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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 09/2016 
 
DAS PARTES: 
 

CONTRATANTE: 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 Presidente, doravante denominada 
CONTRATANTE; 
 

CONTRATADO: FACIL COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrito no CNPJ sob o no 09.264.964/0001-11, estabelecido à Rua Maringá, 533, Salto do 
Norte, CEP. 89.065-700, na cidade de Blumenau - SC, neste ato representado pelo sócio Sr 
JOSÉ LUIS PREBIANCA, inscrito no CPF: 093.359.009-15 doravante designado CONTRATADO. 
 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado a 
CONTRATANTE e de outro o CONTRATADO, convencionam e contratam o adiante 
discriminado: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

1.1 - O objeto deste contrato consiste na contratação de serviços de confecção e instalação 
de placas sinalizadoras internas, das legendas das placas e componentes do Sistema de 
Comunicação Visual, inclusive fornecimento de materiais e insumos, do edifício sede da 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AMMVI, conforme proposta; 
 
I - As despesas decorrentes da prestação de serviço citadas acima, correrão por conta do 
CONTRATADO 
 
II – O CONTRATADO se comprometerá durante o contrato, a fornecer a garantia técnica de 
todas as peças instaladas, visando o restabelecimento das condições normais do Sistema de 
Comunicação Visual da AMMVI, eliminando defeitos/avarias mediante a execução de 
regulagens, ajustes e substituição de materiais e/ou componentes que se apresentem 
danificados, gastos ou defeituosos. Dessa forma, a garantia também inclui a reposição, 
recuperação, remanejamento e substituição de placas que tenham sofrido quebras, 
rachaduras ou qualquer outro tipo de dano que comprometa a integridade física. O custo 
proveniente desta garantia deverá ser incluso no preço unitário de cada item. 
 
Descrição mínima dos serviços, materiais e equipamentos contemplados no objeto: 
 

Qtde Descrição Lar. Alt. Preço Total 

48 
Placa Portas - em PVC 3mm + impressão UV direta + 
corte reto + fita VHB 0,21 0,15 12,00 576,00 

8 
Placa A4 - em PVC 3mm + impressão UV direta + corte 
reto + fita VHB 0,3 0,21 24,00 192,00 

1 Placa Acesso - em PVC 3mm + impressão UV direta + 0,3 0,15 16,00 16,00 
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corte reto + fita VHB 

1 
Placa Terreo - em PVC 3mm + impressão UV direta + 
corte reto + fita VHB 0,7 1,3 345,00 345,00 

1 
Placa 1 andar - em PVC 3mm + impressão UV direta + 
corte reto + Fio Nylon 0,7 0,6 160,00 160,00 

1 
Placa 2 andar - em PVC 3mm + impressão UV direta + 
corte reto + fita VHB 0,7 1 266,00 266,00 

1 
Placa 3 andar - em PVC 3mm + impressão UV direta + 
corte reto + fita VHB 0,7 1 266,00 266,00 

1 
Placa portão Garagem - em PVC 3mm + impressão UV 
direta + corte reto + fita VHB 0,7 0,35 80,00 80,00 

1 
Letra Galeria  - em PVC 10mm + recorte + pintura 
automotiva 2 cores 1,7 0,3 460,00 460,00 

2 Faixa Porta Principal - vinil jateado + impressão digital 2,82 0,16 75,00 150,00 

2 Faixa Porta Auditorio - vinil jateado + impressão digital 2,38 0,16 70,00 140,00 

1 
Faixa Porta acesso Elevador - vinil jateado + impressão 
digital 2,94 0,16 75,00 75,00 

1 
Faixa Porta Funcionarios - vinil jateado + impressão 
digital 0,9 0,16 45,00 45,00 

1 
Placa Externa - vidro temperado 6mm + 6 efastadores 
2,5cm + adesivo com impressão digital 0,7 1,3 850,00 850,00 

1 Instalação de toda sinalização 0 0 600,00 600,00 

1 Adesivo Horarios 0,4 0,4 15,00 15,00 

1 
Placa WC auditorio - em PVC 3mm + impressão UV 
direta + corte reto + fio nylon 0,7 0,6 160,00 160,00 

1 
Letra Auditório - em PVC 10mm + recorte + pintura 
automotiva 2 cores 2,5 0,28 618,00 618,00 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
Os serviços de que trata a cláusula primeira serão prestados no interior da sede da 
Associação dos Municípios do Vale do Itajaí - AMMVI, ficando o CONTRATADO, quando 
deverá ficar à disposição pelo tempo necessário à resolução de eventuais problemas 
referentes ao objeto contratual. 
 
§ 1º - Para o cumprimento do objeto deste contrato o CONTRATADO se obriga a oferecer a 
CONTRATANTE todos os seus recursos técnico-profissionais 
 
§ 2º - O CONTRATADO se obriga, ainda a: 
 
I – Desempenhar com desenvoltura o objeto do contrato; 
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II – Assessorar e/ou disponibilizar informações por meio de endereço eletrônico ou por 
telefone, conforme as necessidades da CONTRATANTE; 
 
III - Apresentar relatórios administrativos, quando solicitado, decorrentes dos serviços 
prestados; e 
 
§ 3º - Fica delegado atribuição ao empregado MICHELE PRADA para acompanhar a execução 
deste contrato, inclusive procedendo ao controle das atividades no atendimento do objeto 
deste instrumento. 
 
§ 4º - Fica estabelecido o prazo limite de 60 (sessenta) dias, após a assinatura deste 
contrato, para execução do objeto. 
 
§ 5º - O CONTRATADO deverá prestar garantia dos serviços pelo prazo mínimo de vinte e 
quatro (24) meses para o PVC, e dos demais materiais e equipamentos pelo prazo mínimo de 
um (12) meses, contados da data de entrega (liquidação da despesa). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS 
 

As despesas decorrentes do presente instrumento correrão por conta da seguinte dotação 
do Orçamento-Programa Anual da CONTRATANTE: 
 

DOTAÇÃO UTILIZADA  

Código Dotação Descrição 

1 AMMVI 

01.002 FINANCEIRO SECRETARIA GERAL E ADMINISTRATIVO 

004.122.0001.1002 -  AMPLIAÇÃO SEDE AMMVI 

4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 

1000015 RECURSOS ORDINÁRIOS 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 
 

4.1 - O valor global deste instrumento corresponde a R$ 5.083,00 (Cinco mil e oitenta e tres 
reais), com pagamento em até 5 (cinco) dias uteis subsequente, mediante apresentação da 
Nota Fiscal e liquidação da despesa mediante boleto bancário. 
 
4.2 Sobre o valor a ser pago, incidirá desconto da contribuição previdenciária, e, se for o 
caso, do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, que serão retidos no ato do 
pagamento. 
 

A CONTRATANTE arcará com os encargos da contribuição social patronal mensal incidente 
sobre o serviço tomado, na forma da Lei. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA INEXISTÊNCIA DE VINCULO EMPREGATÍCIO 
 



 

Página 4 de 5 

 

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ  

CNPJ: 83.779.413/0001-43 

Rua Alberto Ste in,  466 , Velha –  Fone (47) 3331-5800 

89036-200 –  BLUMENAU –  Santa Catar ina  

www.ammvi.org.br  

 

O presente contrato não gera vinculo empregatício, não tendo o CONTRATADO qualquer 
dever de subordinação aos agentes da CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO DEVER DE RESSARCIMENTO 
 

A CONTRATANTE não responde, subsidiária ou solidariamente, tanto na esfera civil, 
trabalhista, securitária, penal, tributária entre outras, pelos atos e omissões, dolosas e 
culposas praticadas pelo CONTRATADO, resguardado àquela o direito de regresso em caso 
de eventual condenação. 
 

O CONTRATADO responderá por eventuais prejuízos causados ao patrimônio e aos bens da 
CONTRATANTE, inclusive daqueles colocados a disposição para o atendimento dos serviços 
de que trata este contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – Da Multa Contratual 
 
7.1. Pela inexecução total ou parcial do Contato, bem como pelo descumprimento de 
normas de legislação segurança, de saúde, trabalhista, fiscal, previdenciária, tributária, 
comercial e demais pertinentes à execução do objeto contratual, a AMMVI poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei nº 
8.666 de 21/06/93, sendo que em caso de multa, esta corresponderá a 10% (dez por cento) 
sobre o valor total contratado. 
 
7.2. As eventuais multas aplicadas não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis 
danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a rescisão 
do contrato. 
 
7.3. Pela rescisão do contrato pela CONTRATADA, sem justo motivo, será aplicada a esta 
multa de 05% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato. 
 
7.4. As multas e penalidades elencadas nos itens 7.1 e 7.2 serão aplicadas mediante 
apresentação de relatório de ocorrência elaborado pela AMMVI. 
 
7.5. A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da sua 
notificação, para recorrer das penas aplicadas nesta Cláusula. Decorrido este prazo, a 
penalidade passa a ser considerada como aceita na forma como foi apresentada. 
 
7.6. Os valores apurados a título de multa serão retidos quando da realização do pagamento 
à CONTRATADA. Se estes forem insuficientes, poderão ser cobrados administrativamente ou 
judicialmente após a notificação. 
 
CLAUSULA OITAVA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
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A presente contratação fundamenta-se no artigo 24, Inciso II e parágrafo único, da Lei nº 
8.666/93, e alterações posteriores, observando-se as disposições próprias estabelecidas no 
artigo 54 e seguintes do mesmo dispositivo legal. 
 
CLAUSULA NONA – DO FORO 
 

As partes elegem o foro da comarca de Blumenau/SC, em detrimento de qualquer outro por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer litígios envolvendo este 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 testemunhas abaixo, a tudo presentes. 
 
 
Blumenau/SC, 01 de julho de 2016. 
 
 
 
 
 
__________________ 
Contratante 
Fernando Tomaselli 
Presidente da AMMVI 
 

 
_________________ 
Contratado 
Fácil Comunicação Visual LTDA - EPP 

 
 
 
 
 


