quatro) horas voltadas ao servimento dos alimentos

e as bebidas. Não será considerado como tempo de servimento as horas necessárias para

mobilização e desmobilização da equipe, ou ainda, qualquer parada para eventuais âprese

e falas;

2.4" A CONTRATADA terá que dispor de todo material, equipamentos, utensílios e insumos nece

à perfeita prestação dos serviços;

2.5. Os alimentos deverão ser preparados com gêneros de primeira qualidade, dentro das exigências de

higiene e segurança alimentares determinadas pela vigilância sanitária;

2.6. É de responsabilidade da CONTRATADA a substituição de qualquer item que não atender as

especificações da CONTRATANTE e/ou apresentar aspecto e sabor duvidoso quanto à qualidade;

2.7. A CONTRATADA atenderá a solicitação para substituição dos itens rejeitados dentro do prazo fixado
pelo solicitantê;

2.8. A quantidaÚcdos alimentos e bebidas a serem enviados ou servidos devem ser o quanto baste ao

atendimento des necessidades de consumo, conforme quantitativo de pessoas a ser informado no

momento da sdicitação. Caso as quantidades enviadas sejam julgadas como insuficientes, a

CONTRATADA obriga-se a enviar quantidade adequada num prazo de 40 minutos a partir da

exnressa nor rrãlte dâ falNTRÀTÀNTF çpm ncnhrrm.r<t.i â.liri
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2'9 Em caso de quantidade insuficiente, falta ou necessidade de substituição de algum alimento ou
bebida, fica a CoNTRATADA responsáver pero compremento, envio ou substituição no prazo de 40
minutos contados a partir da comunicação ao responsáver pera CoNTRATADA, sem nenhum custo
adicional.

Item 1 - Coffee Break I

Item 2 - Coffee Break ll

Item 3 - Coquetel

No vâlor acime estão incluídas todes as des
objeto, inclusive todos os tributos Íederais

t!flsdlu & Àr$it€ruÊ r Uíàãniiíro do trpkíto §ante

07 a 20 pessoas

Acima de 21 pessoas =
07 a 20 pessoas

Acima de 21 pessoas =
30 â 50 pessoas

Acima de 51 pessoas =

2.70

2.17

Descrição dos coffee/coquetel a ser servido: conforme especificado no anexo;
os alimentos deverão ser preparados com gêneros de primeira quaridade, dentro das exigências
de higiene e segurança alimentares determinadas pela vigiláncia sanitária;
É de responsabiridade da C.NTRATADA a substituição de quarquer item que não atender as
especificações da coNTRATANTE e/ou apresentar aspecto duvidoso quanto à quaridade.
A CONTRATADA atenderá a soricitaçâo para substituição dos itens rejertados dentío do prazo
fixado pelo solicitante;
os materiais deverão ser entregues na sede da CoNTRATANTE, no endereço da sede do cAU/ES,
localizada na Rua Hério Marconi, n-o 58 - Bento Ferreira - vitória/ES - cEp: 29.050-690, em até 02(duas) horas antes do início do evento;

2.12

2.L3

2.14
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3. DA QUALIDADE DOS SERVIçOs PRESTADOS
3.1.

3.2.

4. DO PRAzO

4.7.

os serviços deverão ser executados com presteza, pontuaridade, discrição, quaridade e eficiência,
de forma a atender integralmente ao objeto deste Contrato;
Havendo prestação de serviços em desatendimento às situações anteriormente expostas acoNTRATADA deverá corrigir e/ou refazer, conforme o caso, por sua inteira responsabiridade, osserviços em que se verificârem vícios, defeitos ou quaisquer incorreções derivadas de execução
inadequada, sem nenhum ônus para o CAU/ES.

o prazo de prestação dos serviços s eÍá de t2 (doze) meses, improrrogáveis, contados da data deassinatura do contrato.

RS 19,00

RS 17,s0

RS 23,s0

RS 22,00

RS 46,00

RS 44,00

6'2' os valores mencionados no item anterior não sofrerão reajustes durante o prazo previsto deexecução do contrato.
6.3 peses diretas e indiretas decorrentes da execução do

, estaduais e municipais (à exceção dos tributos de
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s. DO tNíClo DA EXECUçÂo Dos sERvtços
5.1. A CONTRATADA deverá iniciar os serviços a partir da assinatura do contrãto.

6. DO VATOR

6'1' o cAU/Es pagará a CONTRATADA, pela entrega do objeto, inclusive dos eventuais íornecimentosque o integram, o valor total estimado de RS 17.336,00 (dezessete mil, trezentos e trinta e seisreais). Os preços unitários são os seguintes:
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9 DAS OBRIGAçÕES DAS PARTES

9.1 Constituem obri8ações da CONTRATADA:

a ) Manter duÍante toda a execução do contrato, em competibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no pro.".Joi"
contratação, conforme inciso Xlll, ert. 55, da tei ns 8.666/1993;

b) Proceder ao fornecimento, montagem e servimento, quando for o caso, obedecendo às
especificações citadas no rtem 3 do projeto Básico, bem como aos detarhes e instruções
fornecidos, em perfeitas condições de consumo, pois não serão aceitos, sob quaisquer
pretextos, alimentos, bebidas, materiais, produtos ou serviços que não atendam aosrequisitos e especificações dêste documento;

c) Responsabirizar-se pera quaridade dos produtos fornecidos, bem como do serviço prestâdo
(garçom);

d) Assumir inteira responsabilidade pela entrega e montagem dos alimentog bebidas e demaismateriais e produtos, bem como pelos eventuais danos e/ou prejuízos causados àcoNTRATANTE ou a terceiros, por imperícia no transporte do objeto constante deste projeto
Básico;

e) Fica estabelecido a obrigatoriedade da CoNTRATADA de apresentar seu arvará sanitáriovigente e mantêJo disponíver para consurta e apresentação durante todo período de duração
do contrato;

f) observar, figorosamente, a regisração sanitária e a§ normas reguramentares sobre higiene
emanadas pelos órgãos competentes;

g) A CONTRATADA deve apresentar à CONTRATANTE ã relação de todas as suas opções dealimentos e bebidas (cardápio) disponíveis ao atendimento do objeto deste projeto Básico;h) É responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os utensílios, especificados ou
não, necessários para o acondicionãmento e utilização individual, buscando à excelência nprestação dos serviços, objeto deste projeto Básico. Os utensílios deverão obedecer a
mesmo padrão, estar em perfeito estado de apresentação, conservação, sem trincas,
quebras, manchas ou ranhuras;

i) Todos os utensÍlios, louças, entre outros especificados ou não, devem estar limpos,
esterilizâdos, secos e embalados individualmente, quando for o caso;

i) Todas as toalhas e cobre manchas, fornecidas pela CONTRATADA devem ser nas dimensoes
adequadas a cobrir as mesas onde serão dispostos os alimentos e bebidas. As mesmas devem
estar em perfeitâs condições de higiene, límpeza, estando todas pâssadas e embaladas de
forma individual, sem manchas, rasgos ou qualquer outro tipo de imperfeição. As toalhas
devem ser obrigatoriamente na cor branca. Os cobre-manchas terão sua cor definida pela

8eflo fÊrÉ,f, i ?9,ô50-690 . y{er.r/Ís 
I ÍdrÍolE: (?n llt4.1s50

Página 3 de 10

E

natureza direta e personaríssíma, que oneram pessoalmente a CoNTRATADA, não devendo ser
repassados ao coNTRATANTE), inclusive encargos sociais, trabalhistat previdenciários, securitários
e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste contrâto;

7. DO REAIUSTE

7.1. O preço é fixo e não terá reajuste durante o período de vigência do contrato,

8. DADOTAçÃOORçAMENTÁRIA

8'1' os recursos necessários ao atendimento das despesas, que correrão à conta dos recursos
orçamentários deste conserho, estão previstas na contâ 6.2,2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros
Alimentâção.

/(.,
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CoNTRATANTE no momento do envio da solicitação. A cada solicitação de serviço, a
CONTRATADA deverá enviar uma toalha e um cobre mancha sobressalente;

k) Em caso de fornecimento de coquetel, os garçons devem servir os convidados de maneira
atenciosa, porém de forma rápida dando maior agilidade ao serviço;

l) Em caso de fornecimento de coquetel, todos os prestadores envolvidos no serviço devem
estar devidamente ídentificados e uniformizadot sendo para os homens: calça preta e camisa
social manga longa na cor branca e para as murheres: carça preta e brusa sociar branca, sem
decote;

m) É de responsabilidade da coNTRATADA fornecer aos seus empregados todo o necessário para
a execução dos serviços, incluindo o cuidado com a higiene na condução, preparação e
manipulação dos produtos soricitados, como também materiais de segurança, conforme
legislaçâo, assumindo todos os riscos concernentes à execução do contíato;

n) cabe a coNTRATADA assumir todas as responsabiridades e tomar as medidas necessárias ao
atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, inclusive para
atendimento em caso de emergências, assumindo ainda as responsabiridãdes civis e penais
bem como as demais sanções regais decorrentes do descumprimento dessâs
responsabilidades;

o) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à coNTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento dos lanches, não excluindo ou
reduzindo essa responsabiridade, quando da Íiscarização ou o acompanhamento pera
CONTRATANTE;

p) Permitir o acompanhamento do fornecimento dos ranches por funcionário da coNTRATANTE.
sempre que este julgar necessário;

q) Refazer as entregas que forem recusadas, Íundamentados em parecer da coNTRATANTE, sem
quaisquer ônus para a mesma;

r) Responsabilizar-se pelas despesas diretas e indiretas, tais como sarários, arimentação,
transportes, diárias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciárias e de ordem de
classe, indenizaçôes civis e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados na
execução do objeto do projeto Básico, contrato e anexos, ficando ainda a C0NTRATANTE
isenta de qualquer vÍnculo empregatício com esses trabalhadores;

s) Prestar todos os esclarecimentos que forem soricitãdos pera CONTRATANTE, obrigando-se a
atender, de imediato, todas as recramações a respeito da quaridade dos arimentos e bebidas;

t) Não transferir a outrem, no todo ou em partg as obrigações decorrentes do contrato;
u) Proceder com a entrega e montagem dos lanches (coffes tipos I e ll) e entrega, montagem e

servimento (coquetel) em quantidades suficientes e que atendam ao número de pessoas de
forma satisfatória.

9.2 Constituem obÍigações da CONTRATANTE:

a) Repassar todas as informaçõês necessárias para o fornecimento dos lanches, objeto deste
Projeto Básicoj

b) Efetuar os pagamentos devidos à CoNTRATADA, de acordo com o itêm 12 do projeto Básico;
c) Acompanhar a execução dos serviços através de funcionário designado, com vistas ao

cumprimento dos prazos estabelecidos;

d) lnformar à CONTRATADA sobre ocorrências relacionadas ao fornecimento dos lanches e
prestação dos serviços e diligenciar nos casos que exigirem providências corretivas;

*u§,(*iret goí-bí Página 4 de 10
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e) Solicitar o fornecimento dos lanches ou coquetel à CONTRATADA por meio de correio
eletrônico ou outra forma eletrônica, por funcionário designado para acompanhar e fiscalizar
o contrato.

10. DO ACOMPANHAMEÍ{TO E F|SCALIZAçÃO

10.1. Os serviços prestados, objeto deste Projeto Básico serão realizados e executados sempre sob a
supervisão, coordenação e orientação da Gerência Administrativa e Financeira do CAU/ES, por
intermédio de empregado designado para tal finalidade, nos termos do Art.67 da Lei ns
8.666/93, que registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cujâ
cópia será encaminhada à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades
apontadas, cabendo ainda:

10 2 Levar ao conhecimento do representante dâ CONTRATADA qualquer irregularidade fora de sua
competência;

10.3. Supervisionar o fornecimento dos alimentos/bebidas e a prestação dos serviços, garantindo que
todas as providências sejam tomadas para regularização de falhas ou defeitos observados;

10.4. Exigir da coNTRATADA todas as providências necessárias à boa execução do contrato;
10.5.Acompanhar os fornecimentos e serviços executados, atestar seu recebimento e indicar as

ocorrências de indisponibilidade dos referidos fornecimentos e serviços;
10.6. Encaminhar ao representante legal da CONTRATADA os documentos relacionados às multas a ela

aplicadas;

10.7. O acompanhamento e a fiscalização não excluirão a responsâbilidade da CONTRATADA nem
conferirão à CONTRATANTE, responsabilidade solidária ou subsidiária, inclusive perante terceiros,
por quaisquer irregularidades e/ou informações incorretas nâ execução dos serviços contratados;

10 8. As determinaçôes e as solicitações formuladas pelo representante do CoNTRATANTE,
encarregado da fiscalização do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA
ou na impossibilidade, justificada por escrito. Cabe ao CONTRATANTE examinar a justificativa e
manifestar-se com relação à mesma.

11. DA CESSÃO OU TRÂNSFERÊNCIA

11.1. O presente instrumento, que obriga as partes por sa e por seus sucessores, não poderá ser ob.ieto

de cessão ou transferência a terceiros, sob pena de

caracterizar justa causa para rescisão contratual.

12. DO PAGAMENTO

12.1- O pagamento será efetuado por item fornecido, mediante apresentação de documento fiscãl

exigível devidamente discriminada, que deve ser emitidâ no último dia útil do mês vigente ao do

fornecimento;

12.2. Em âtendimento ao protocolo ICMS 42, DE 3 DE Julho de 2009, o CAU/ES só receberá Nota Fiscal

Eletrônica (NF-e) em substituição à Nota Fiscal, modelo 1ou 1-A, pelo critério de CNAE e

operações com os destinatários que especifica;

12.3. Os pagamentos serão realizados após a apresentação do documento fiscal exigível em

conformidade com a legislação de regência sempre acompanhado do Cadastro Nacional de

Pessoa lurídica (CNPJ), CertifÍcado de Regularidade do FGTS - CRF emitido diretamente no site dã

Caixa Econômica Federal, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida

Ativa da União, emitida diretamente do site da Receita Federal do Brasil;

12.4. Recebido os documentos fiscais exigíveis, o CAU/ES provldenciará sua aferição e, após ateste da

nota fiscal pela equipe da CONTRATANTE, efetuará o pagamento no prazo de 10 (dez) dias úteis,

§Bà [êgo üã{04i, 5t - Egllo refferÍã | }9.ít50-690 - silÓíiâlf§ I ÍdnloÍr* (rD ]214-atí]
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12.5. os documentos fiscais referidos no subitem, quando for o caso, deverão destacar as retenções
previstas na lnstrução Normativa RFB ne 1.234/2012 ou a que venha a substituí-la, a título de
lmposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, Contribuição para Finânciamento de Seguridade Social
- COF|NS, PIS/PASEP e Contribuição Social sobre o Lucro - CSLL e demais legislações pertinentes.
Também será realizada retenção de lmposto Sobre Serviços de eualquer Natureza _ lSS, nos
moldes da Lei Complementar ne 116/2003, e de contribuição prevldenciária, prevista na lnstrução
Normativa RFB ne 971/2009 e outras legislações de regência;

12 6. 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.4-o, xr, da rnstrução Normativa RFB ne
1.23412oL2, deverá anexar à nota fiscal, declaração devidamente assinada por seu representante
legal, sob as penas da lei;

t2.7 . o cAU/Es reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, a entregâ dos
produtos não atênder as situações descritas no projeto Básico, incrusive no caso de a
CONTRATADA deixar de apresentar a documentação exigida;

12.8. constatada a situação de irreguraridade da CONTRATADA, era será notificada, por escrito, sem
preiuízo do pagamento pero objeto já executado, para, num prazo de 05 (cinco) dias úteis,
regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa;

12.9. o prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior poderá
ser prorrogado uma vez e por igual período, a critério do CAU/ES;

12.10. Nenhum pagamento será efetuado à CoNTRATADA enquanto pendente de liquidação quarquer
obrigação financeira, fiscal ou trabalhista em virtude de penalidade ou inadimplência contratual,
sem que isso gere direito à arteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de
pagamento. o cAU/Es poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas
ou indenizações devidas pela CONTRATADA, conforme projeto Básico;

12.11. Havendo erro nâ emissão do documento de cobrança ou circunstância que impeça a riquidação
da despesa, como rasuras, entrerinhas, ou farta de argum dos documentos descritos acima, a nota
fiscal será devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que sejam sanados os
problemas;

12 12'Nesta hipótese, o prazo para pagamento será reiniciado após a regurarrzação da situação ou
reapresentação dos documentos, não acarretando quaisquer ônus para o CONTRATANTE;

12 13 o pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado
desde que a coNTRATADA efetue a cobrança de forma a permítir o cumprimento das exigências
legais, principalmente no que se refere às retenções descritas neste item.

12'14.os pagamentos somente seÍão efetuedos, êm favor da CoNTRATADA, com reração aos produtos
e sêrviços efetÍvamente prestados e recebidos e, após atestados pero Físcar do contrato.

13. DA RESPOfIISABILIDADE CIVIL

13.1. A CONTRATADA responderá por quaisquer prejuízos ou danos, por culpa ou dolo, causados por
seus funcionários ao coNTRATANTE e/ou a terceiros, em decorrência da prestação dos serviços,
seja a que título for;

13.2. o CoNTRATANTE estipurani prazo para a devida reparação, a depender da gravidade e extensão
dos danos.

14. DAS SANçõES E PENAUDADES

14 1 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste projeto Básico, erro de
execução, ou demora na execução, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades:
74.7.f. Advertência, por escrito, nos casos de infraçôes de menor grâvidade que não

.'.t.
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74.1.2. Multas:

a) De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, quando de até três
ocorrências, devidamente registradas pelo fiscal do contrato, como falta de
prestador de serviço não reposto a tempo e modo, serviço em desacordo com o
estabelecido neste projeto Básico sem a devida correção, entre outras
circunstáncias descritas neste Projeto Básico e não observados pela coNTRATADA;

b) De 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, quando da 4i (quarta) a 5!
(quinta) ocorrência, devidamente regístradas pelo fiscal do contrato;

c) De 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato quando da 63 (sexta)
ocorrência, caso em que será considerado total inadimplência, gerando a rescisão
contratual;

14.1.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Adminístração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos têrmos do art. 87, Ir, da Lei ns
8.666/1993;

14.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autorídade que apricou a penaridade, que será concedida
sempre que a contrâtada ressarcir o contratante;

14.2. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se á em processo administrativo que
irá assegurar a ampla defesa e o contraditório à CoNTRATADA, que poderão ser exercidos em
cinco dias, a contar da notificação realizada pelo coNTRATANTE, observando-se o procedimento
previsto na Lei n.s 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n.e 9.784, de 1999;

14.3' As multas serão descontadas dos pagamentos a que a CoNTRATADA tiver direito, ou recolhidas
diretamente ao CAU/ES, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de sua comunicação, ou
ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente;

14'4' As penalidades agui previstas serão aplicadas nos casos de prática de ilícitos em quaisquer das
fases da execução do contrato, descumprimento de prazos e condições e a inobservância das
demais disposições previstas neste projeto básico, e são independentes entre si, podendo ser
aplicadas isoladas ou cumulatívamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

14 5. A autoridade competente. na apricação das sanções, revará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à CoNTRATANTE,
observando o princípio da proporcionalidade;

16, DO RECEBIMENÍO

16 l Executado o contrato, o seu objeto será recebido definitivamente por
servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos
contratuais, observando o disposto nos art.69 da Lei 8.666/93.

17. DA RESCT§Ão

17.1. A rescisão do contrato poderá ser
17.1.1. Determinada por ato uniraterar e escrito do CoNTRATANTE, observando o disposto nos

1s. DA rOLERÂNCIA E DA I{OVAçÃO
15'1' A tolerância não enseja em novação, sendo que quarquer alteração, por mais simpres que seja,

deverá ser feita obrigatoriamente por ajuste escrito entre as partes, mediante Termo Aditivo.

§un tlêí§ ,'ta{(or,;, §8 - Scrltú fefre,íà I JC.0S&6gl
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L7 .1.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante comunicação prévia de 45 dias, reduzida
a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;

17.1.3. Judicial, nos termos da legislação;

17.L.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

18. DAS VEDAçôES

18.1. Évedado à contratada:

18.1.1. Caucionar ou utilizar este contrato para qualquer operação financeira;
18.1.2. lnterromper a entreBa dos produtos sob alegação de

por parte do CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

inadimplemento

19. DAS ATTERAçÔES

19.1.Eventuais âlterações

ns 8.666, de 1993;

contratuais reger-se-ão pela disciplina da Lei

20. DOS CASOS OMTSSOS

20.1. Nos casos omissos será aplicado o disposto na Lei 8.666193, em cuja
interpretação prevalecerá sempre a estabelecida pelo Tribunal de contas da União

21. DAS DISPOS|çÕES FtÍ{AtS

21.1. A Administração poderá, a quarquer momento, reavariar o contrato, adequando-o às suas
necessidades por meio de aditamento contratual;

27.2. os empregados e o preposto da CONTRATADA não terão quarquer víncuro empregatício com a
CONTRATANTE;

21 3. Fica terminantemente proibida a contratação de parentes de servidores ativos do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Espírito santo nos contratos de empresas prestadoras de serviços
atualmente êm vigor, bem como naqueles que venham a ser celebrados com esta Administração,
em consonância com os princípios constatucionais da moralidade e da impessoalidade na
Administração pública, ínsitos no art.37, caput, da Constituição Federal;

21 4. As partes contratantes observarão as disposições constantes no projeto Básico, anexo a esse
instrumento, em especiar aos capíturos que tratam do objeto, das condições de execução dos
serviços, da garantia e suporte técnico, das obrigações da contratada e contratante, da aceitação
e do pagâmento, do acompanhamento e fiscalizâção e das penalidades;

21'5 vinculam-se ao presente contrato, como se nele estivessem transcritos, de Íorma integrante e
inseparável:

a) Projeto Básico;

b) Proposta de preços da CONTRATADA;

c) Demais elementos constantes do processo Administrativo n.s 096/2021.

22. DO FORO

27't o foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
Contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, é
o da Justiça Federal, seção Judiciária do Estado do Espírito santo, comarca da capital vitória/ES.

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor eforma, que, depois de rido e achado em ordem, vai assinado peras

glrn F*ho Ê*àÍ{ot'ii, SB - §erlo tÉrroí* I 29.0S0{q}
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na presençâ das testemunhas, para que produza os seus efeitos iurídicos

Vitória, ES 07 de dezembro de 2021.

ELIOMAR VENANCIO asinaao deíorma diqitarpor

DE souzA i'l3xâi,T}9"",1""'*',^
FILHO:00329478796 oaóo.:7n)1 12 D7 11 :s4:51 -0r',00',

ETIOMAR VENÂNCIO DE SOUZA FILHO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo

e
partes,

legais.

flt r ft-dÀ
A SIMOES

TISTÊMUNHAS

Asslnatura:

C Silva Simões rcio e Serviço De Alimentação em Geral

Assinatura:
CPF: o

oc oItlcme:

CPF:

8â) 9Á', Nome:

CPF:
CAU/ES
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ANEXO I - DETATHAMENTO DO COFFEE E COQUETET

Ruà t{lio irroni. 5E ^ 8d[ú fÊns!Íâ | 29.89&6C] ' Yü(i[ô/[5 ] íeldoÍle, (r7) 3]14"{850
§ü*.aear.!or.b,

2

l

Â.imá de 21 p€ssoas

Copoté6i.o pãra.e.vtmênto dê éfé.dêmãts bébjdas quênrês. Copods@návd de boâ quatrdedê, tshico ú isopo., mãtê.iat dê polisflrêào,b"nco lêitoso' bo'da 
'rr€dondada, 

não róÍcô com @pa.ld.de manima dê 1ra mt . máxrma de r2o mr, parâ ser urir2ado.om bêbrdôs qusts,sêauihdo as endtções ssais dã NaÂ àr 14a6S e NBÊ no 1323Od. ÁBNT ê euas aruâIzaçõêsj
M.redo.s de bêr,ictas de boa quatidôd., êm plásri<o.nstar, não tónco @m no mÍ.rho de 08.m dêãrrura ê no mánmo 10 cm;§a.hê de m6a déâçúê. rêfihado G@ p6o riqlldo minimo dê5 Érâhãj;
sa.hês dê ôeâ dêad6!antê,.om pêô líquido mtôioo.lê2-5 a.aBã.;

4652 o

les Cofrado (21]22.ú dobradodé boa qúaltdâde, na (or b.ãn@

2

2

02 tipos difêr.ntG de

5 01tipô de bolô dô.ê
03 tipôs diferêntês dê dôs - fritos ou assadôs

02 tipôs difêrentê dêsuco nâr
nt6 dê.êfrisêràntê, dê 1. tiõhá

5

Á.imà dê 21 pe!soas

1

copÔtérhino pà'áservimento deêÍéedemãis bêhidas qu6t6. cor6 d6c.távet dê boa quàtid.de, t&mico s isopoÍ. mãteriãt depoti6rks.o,bran@ lêúoso, borda àÍedôndâdã, não tón.o, @m @pâ.idade hinamà de 11a ml e nármê de 12o mt. p.rà,.r útitizãdo côh b€hidãs quhté,se8uindo ãs.ondiçô6 Edàis da NBR nr 14a6S êflAR n.1323() dâ ABNT ê.uas átuatizaçôEj
Mêrêdor6 de bêbidãs dê tjÕá quatidàdê, êm ptásti@ c.istal, nâo tóxi@ 6m .o mínrmô dê;s n dê arturâ ê nô máxino 1(}.ôi
sàch* de m6ã dÉ açúêr refihedo com péo tiquido minimôdê S sràmas;
9.hê dê msâ dêàdoa:nre,.om p6o tíquidô mínamo dê 2,s ar.mâs;

Copô c,acriávêl pãrã seNt*ento ae rÃia
hánma dê 2OO hl, Eo.f*cionado êô rsiô
13230 da ABNT e suâs âtuátizáçôês;

as rri*. surc e rariaeriniãi
a ituoplártie brãn.â ôu.ris

copô dês.anávêl dê boa
tà1, não tón.o, sêAuindo

qualidâdê, coô épâ.idádê minimô d€ úO ml e
ãs.ôndiçó6 aêr.is dâ NBà na 1rt865 êNBR ne

oíÍado (21122 cm dobradolGuardaõãpos de pápel de tôã qualjdadê, hã cor bran.à, côm fothâs simples

Copos e taças em vidÍo cristal Ílipo taça, do mesmô tamânho € ôodelo, hjEiênizâdos no lo.ál do fo..e.imento dôs sêrviços);

DÉ 30 a 50 péssóãs

Acima de51 pessoas

1

7

2

3

10

6

9

a

02 ti
06 ti dos fritôs ôu âssãdos
02 ti

ti
suco de frutas (mínamo dois sãbores

Mesà de àntepastos {o2 tipos), pastas/patês (03 rieos
difêrehtes), 03 tipôs dê pães, ()3 tiDôs diferehtês deÍrios

Tãlhêres em inôt parâ consumo dâs minis porçõesj

Toathas ê cobrê manchas pâra uma mesa rdonda e duas retãn8ulárês pâ.ã sêrvir os antêpâstos obs.: Medidãs das mesas retansula16
1,46 cm comprimêntô X O,60 cm lã.guÍa X O,72 cm de âltura, Medidas dã mesã rêdondá: cncunferênciã dê 1,OS cm e àlturz deO,7S.mi

Guârdânapos dê papel de boã quâlidàde, nâ cor brancê, com folhãs simds aofrâdo (21x22 cm dobrado)
jaríã dê vid.o pare sedimento dâs bêbklas lsucos, refriserahtes e coquetel de ftútàs)

devem ser servidosObs.:1-os sal ados devem ser Íritos no localdo aento, na hoÍa dêserem servados

.â.âda lS.ohvidâdos

obs.:2 - a equape d4e cheaaí âo local do evento com 3 (t!* ) hôrâs dê antê.êdência

obs.:3 -Todos os eq{ripâmentos, materiãis e utensílios para prêparo e se.vimento dôs alimentos ê bebidas são de íesponsabilidad. dâ

CONTRATADA, inclusive o foâão, microond.s, cairas téíman.âs

obs.:4.Àsbebidasdevêmserservidôs8eladá!€àÉo

obs.: 5 -Todos os íuncionários da equipê .esponsáveis pelà or8ãnlração ê servimênto devem estâr dêvidâmentê unifo.mirâdos, dêôtrô

dos pâdrôes de hisiene, aptos a §ervir e devidamente idehtifi.aclos

2 COQUEÍEL

EaE
MATERIAI' OESCARTÀVÊI!

DESCRTçÃO cluaMIlDADE ÀNUÀt ESÍ|MADÂ OE COFTES Qro. EsItuÀDÂ DÊ PESSOÀ§

MATERIÀIS OESCÀRIÁVEÉ

LOÍE ÍtPo ITEM DÉSCRrçÁO QUANTTOAOE AT{UAL ESÍIMADA DE
COQUETEL

QÍO. ES.TIMAOA DE
PES5OAS

PESIOAL

OBSERVAçÃO
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