
b) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 7 
CONTRATADA durante o prazo de vigência deste Contrato; 

c) efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados; 
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CONTRATO N" 020/20016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 
BUFFET, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AOS EVENTOS DO CRA-MG, 
ATRAVÉS DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS, FIRMADO ENTRE O CONSELHO 
REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS — CRA-MG E 
ORGANIZAÇÕES ASSUMPÇÃO TEIXEIRA LTDA — EPP. 

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS ---
CRA-MG, Autarquia Federal, com sede administrativa em Belo Horizonte, Av. Afonso Pena, n" 
981/10  andar, Centro, no Estado de Minas Gerais — CEP: 30.130-002, inscrita sob o CNP! de n" 
16.863.664/0001-1,1, neste ato representado por seu presidente, Adm. Afonso Viciar Vianna de 
Andrade, CRA-MG tf 2.991, CPF n° 

CONTRATADA: ORGANIZAÇÕES ASSUMPÇÃO TEIXEIRA LTDA — EPP, nome Fantasia 
BUFFET CÉLIA SOUTTO 	com sede em Belo Horizonte, Rua Marabá;  n" 122 -- 
Bairro Santo Antônio, Estado de Minas Gerais, CEP: 30.350-160, inscrita no ,C.N.P.1. sob o n" 
23.396.67400()1-52, Inscrição Estadual n'' 062.566.315.0039, neste alo representado pela :-7•iein 
administradora Célia Soutto Mayor Assumpção Pinheiro, Carteira de Identidade n" SS''XX, 
C.P.F. n°510.565.616-91 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

A presente contratação tem por objeto a prestação de serviços especializados de /3/01:.'l sob 
demanda, para atender aos eventos do CRA-MG, através de profissionais qualificados, conforme 
especificações e condições previstas no edital Pregão Presencial 	.16/2016. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO 

2.1. A prestação de serviços consubstanciada no presente instrumento foi objeto do Processo 
Licitatório n" 18/2(116, nos termos da Lei n". 8.666/93, de 21 de junho de 1993,. 	da Lei n". 10.520, 
de 17 de julho de 2012 e suas alterações, conforme Processo Administrativo de Compra 
n.°111/2016, Pregão Presencial n.° 16/2016, a que se vincula este CONTRATO; 

2.2. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, as obrigações 
assumidas na licitação PREGÃO PRESENCIAL n° 16/2016. 

CLÁUSULA TERCEIRA --. DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE 

3.1. Compete ao CONTRATANTE: 

a) proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento do Serviço contratado; 
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d) rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com este 
contrato; 

e) Informar previamente a CONTRATADA sobre o serviço a ser prestado (local, horário de 
entrega, cardápio) com 07 (sete) dias de antecedência ao evento; 

f) Caso haja alteração da demanda, a comunicação deverá ser em até 03 (três) dias de 
antecedência; 

g) Enviar a ordem de serviço com prazo mínimo de 72 (setenta e duas) horas antes do início dos 
serviços; 

h) Se responsabilizar pela utilização dos utensílios e pela devolução em perfeito estado de 
conservação dos mesmos e caso ocorra danificação/perda dos mesmos, o CONTRATANTE 
deverá efetuar a reposição dos itens de acordo com características e referências indicadas pela 
CONTRATADA; 

i) Fornecer espaço físico adequado para a execução dos serviços. 

CLÁUSULA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

4.1. Compete à CONTRATADA: 

a) Fornecer os produtos frescos e de primeira qualidade, com prazo de validade para o consumo 
e acondicioná-los em embalagens e vasilhas apropriadas, assim como se responsabilizar pela 
disposição apropriada dos itens do cardápio no local do evento; 

b) Transportar os itens do cardápio e a estrutura necessária para o buffet, por sua conta e risco, 
até o local do evento; 

c) Prestar os serviços de forma meticulosa e com o padrão de qualidade constante, mantendo-os 
sempre em perfeita ordem; 

d) O serviço será solicitado com antecedência mínima de 07 (sete) dias e a contratada ficará 
responsável pelo envio de sugestão de cardápio que será aprovado em até 24(vinte e quatro) 
horas, após .o seu recebimento; 

e) Manter, durante a vigência deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, 
imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer esta contratação, bem como 
substituir os documentos com prazo de validade expirado; 

f) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca deste 
Contrato, sem prévia autorização do CONTRATANTE; 
g) Manter absoluto sigilo com referência a assuntos de que tome conhecimento, em função do 
cumprimento do objeto deste contrato; 

h) Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita 
fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas: 
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i) Os funcionários deverão vir devidamente uniformizados de acordo com a função a sur 
exercida, devendo ser observadas as normas de higiene. 
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i) Cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, não tendo os 
empregados da CONTRATADA qualquer vínculo empregalício com o CONTRATANTE; 

j) Comunicar à Administração do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

k) Responsabilizar-se por todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos 
e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, 
trabalhistas, seguros, lucro, custos de embalagens, transportes e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto deste Contrato; 

1) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à 
execução do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção. conexão ou . 00111i1lênCia, 
ficando proibida a transferência da responsabilidade por seu pagamento à Administração do 
CRA-MG, não podendo onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA 
renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o 
CONTRATANTE; 

m) Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de ações, demandas, custos e despesas decorrentes 
de danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, devidamente comprovados, 
ocorridos por sua culpa ou dolo, por qualquer de seus empregados c pre,postos, obrigando-se, 
outro sim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, 
que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Contrato: 

n) A CONTRATADA não poderá subcontratar outra empresa para execução das atividades 
relacionadas à execução deste contrato, exceto com a autorização/ciência do CONTRATANTE; 

o) Indicar, no ato da assinatura deste Contrato e sempre que ocorrer alteração, 01 (um) Preposto 
qualificado para representá-la perante o CONTRATANTE c para acompanhar e fiscalizar a 
execução dos serviços, devendo este Preposto responder por todos os assuntos relativos ao 
Contrato e atender aos chamados da Gerência de Administração e Logística ou Assessoria de 
Comunicação do CRA-MG, inclusive fora do horário dos eventos; 

p) Cumprir os prazos previstos neste Contrato c outros que venham a ser fixados pelo 
CONTRATANTE; 

q) A CONTRATADA ficará responsável pelo fornecimento de toalhas, guardanapos. talheres, 
bem como utensílios e mobiliário necessários para a realização dos eventos, que já deverão vir 
incluídos no preço; 

r) A CONTRATADA di-.ponibilizará todos os funcionários necessários para a execução dos 
serviços, em quantitativo variável e suficiente de acordo com o número de participantes dos 
eventos, tais como garçons, Cozinheiras, copeiras, serventes e quaisquer outros de acordo com 
as necessidades do CRA-MO; 
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CLÁUSULA QUINTA — DA FISCALIZAÇÃO 

5.1. A execução do objeto do contrato será fiscalizada pelo CONTRATANTE, através da área 
da Assessoria de Comunicação e Eventos, à qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no 
curso da prestação do serviço e dará ciência à Administração, conforme artigo n.° 67 da Lei n.° 
8.666/93, devendo a CONTRATADA fornecer relatórios, informações e quaisquer 
esclarecimentos que se fizerem necessários, no prazo que para tanto lhe for assinado; 

5.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de itens no cardápio de qualidade 
inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de 
seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo n» 70 da Lei n° 8.666, de 1993; 

5.3. A área da Assessoria de Comunicação e Eventos do CRA-MG deverá acompanhar e atestar 
os serviços prestados; 

5.4. O CONTRATANTE poderá a qualquer tempo recusar o serviço, no todo ou em parte, 
sempre que não atender ao estipulado no contrato ou aos padrões técnicos de qualidade 
exigíveis; 

5.5. O CONTRATANTE se reserva o direito de alterar as normas, critérios e padrões para a 
execução dos serviços, sem que haja alteração do valor total do contrato; 

5.6. O CONTRATANTE não receberá da empresa qualquer serviço em desacordo com o 
previsto no contrato, podendo rescindi-lo nos termos do artigo 78, inciso I e aplicar o disposto 
no artigo 24, inciso XI, da Lei n.° 8.666/93; 

5.7. O CONTRATANTE, através da FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, reserva-se no direito 
de exercer durante todo o período contratual uma rígida e constante Fiscalização sobre os 
serviços; 

5.8. A CONTRATADA declara aceitar os métodos e processos de acompanhamento, 
verificação e controle adotados pela FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO; 

5.9. A Fiscalização do contrato estará à disposição da CONTRATADA para fornecer 
informações, necessárias ao desenvolvimento dos serviços contratados, devendo: 

• Recusar serviços que tenham sido executados em desacordo com as condições 
estabelecidas; 

• Sustar o pagamento de quaisquer notas fiscais da CONTRATADA, no caso de 
inobservância de exigências da FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO amparadas em 
disposições contidas no Contrato, até a regularização da situação. Tal procedimento será 
comunicado por escrito à CONTRATADA; 

• Decidir acerca das questões que se apresentarem, durante a execução dos serviços; 
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5.10. Observadas as especificações constantes do Termo de Referência Anexo 1 do Edital. os 
serviços objeto deste Contrato deverão ser executados com alto padrão de qualidade. 

CLÁUSULA SEXTA — DO PRAZO DO CONTRATO 

6.1. O Contrato vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura, 
podendo ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, desde que os serviços 
estejam sendo prestados de forma satisfatória para este Conselho com vistas à obtenção de 
preços e condições mais vantajosas para a Administração, limitado ao prazo legal, em 
conformidade com a Lei 8.666/93; 

CLÁUSULA SETIMA — DO PREÇO 

7.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela demanda da prestação dos serviços 
objeto deste contrato, e de acordo com proposta apresentada, a saber: 

TIPO 
SERVIÇO 

QUANTIDADE DE 
CONVIDADOS 

QUANTIDADE DE 
EVENTOS 

VALOR 
UNITÁRIO* 

VALOR UNITÁRIn X 
QUANTIDADE* 

Coquetel 200 
03 R$ 8.409,10 R$ 25.227,30 

Coquetel 1.000 
01 R$ 40.478,30 R$ 40.8730 

Coffee Break 200 
01 R$ 3.970,94 k$ 3.970,941 

Coquetel 400 	— 
01 R$ 16.539,78 R$ 16.539,78 

Coffee Break 60 
01 R$ 1.396,68 R$ 1.396,6$ 

Almoço 130 
01 R$ 9.987,00 R$ 9.987300 

VALOR TOTAL GLOBAL 
RS 98.000" 

*Preço em reais, com duas casas decimais após a vírgula. 

7.2. O CONTRATANTE arcará com as despesas com quebras, danos a utensílios e horas extras 
que por ventura ocorrerem no evento. A conferência se dará no término do evento e assinada 
pelo representante do CRA-MG, responsável pelo evento. O pagamento se dará no acerto final 
do evento, e após envio de nota fiscal e boleto bancário. 

CLÁUSULA OITAVA — DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1.0 pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, conforme abaixo: 

8.1.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, após ri 

efetiva prestação dos serviços, e a partir da data da apresentação da(s) noia(s) 
fiscal(is) e boleto(s) bancário(s), referente ao serviço prestado; 

8.1.2. A Licitante vencedora deverá apresentar juntamente com a(s) nota(s) fiscal(is) 
e boleto(s) bancário(s) os documentos referentes à Regularidade Fiscal e Trabalhista 
conforme seguem: 

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRA 	, ..):- MI 
/1...v ,',..',,r;+" P'4,n. <3'3'° 	1  ' ;•,n,lw 	C.:,:rr,-e 	P,::e H,.7t,eide . r' 	 . i,..5r, 

,, c,-,rw; ()Ff; hr  

Jur. 	!,o,e 



CONSELHO RECa»Lisst_. DE ADI'ANISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS 

• Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
• Prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei n° 12.440/11; 
• Prova regularidade para com a Fazenda Federal; 
• Prova Regularidade para com a Fazenda Estadual, se for o caso; 
• Prova Regularidade para com a Fazenda Municipal, se for o caso; 

8.2.A(s) nota(s) fiscal(is), boleto(s) bancário(s) e documentação exigida deverão ser 
encaminhados para: 

CRA-MG 
ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 
AV. AFONSO PENA, N." 981, 1" ANDAR, CENTRO, CEP: 30.130-002, BELO 
HORIZONTE/MG 

8.3. O desatendimento de quaisquer das condições estabelecidas neste edital, implicará na 
retenção do pagamento, obrigando-se a empresa contratada, no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados da data de recebimento da notificação do CRA-MG, atender a todas as 
condições exigidas, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Edital e seus anexos, 
podendo ocorrer, no caso de descumprimento dos prazos estabelecidos, a rescisão unilateral do 
Contrato e as demais consequências advindas; 

8.4. A licitante vencedora, quando contratada, deverá destacar no corpo da(s) Nota(s) Fiscal(is) 
/ Fatura(s), o correspondente valor para recolhimento dos tributos que porventura incidam sobre 
a operação, que serão retidos e devidamente recolhidos pelo CRA-MG, observada a legislação. 
vigente; 

8.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, enquanto pendente de liquidação, 
qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 
direito a reajustamento de preços; 

8.6. Sobre o valor devido à CONTRATADA, a AcIministiação efetuará a retenção do Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da 
Contribuição para o PIS/PASEP, conforme disposto na Instrução Normativa da Secretaria da 
Receita Federal nu 1234, de 11 de janeiro de 2012 e Lei 9430/96, art. 64; 

8.7. A administração deduzirá cio montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou 
indenizações devidas pela CONTRATADA; 

8.8. Se Os serviços não forem prestados conforme condições deste edital, o pagamento ficará 
suspenso até seu recebimento definitivo; 

8.9. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, juntamente com a 
nota fiscal/fatura, a declaração prevista no art. 4." da Instrução Normativa n" 1.234-SRF, de 11 
de janeiro de 2012, e suas alterações, assinada por. seu(s) representante(s) legal(is), em duas 
vias; 
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8.10. Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos 
federais será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa n" 1.234-SRF, de I I de 
janeiro de 2012, e suas alterações; 

8.11. Os pagamentos, mediante a emissão da respectiva nota fiscal/fatura, serão realizados 
desde que a licitante vencedora efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das 
exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias; 

8.12. Com  relação ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza — ISSQN. ohservar-se-á 
disposto na Lei complementar n" 116, de 31/07/03 e a legislação municipal aplicável; 

8.13. O CRA-MG reserva-se o direito de recusar qualquer pagamento se, no ato da atestação, o 
objeto não estiver de acordo com a especificação apresentada e aceita; 

8.14. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será 
contado a partir da reapresentação dos mesmos devidamente regularizados; 

8.15. Na hipótese de atraso do pagamento, fora do prazo estabelecido, cuja nota fiscal foi 
devidamente atestada e protocolada, em que a licitante vencedora não haja concorrido em 
motivo para tanto, o valor devido será atualizado financeiramente, a partir do 10  dia útil ap,5s a 
data limite estipulada até a data do efetivo pagamento, sendo definido como índice 

de atualização a Taxa de Referência (TR), pra rala lempariN, mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: 

EM =IxNx VP, onde: 

EM= Atualização Financeira 
N= Número de dias entre a data do vencimento e a do efetivo pagamento 

VP=Valor da parcela a ser paga 
1= índice de compensação financeira, assim apurado: 

I=(TX/365)=(6% / 365)= 0,00016438%, incidente por dia sobre o valor do principal. (TX = 6% 
percentual da taxa anual). 

CLÁUSULA NONA DA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DOS PREÇOS 

9.1. O presente instrumei, to poderá ser prorrogado, por conveniência do CONTRATANTE, 
desde que os serviços estejam sendo prestados de forma satisfatória para este Conselho e em 
condições compatíveis com os preços de mercado, em conformidade com o inciso 11, do artigo 
57, da lei 8.666/93, não podendo os preços ser reajustados, caso a prorrogação se dê em período 
inferior a 12 (doze) meses; 

9.2. Em caso de prorrogação em período superior a 12 (doze) meses à assinatura deste contrato, 
o valor dos serviços será reajustado utilizando-se a variação do IGPM-M/FGV, acumulado nos 
12 (doze) meses do período anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA - GARANTIA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

10.1.. Para assegurar o integral cumpritnento clç todas as obrigações contratuais assuiniclas. 
inclusive indenização.  a terceiros e Miiltas e•' 	tia ;elitlniente apli las, , .. 0, • TADA 
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garantia em favor do CONTRATANTE equivalente a 5% (CINCO POR CENTO) do valor do 
contrato, (dinheiro, título da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária); 

10.2. Se, por qualquer razão, for necessária a prorrogação do prazo de validade da Garantia de 
Execução do Contrato, a CONTRATADA ficará obrigada a providenciar a renovação da 
mesma, nos termos e condições originalmente aprovados pelo contratante; 

10.3. A Garantia de Execução do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente será devolvida à 
contratada após o cumprimento integral de todas as obrigações por ela assumidas. Ocorrendo 
rescisão motivada pela CONTRATADA, as garantias não serão restituídas e constituirá receita 
do CONTRATANTE; 

10.4. A licitante poderá optar por uma das modalidades de garantia, dentre as mencionadas 
abaixo: 

a) Caução em dinheiro; 
b) Títulos da dívida pública federal; 
c) Seguro-garantia; 
d) Fiança bancária. 

10.5. A garantia deverá ser apresentada, conforme segue: 

8.1.1. Para o previsto no item "a": 

O Caução em dinheiro será realizado mediante pagamento de boleto bancário a ser emitido pela 
Gerência Financeira do CONTRATANTE. Para tanto, a licitante deverá solicitar a emissão do 
boleto à CPL do CONTRATANTE, através do e-mail licitacaWvcramg.org.br  e/ou fax no n.°: 
(31) 3213-6547, fornecendo as seguintes informações: 

Nome: 
CNPJ: 
Endereço Completo: 
Motivo: 
Valor: 

$.1.2. Para o previsto no item "b": 

Títulos da Dívida Pública, emitidos sob a forma escritura!, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados 
pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

10.5.3. Para o previsto nos itens "b", "c" e "d" apresentar o original. 

10.6. RESPONSÁVEL PELA GARANTIA - A garantia ficará sob a responsabilidade e à 
ordem do CONTRATANTE; 

10.7. Na hipótese de prorrogação do prazo do contrato, a garantia, objeto da presente cláusula, 
deverá ser renovada e, se for o caso, complementada, previamente à formalização do Aditivo, 
sem custo para o CONTRATANTE; 

CONSELHO REGIONAL 
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10.8. Se o valor da garantia de execução for utilizado em pagamento de qualquer obrigação. ou 
reduzido em termos reais por desvalorização da moeda de forma que não mais represente O 
percentual do valor contratado, a CONTRATADA se obriga a restabelecer o seu valor real, no 
prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que, para tanto, for notificada 
pela CONTRATANTE; 

10.9. No prazo de 10 (dez) dias após a assinatura cio termo contratual, a empresa devera 
apresentar documento comprobatório da garantia prestada, sob pena de rescisão e/ou aplicação 
das sanções cabíveis, inclusive multa; 

10.10. A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após a execução do 
contrato, nos termos da lei; 

10.11. O valor da garantia do contrato responderá pelo inadimplemento 
contratuais e por todas as multas impostas à Contratada; 

das obriL-a.,(,,,-. 

10.12. Nas hipóteses de prorrogação da vigência ou majoração da despesa prevista para o 
contrato, a empresa fica obrigada a complementar ou substituir a garantia prestada. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS RESPONSABILIDADES 

11.1. Ressalvadas as hipóteses do caso fortuito ou força maior Mencionada no art. 393 do 
Código Civil, a CONTRATADA responderá pela cobertura integral de quaisquer prejuízos 
sofridos diretamente pelo CONTRATANTE ou causados a terceiros, por ato ou fato, comisslvo 
ou omissivo, da CONTRATADA ou de seus prepostos; 

11.2. Em caso de ocorrência dos prejuízos e danos previstos na cláusula anterior, o 
CONTRATANTE poderá abatê-los das faturas relativas aos serviços prestados pela 
CONTRATADA, ou, se inviável a compensação, promover a execução judicial, sem exclusão 
de outras sanções cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA MULTA E DEMAIS SANÇÕES 

12.1. A licitante vencedora que, convocada no prazo de validade de sua proposta, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução ejou inexecutar 
total ou parcialmente o seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidõneo ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o CRA-MR e ser 
descredenciada dos sistemas de cadastramento a que estiver inscrito, pelo prazo de até (1.5 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais; 

12.2. Pela inexecução total ou parcial das condições pactuadas, erros de execução ou 
inadimplemento contratual, o CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, aplicar 
CONTRATADA, as seguintes sanções: 

a) Advertência; 
b) O atraso injustificado na entrega do objeto contratado sujeitará a CONTRATADA a 
multa de 0,3% (zero vírgula três décimos por cento) ao dia incidente sobre o valor da 
contratação até o 30° (trigésimo) dia, após o 31" (trigésimo primeiro) o contrato podera 
ser rescindido; 
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-16.1. Integram este contrato a íntegra do Edital Pregão Presencial no 16/2016, seus Anexos, bem 
como a proposta da CONTRATADA. 
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c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato por descumprimento de 
qualquer outra cláusula contratual; 

12.3. As multas estabelecidos nos subitens "h" e "c", poderão serão deduzidas do valor do 
pagamento ou de outros créditos relativos ao Contrato; 

12.4. Fica estabelecido o percentual de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do 
Contrato, no caso das partes, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua 
rescisão, bem como nos casos de inadimplemento contratual; 

12.5. O valor da multa aplicada, após regular processo administrativo, será descontado dos 
pagamentos devidos pelo CON l'RATANTE ou deverá ser pago pela CONTRATADA por meio 
de guia própria emitida pelo CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a 
contar da aplicação da sanção; 

12.6 As sanções previstas poderão ser aplicadas após regular processo administrativo, garantido 
o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da dotação orçamentária n° 
6.3.1.3.01.01.015 — Gêneros Alimentícios. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DA RESCISÃO CONTRATUAL 

14.1. A inadimplência de cláusulas e condições estabelecidas no presente Contrato ou a 
ocorrência de quaisquer das situações descritas no art. 78 da Lei n." 8.666/93, por parte da 
CONTRATADA, assegurará o CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido de pleno 
direito, após interpelação judicial ou extrajudicial, independentemente de indenização por 
perdas e danos, além das sanções previstas na referida lei; 

14.2. O presente contrato poderá ser rescindido por conveniência administrativa do 
CONTRATANTE, conforme disposição dos artigos 77 e 79 da Lei n.° 8.666/93; 

14.3. Qualquer uma das partes poderá denunciar o contrato por antecipação, precedido de 
justificativa e pré-aviso de 30(trinta) dias. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS 

15.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento serão 
decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n.° 8.666, de 1993 e 
suas alterações posteriores, demais regulamentos e normas administrativas federais que fazem 
parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições. 

CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA - DOS ANEXOS 
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CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DO FORO 

17.1. As partes contratantes elegem o foro de Belo Horizonte/MG, para dirimirem quaisquer 
dúvidas ou ações oriundas do presente contrato, renunciando a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja; 

17.2. Para firmeza e como prova de assim haverem contratado, fizeram este instrumento 
particular, impresso em duaS vias de igual teor e forma, assinado pelas partes Contratantes e 
testemunhas, a tudo presentes. 

CONAIEL REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS — CRA/MG 
Adm. Afonso Victor Vianna de Andrade 

Presidente - CRA-MG n" 2.991 

Belo Horizonte, -31 de agosto de 2016.    

tlan2 
oRGANIzAço ES ASSUMPA' TEIXEIRA LTDA — EPP 

Célia Soutto Mayor Assumpção Pinheiro 
Sócia-Administradora - C.P.F. tf 510.565.616-91 

Testemunhas: 

a Castro de Mendonça Bemardes 
Gerente de Administração e Logística 

CRA-MG 01-017726ID 
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ANEXO 1— DETALHAM ENTO DO OBJETO 

1. PREVISÃO DE EVENTOS: 

EVENTOS PROGRAMADOS 

Tipo de Serviço Quantidade de convidados Quantidade de Eventos 

Coquetel 200 
03 

Coquetel 1.000 
01 

Coffee break 200 
01 

Coquetel 400 
01 

Coffee break 60 
01 

Almoço 130 
01 

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: 

DESCRIÇÃO MÍNIMA DE CARDÁPIOS 

2. COFFEE BREAK, contendo, no mínimo, os seguintes ingredientes: 

2.1. Bebidas: 
2.1.1. 02 (dois) tipos de sucos de frutas (elaborados com frutas frescas e maduras. Na mistura deverá 
ser observada uma proporção equilibrada de água e suco, de modo a garantir a qualidade do sabor. 
Permite-se a alternância do emprego de frutas frescas e sucos concentrados de boa qualidade); 
2.1.2. Café com e sem açúcar (deverá ser feito a partir de grãos de boa qualidade e procedência); 
2.1.3. Refrigerante normal (deverão ser de marcas conhecidas e conceituadas, tais como Coca Cola, • 
Guaraná Antártica entre outros); 
2.1.4. Refrigerante Zero, diet, ou light (deverão ser de marcas conhecidas e conceituadas, tais como 
Coca Cola, Guaraná Antártica entre outros); 
2.1.5. Água sem gás. 

2.2. Comidas: 
2.2.1. Mini Sanduíches; 
2.2.2. Pão de queijo; 
2.2.3. Bolo com e sem coberturas; 
2.2.4. Petit four; 
2.2.5. Salgados assados (no mínimo de dois com recheibs diferentes); 
2.2.6. Salgados fritos (no mínimo de dois com recheios diferentes); 

3. ALMOÇO, contendo, no mínimo, os seguintes ingredientes: 

3.1. Bebidas: 



A contratada ficará responsável pelo fornecimento de toalhas, guardanapos, talheres, bem como 

utensílios c mobiliários necessários para a realização dos serviços do Buffet, que já deverão N'ir 

incluídos no preço. 

•>• 
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3.1.1 Refrigerante normal (deverão ser de marcas conhecidas e conceituadas, tais como Coca 

Guaraná Antártica entre outros.); 

3.1.2. Refrigerante Zero, (Hei, ou light (deverão ser de marcas conhecidas e conceituadas, tais como 

Coca Cola, Guaraná Antártica entre outros.); 

3.1.3. 02 (dois) tipos de sucos de frutas (elaborados com frutas Frescas e maduras. Na mistura devera 

ser observada uma proporção equilibrada de água e suco, de modo a garantir a qualidade do sabor. 
Permite-se a alternância do emprego de frutas frescas e sucos concentrados de boa qualidade); 

3.1.4. Água sem gás. 

3.2. Comidas: 
3.2.1. Entrada (salgados e petiscos diversos); 

3.2.2. 02 (dois) tipos de arroz, sendo um branco tradicional; 

3.2.3. 02 (dois) tipos de carnes, sendo uma vermelha; 

3.2.4. 02 (dois) tipos de massas; 

3.2.5. Salada; 

3.2.6. Outros acompanhamentos; 
3.2.7. Sobremesas variadas. 

4. COQUETEL, contendo, no mínimo, os seguintes ingredientes: 

4.1. Bebidas: 
4.1.1. Refrigerante normal (deverão ser de marcas conhecidas e conceituadas, tais como Coca Cola, 

Guaraná Antártica entre outros.); 
4.1.2. Refrigerante Zero, diet, ou light (deverão ser de marcas conhecidas e conceituadas, tais como 

Coca Cola, Guaraná Antártica entre outros.); 

4.1.3. 02 (dois) tipos de sucos de frutas (elaborados com frutas frescas e maduras. Na mistura deverá 

ser observada unia proporção equilibrada de água e suco, de modo a garantir a qualidade do sabor. 

Permite-se a alternância do emprego de frutas frescas e sucos concentrados de boa qualidade); 

4.1.4. Água sem gás; 

4.1.5. Mesa de café com biscoitos finos e bombons. 

4.2. Comidas: 
4.2.1. Mini quiches variados; 

4.2.1. Filezinho aperitivo; 

4.2.2. Salgados fritos; 

4.2.3. Salgados folheados; 

4.2.4. Salgados assados; 

4.2.5. Três tipos de doces. 

4.3. Mesa de café 
4.3.1. Café Espresso;, 

4.3.2. Petit Four; 

4.3.3. Tiras de laranja; 

4.3.4. Gotas de chocolate. 

5. CONDIÇÕES GERAIS 
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