
 

 

CONTRATO – COMPRAS nº 34/2017 

 

As partes, de um lado a ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE DO 

ITAJAÍ – AMMVI, com sede na Rua Alberto Stein, 466, bairro Velha, em Blumenau 

(SC), inscrita no CNPJ sob o no 83.779.413/0001-43, neste ato representada pelo 

seu Secretário Executivo o Sr. José Rafael Correa, doravante denominada 

CONTRATANTE, e de outro a empresa M.S.V. SISTEMAS DE SEGURANÇA 

LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 

06.352.011/0001-17, com endereço à Rua Zelma Antunes Pereira, 59, bairro Itaí, 

cidade de Eldorado do Sul - RS, CEP. 92.990-000 neste ato representada pelo 

sócio administrador, Sr. Antonio Carlos Coelho – CPF nº 082.525.300-44, 

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, convencionam e contratam 

o adiante discriminado: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do objeto: 

 

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de recepção na sede 

da CONTRATANTE, incluindo atendimento pessoal e telefônico na recepção, 

controle de entrada e saída, anúncio de visitantes e usuários, despacho, entrega e 

recebimento de correspondências e expedientes, fotocópias e serviços de apoio 

administrativo e operacional, por meio e pessoal próprio, de segunda à sexta-feira, 

em dias úteis. 

 

a) Da carga horária: 
 

- 01 (uma) recepcionista (sexo masculino ou feminino) no horário das 08:00 às 

12:00 e das 13:00 às 17:00 horas - regime de 08 (oito) horas/dia, em dias úteis de 

segunda a sexta-feira. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Do prazo e regime de execução: 

 

O presente contrato vigerá do dia 11 de janeiro de 2018 até o dia 31 de janeiro de 

2018, podendo ser prorrogado, no interesse recíproco das partes. 



 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – Do Preço: 

 

3.1 - O valor deste Contrato, para o prazo estipulado, será de R$ R$ 3.030,09 (três 

mil e trinta reais e nove centavos; 

 

3.2 - Fica acordado que o valor acima será revisado em face da publicação da 

Convenção Coletiva de 2018 estabelecido para a categoria profissional, desde 

que no período de vigência deste contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA – Das Condições de Pagamento: 

 

O pagamento será efetuado até o 5o (quinto) dia do mês subsequente ao da efetiva 

prestação dos serviços, mediante a apresentação do comprovante das horas 

trabalhadas e da respectiva Nota Fiscal, além dos documentos relativos às 

obrigações trabalhistas, fiscais e securitárias decorrente da relação de emprego 

entre a contratada e o(s) seu(s) empregado(s) alocado(s) para atendimento do 

presente contrato. 

 

Incidirá sobre o valor total da(s) nota(s) fiscal(is) emitida(s), os tributos decorrentes 

de expressa disposição legal, os quais serão retidos na fonte. 

 

CLÁUSULA QUINTA – Dos Recursos para Atender as Despesas: 

 

As despesas decorrentes deste instrumento têm previsão de custeio no Plano 

Anual de Aplicação da CONTRATANTE, aprovado por sua Assembleia Geral para 

o exercício de 2018, com recursos ordinários. 

 

CLÁUSULA SEXTA – Do Direito de Fiscalização: 

 

A CONTRATANTE exercerá amplo e total direito de fiscalização sobre o objeto ora 

contratado, sendo que em nenhuma hipótese estará a CONTRATADA eximida das 

responsabilidades civis, administrativas, trabalhistas, fiscais ou penais. 

 



 

 

Fica delegado atribuição a empregada da CONTRATANTE, Sra. Valdete Korz 

Marques, para acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, inclusive 

procedendo ao controle das atividades no atendimento do mesmo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – Da Responsabilidade da CONTRATADA: 

 

Sem prejuízo das demais disposições deste e dos termos do Instrumento, 

constituem obrigações da CONTRATADA: 

 

- Utilizar na execução dos serviços, pessoal especializado, capacitado e treinado 

para o desempenho das respectivas funções, pertencentes ao seu quadro de 

empregados; 
 

- Os serviços serão prestados sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, a 

quem caberá o fornecimento e administração dos recursos humanos necessários; 
 

- A CONTRATADA será responsável pelas despesas alusivas e salariais, encargos 

sociais, previdenciários, trabalhistas, fiscais, administrativos, vales-refeições, 

vales-transporte, de todo o pessoal utilizado neste contrato, observando o piso 

salarial referente a categoria e/ou o valor do mercado de trabalho; 

 

- Fiscalizar regularmente a execução e a qualidade dos serviços prestados; 
 

- Providenciar de imediato, e independentemente de requisição formal apresentada 

pela CONTRATANTE, a substituição de qualquer funcionário faltoso, em gozo de 

férias, doença, licença, etc., arcando com os descontos proporcionais decorrentes 

da ausência ou falta; 
 

- Substituir de imediato todo funcionário que, a critério da CONTRATANTE, não for 

mais considerado capacitado para realização dos serviços; 

 

- Corrigir, reparar ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 

contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções apontadas pelo 

CONTRATANTE, resultantes da má execução dos serviços; 
 

- Responsabilizar-se: 

 



 

 

a) Pela avaria, com prejuízo ou danos causados à CONTRATANTE, ou a seus 

serviços, em consequência de dolo, imperícia, imprudência ou negligência própria 

ou de seus prepostos, auxiliares ou funcionários; 
 

b) Por infração ou inexato cumprimento das cláusulas deste Contrato. 

 

c) Pela perfeição dos serviços, obrigando-se a corrigir todos os defeitos que forem 

apontados pela CONTRATANTE; 
 

d) Por todos e quaisquer acidentes de trabalho ocorrido durante a execução do 

presente contrato, bem como pela aquisição, entrega e fiscalização de uso de EPIs 

e/ou uniformes e identificação para seu pessoal. 

 

- Manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, para representá-la na execução 

do contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA – Das obrigações da CONTRATANTE 

 

Sem prejuízo das demais disposições deste contrato e dos termos, constituem 

obrigações da CONTRATADA: 
 

a) Exigir o cumprimento rigoroso de todas às cláusulas e condições estabelecidas 

no presente contrato; 
 

b) Fiscalizar a execução do objeto contratual, por meio de pessoa especialmente 

designada, sendo que a ação ou omissão, total ou parcial da fiscalização da 

CONTRATANTE, não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pela 

observância do objeto do presente contrato; 

 

c) Fornecer, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quando solicitada, 

informações formais à CONTRATADA, tendo em vista orientá-la sobre quaisquer 

dúvidas surgidas durante a execução do presente contrato, ou providências a 

serem tomadas; 

 

d) Efetuar os pagamentos na forma convencionada. 

 



 

 

CLÁUSULA NONA – Da Rescisão e das Penalidades: 

 

O presente Instrumento de Contrato será rescindido, a critério da CONTRATANTE, 

independente de Interpelação Judicial ou Notificação Judicial/Extrajudicial, em 

qualquer fase de execução, sem que a CONTRATADA tenha direito à indenização 

de qualquer espécie quando: 
 

a) Ocorrer descumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA, salvo 

se a CONTRATANTE optar pela aplicação de multa prevista neste instrumento; 
 

b) A CONTRATADA transferir a terceiros no todo ou em parte, a execução dos 

fornecimentos objeto do presente Instrumento, sem prévio consentimento por 

escrito da CONTRATANTE; 
 

c) Ocorrer a dissolução ou liquidação ou ter sido decretado à falência da 

CONTRATADA, uma vez consumada a impossibilidade de recuperação judicial; 

 

Reserva-se, ainda, à CONTRATANTE, o direito de rescindir o presente Instrumento 

de Contrato, no todo ou em parte, mediante aviso prévio por escrito com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, sem que lhe seja imposta quaisquer 

multas e/ou indenização. 

 

Convindo às Partes, poderá o presente Instrumento de Contrato ser rescindido por 

mútuo acordo, desde que esta rescisão não traga prejuízo à CONTRATANTE. 

 

Quaisquer que sejam as hipóteses de rescisão do presente Instrumento de 

Contrato fica a CONTRATADA responsável pelo cumprimento das obrigações 

trabalhistas, tributárias e previdenciárias/sociais dela decorrentes. 

 

Havendo pendências, as Partes definirão, mediante Termo de Encerramento do 

Contrato, as responsabilidades de cada uma das Partes pelo cumprimento do 

objeto do presente Instrumento de Contrato. 

 

A parte que infringir quaisquer das cláusulas ou condições deste contrato ficará 

sujeita à multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, bem como perdas 



 

 

e danos e correção monetária com base no INPC ou outro índice que venha a 

substituí-lo. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – Do Foro: 

 

As dúvidas e/ou divergências contratuais, desde que não previstas expressamente 

no respectivo contrato e que não extrapolem os limites da Lei, poderão ser 

solucionados amigavelmente. 

 

As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Blumenau/SC a fim de dirimir 

qualquer ação oriunda do presente contrato. 

 

Por ser vontade das partes e prova de assim haverem contratado, fizeram este 

instrumento particular, impresso em duas vias de igual teor e forma, assinado pelas 

partes contratantes e pelas duas testemunhas abaixo, a tudo presente. 

 

Blumenau/SC, 22 de dezembro de 2017. 

 

 

________________________________           ________________________________ 
JOSÉ RAFAEL CORREA - Secretário           M.S.V. SIST. DE SEG. LTDA – EPP 

CONTRATANTE (AMMVI)                         CONTRATADA 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 

________________________                     ________________________________ 
Nome: Beatriz Padilha                             Nome: Nair Teodoro Machado de Mello 
CPF: 003.577.259-05                                   CPF: 025.518.749-12                                                                          
 


