
 

 

 
 

CONTRATO nº 25/2021 
 
 

 

Contrato que entre si celebram o ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE DO 

ITAJAÍ – AMMVI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 

83.779.413/0001-43, com endereço na Rua Alberto Stein, 466, bairro Velha, em Blumenau (SC), 

neste ato representado pelo seu Secretário Executivo, doravante denominado simplesmente 

CONTRATANTE, e a empresa ACTUS AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pessoa jurídica 

de direito privado, CNPJ nº 83.794.925/0001-89, estabelecida na Rua Assunção, 43, bairro Ponta 

Aguda, na cidade de Blumenau - SC, neste ato representado conforme autorizado pela clausula 12°, 

§4° do contrato social pelos sócios EDUARDO Z. e MARISE K. S., CPF: 641.690.909-00, 

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, para Prestação de Serviços, regendo-se a 

presente relação jurídica pelas cláusulas a seguir: 

 

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

1.1 - O objeto deste contrato consiste na conferência dos registros de ponto e validação da 

compensação das horas realizadas nos últimos 5 anos, indicando o saldo atualizado de horas 

positivas/negativas dos empregados da AMMVI/AMVE, com identificação dos documentos que 

darão suporte aos levantamentos, de acordo com os períodos (folha de ponto manual, registro 

eletrônicos, relatórios auxiliares, registro em folha de pagamento 

 

1.2 A proposta apresentada pelo profissional da CONTRATADA datada de 10/08/2021 vincula-se 

integralmente ao presente contrato, dele fazendo parte, independentemente de transcrição. 

 
 

CLAUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E GESTÃO DO 

CONTRATO 
 

2.1 - O prazo de vigência do presente contrato será de 60 (sessenta) dias e se inicia no dia da 

entrega dos documentos, objeto do presente contrato, podendo ser prorrogado por iguais e 

sucessivos períodos, a critério da CONTRATANTE e mediante justificativa, conforme Resolução 

12/2016 de 08 de dezembro de 2016.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

3.1. Supervisionar os serviços objeto deste Contrato, exigindo presteza e qualidade na execução e 

correção das falhas eventualmente detectadas. 

 

3.2. Efetuar os pagamentos dos serviços contratados conforme estabelecido neste contrato 

 

3.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA 

 

3.4. Fica delegado atribuição ao DIRETOR EXECUTIVO da CONTRATANTE, para acompanhar 

a execução deste contrato, inclusive procedendo ao controle das atividades no atendimento do 

objeto deste instrumento 



 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

4.1 - Manter seu cadastro de endereço (inclusive eletrônico) e telefones devidamente atualizados 

perante a CONTRATANTE, informando imediatamente qualquer alteração. 

 

4.2 - A CONTRATADA deverá designar profissionais habilitados para prestação dos serviços, os 

quais deverão empregar todos os seus conhecimentos e recursos técnicos em prol do objeto deste 

contrato, prestando os serviços contratados com dedicação e qualidade, bem como atendendo as 

necessidades e horários estabelecidos pela CONTRATANTE. 

 

4.3 - Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, vindo a responder pelos danos 

causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, nos 

termos da legislação vigente, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade ao 

acompanhamento pelo gestor do contrato. 

 

4.4 - Arcar com os prejuízos causados ao CONTRATANTE decorrente de qualquer infração, seja 

qual for, praticada por seus técnicos e/ou prepostos durante a execução dos serviços, ainda que no 

recinto do CONTRATANTE. 

 

4.5 - Atender prontamente todas as solicitações do CONTRATANTE previstas neste Contrato. 

 

4.6 - Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e 

prestar os esclarecimentos necessários. 

 

4.7. Fica estabelecido como preposto da CONTRATADA, Sra. MARISE K. S., que será 

responsável em coordenar a execução do contrato. 

 

CLASULA QUINTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

5.1 - Pela prestação dos serviços que compõem o objeto deste Contrato, o Contratante pagará a 

Contratada o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

 

5.2 – O preço acima é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídos no mesmo 

todas as despesas e custos, diretos e indiretos, necessários para a execução do objeto deste Contrato, 

tais como encargos de natureza trabalhista, previdenciária, social, tributária e outros, bem como, 

impostos, taxas, tributos incidentes ou que venham a incidir sobre este Contrato, como também os 

lucros da Contratada. 

 

5.3 - Para fins de pagamento, a CONTRATADA apresentará o documento de cobrança à 

CONTRATANTE, indicando os serviços prestados, discriminando cada serviço prestado naquele 

período e seus respectivos valores.  

 

5.4 - O pagamento será efetuado em duas parcelas, sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em até 30 

(trinta) dias após o início dos trabalhos e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em até o 5º (quinto) dia útil 

após a entrega do relatório final mediante o atesto da Nota Fiscal e boleto, que deverá ser enviada 

eletronicamente para o e-mail cassio.quadros@ammvi.org.br, devidamente conferida e aprovada 

pelo gestor deste contrato. 

 



 

 

CLAUSULA SEXTA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 

6.1 - A presente contratação funda-se na Resolução n° 12/2012 e suas alterações. 

 

 

CLAUSULA SÉTIMA - DA PROTEÇÃO DE DADOS 

 

7.1 - Compete, à CONTRATADA manter sigilo absoluto das informações processadas, trocadas e 

das demais informações geradas na execução dos serviços, por prazo indeterminado e ainda, não 

revelar nem direta ou indiretamente as informações trocadas a terceiros que não estejam envolvidos 

no desenvolvimento do objeto deste contrato, como também respeitar a Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais - LGPD, o que inclui os dados dos clientes desta. No manuseio dos dados a 

CONTRATADA deverá: 

 

I. Tratar os dados pessoais a que tiver acesso apenas de acordo com as instruções da 

CONTRATANTE e em conformidade com estas cláusulas, e que, na eventualidade, de não 

mais poder cumprir estas obrigações, por qualquer razão, concorda em informar de modo 

formal este fato imediatamente à CONTRATANTE, que terá o direito de rescindir o 

contrato sem qualquer ônus, multa ou encargo. 

II. Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas apropriadas e 

suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais 

mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a proteção desses dados 

contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda acidental 

ou indevida. 

III. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão de acesso 

(autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, modificados ou 

removidos sem autorização expressa e por escrito da CONTRATANTE. 

IV. Garantir, por si própria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, sócios, diretores, 

representantes ou terceiros contratados, a confidencialidade dos dados processados, 

assegurando que todos os seus colaboradores prepostos, sócios, diretores, representantes ou 

terceiros contratados que lidam com os dados pessoais sob responsabilidade da 

CONTRATANTE, bem como a manter quaisquer Dados Pessoais estritamente confidenciais 

e de não os utilizar para outros fins, com exceção da prestação de serviços à 

CONTRATANTE. Ainda, treinará e orientará a sua equipe sobre as disposições legais 

aplicáveis em relação à proteção de dados. 

 

7.2 - Os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com exceção da prévia autorização 

por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou indiretamente, seja mediante a distribuição de 

cópias, resumos, compilações, extratos, análises, estudos ou outros meios que contenham ou de 

outra forma reflitam referidas Informações. 

 

7.3 - CONTRATADA deverá notificar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas a 

respeito de:  

 

a) Qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à proteção 

de Dados Pessoais pela CONTRATADA, seus funcionários, ou terceiros autorizados; 

b) Qualquer outra violação de segurança no âmbito das atividades e responsabilidades da 

CONTRATADA. 

 



 

 

7.5 - A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de 

ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou 

penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do descumprimento 

pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste capítulo quanto a proteção e uso dos 

dados pessoais. 

 

CLAUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 
 

8.1 - 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 o CONTRATADO tenha direito à indenização de qualquer espécie quando este: 

 

I - Descumprir as obrigações contratuais prevista neste instrumento; 

 

II - Transferir a terceiros no todo ou em parte, a execução do objeto do presente Instrumento de 

Contrato, sem prévio consentimento por escrito da CONTRATANTE. 

 

8.2 - Convindo as Partes, poderá o presente Instrumento de Contrato ser rescindido por mútuo 

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

 

8.3 - Quaisquer que sejam a hipótese de rescisão do presente Instrumento de Contrato fica o 

CONTRATADO responsável pelo cumprimento das obrigações trabalhistas, tributárias e 

previdenciárias/sociais dela decorrentes. 

 

8.4 - 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. 

 

CLÁUSULA NONA - PENALIDADES: 

 

9.1 - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do instrumento contratual caso a 

CONTRATADA preste informações inverídicas em decorrência da prestação de serviços ora 

contratados, sob pena, ainda, das demais cominações legais. 

 

9.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do instrumento contratual pelo descumprimento 

das demais Cláusulas do mesmo e na reincidência ao dobro, a ser cobrada extra ou judicialmente, 

conforme o caso. 

 

9.3 - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do instrumento contratual, no caso de rescisão, 

por culpa ou requerimento de qualquer das partes, sem motivo justificado ou amparo legal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO DEVER DE RESSARCIMENTO: 

 

10.1 - A CONTRATANTE não responde, subsidiária ou solidariamente, tanto na esfera civil, 

trabalhista, tributária, securitária, penal, entre outras, pelos atos e omissões, dolosas e culposas 

praticadas pelo CONTRATADO, resguardado àquela o direito de regresso em caso de eventual 

condenação. 

 



 

 

10.2 - O CONTRATADO responderá diretamente e/ou solidariamente por eventuais prejuízos 

causados ao patrimônio e aos bens da CONTRATANTE, inclusive daqueles colocados à disposição 

para o atendimento dos serviços de que trata este contrato. 

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO FORO 
 

Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas neste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de 

Blumenau/SC, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

E, por assim estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual 

teor para um mesmo efeito abaixo assinados. 

 

Blumenau, SC, em 14 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

CONTRATANTE  

DIRETOR EXECUTIVO - AMMVI 

 

_____________________________ 

CONTRATADO  

EDUARDO Z. 

ACTUS AUDITORES 
INDEPENDENTES S/S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

CONTRATADO  

MARISE K. S. 

ACTUS AUDITORES 
INDEPENDENTES S/S 

                                         


