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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº DL09/2015 
 
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: PANIFICADORA E FIAMBREIRA JS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrito no CNPJ sob o no 80.751.233/0001-65, estabelecido à Rua Joinville, nº 1026, 
Bairro Vila Nova, CEP 89035-200, na cidade de Blumenau - SC, neste ato representado pelo 
sócio Sr JOÃO BERNARDINO SERAPHIM, inscrito no CPF nº 181.591.769-53, 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 execução pela CONTRATADA dos serviços de 
Buffet, copeiragem e garçonaria para a Solenidade de inauguração da ampliação da sede da 
AMMVI e, inclusive, fornecimento de materiais e insumos. 
 
I - Os serviços da CONTRATADA serão prestados durante a Solenidade de Inauguração da 
ampliação da sede da AMMVI no endereço do edifício sede do CONTRATANTE no dia 06 de 
março de 2015 as 19:00; 
 
II - CONTRATADA se compromete a realizar seus serviços continuados de Buffet, 
copeiragem e garçonaria a partir das 18:30 horas, ou seja, 30 (trinta) minutos antes do 
horário previsto para o início do evento, que será realizado no horário e local indicado 
acima; 
 
III - As despesas decorrentes da prestação de serviço citadas acima, correrão por conta do 
CONTRATADO; 
 
IV – Quaisquer custos ou despesas já estão embutidos nos preços dos serviços apresentados, 
inclusive as despesas de transporte em geral, seguro, encargos trabalhistas, previdenciários, 
tributos de qualquer natureza, seja Federal, Estadual e/ou Municipal e, ainda, as despesas 
que direta ou indiretamente incidirem na prestação total dos serviços, objeto do presente 
contrato; 
 
V - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Buffet, com o 
fornecimento de coffee break, coquetéis, lanches, refeições e similares, incluindo todo o 
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serviço de apoio, copeiragem e garçom, para a realização do evento da AMMVI, os quais 
deverão observar os padrões mínimos de qualidade exigíveis, . 
 
Descrição mínima dos serviços, materiais e equipamentos contemplados no objeto: 
 
Quantitativo a ser contratado 
 
 

TABUAS DE FRIOS 

 PICANHA DEFUMADA 

 LOMBINHO COZIDO E DEFUMADO 

 BLANQUET DE PERU 

 PEITO DE FRANGO DEFUMADO 

 COPA 

 SALAME TIPO MONTOVA 

 SALAME ITALIANO 

 SALAME HAMBURGUÊS 

 PRESUNTO COZIDO 

 LINGUIÇA HÚNGARA 

 LINGUA BOVINA DEFUMADA 

 GORGONZOLA 

 PARMESÃO ESCAVADO 

 CHEDDAR 

 MINAS 

 PROVOLONE 

 GRUYERE 

 MUSSARELA 

 GOLDA 

 PRATO 

 EMMENTAL 

 TRENTINO 

 QUEIJOS 
    
     TABUA DE FRIOS COLONIAIS COM RAIZ FORTE E MOSTARDA 

 LABERKÃSE 

 SULZE 

 MORCELLA (LEBERWURST) 

 MORCELLA (BLUTWULST) 
  
PRATOS ESPECIAIS 

 HACKEPETER 
 
PRATO QUENTE (opção de um prato quente) 
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 RISOTO DE FRANGO OU DE CAMARÃO 

 MINI PENNE COM CAMARÃO E SALMÃO GRELHADO 
CANAPES 

 TOMATE SECO 

 ATUM 

 TOMATE SECO AO OLEO VIRGEM 

 OVOS DE CODORNA BRANCOS E DEFUMADOS 

 AZEITONAS SELECIONADAS 

 TAÇA COM AMENDOIM 
  
MINI SANDUICHES ESPECIAIS 

 MINI SANDUICHE ITALIANO (pão ciabata, queijo cheddar, salame italiano, rúcula e 
pasta de tomate seco.) 

 MINI SANDUICHE NATURAL (mini pão de hamburguer, queijo minas, peito de chester 
defumado, alface e maionese diet.) 

 
 SALGADINHOS 

 EMPADINHAS DE FRANGO 

 MINI ESFIHAS 

 MINI CALZONES 

 MINI GIOSEP 
 
 DOCES E FRUTAS 

 BOMBONS SONHO DE VALSA 

 TAÇA COM MORANGOS 

 UVAS 
 
MATERIAL DE APOIO 
 
SUPORTES, GUARDANAPOS, PALITOS, ESPETINHOS, ETC. 
RECIPIENTES E TALHERES DESCARTAVEIS PARA SERVIR O PRATO QUENTE. 
  
CONTRATAÇÃO DE 11 GARÇONS/GARÇONETES PARA DAR SUPORTE AO EVENTO. 
          
V – À CONTRATANTE, reserva-se o direito de suspender o pagamento se o serviço for 
realizado em desacordo com as especificações constantes deste termo contratual; 
 
VI - Os preços permanecerão fixos até a da prestação de serviços, constantes deste contrato 
e/ou cronograma de entrega, podendo ser acrescido ou suprimido quando forem 
necessários e serão procedidos na forma prevista do § 1° do artigo 65 da Lei de n° 8.666/93 
e suas alterações posteriores; 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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Os serviços de que trata a cláusula primeira serão prestados durante toda Solenidade de 
Inauguração da ampliação da sede da AMMVI - Associação dos Municípios do Vale do Itajaí, 
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 
 
I - O sabor dos pratos é elemento essencial; não deve ser excessivamente temperado nem 
insosso; os produtos utilizados devem ser, tanto quanto possível, frescos e naturais, 
devendo ser sempre evitados, por exemplo, enlatados, corantes e aromatizantes químicos e 
sabores artificiais; 
 
II – Os garçons/ garçonetes devem estar correta e uniformemente vestidos, com aparência 
asseada e barbeados (no caso de profissionais do sexo masculino), com cabelo curto ou 
preso e com unhas aparadas, (no caso de profissionais do sexo feminino). Seus uniformes 
deverão ser confeccionados com material de qualidade adequada. Especial atenção deverá 
ser dada à necessidade de que os uniformes realmente guardem consonância entre si. 
 
III - O uniforme dos garçons e garçonetes compreenderá: sapatos, meias, calças e gravatas-
borboleta pretas, camisas, luvas e jaquetas brancas. 
 
§ 2º - O CONTRATADO se obriga, ainda a: 
 
I – Desempenhar com desenvoltura o objeto do contrato; 
 
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 à empregada MICHELE PRADA para acompanhar a execução 
deste contrato, inclusive procedendo ao controle das atividades no atendimento do objeto 
deste instrumento. 
 
§ 4º - O prazo de vigência do presente contrato será contado da data da assinatura do 
presente contrato até o término da realização da Solenidade, podendo ser prorrogado de 
comum acordo, com base no inciso II do art. 57 da Lei nº. 8.666/93, por se tratar de serviços 
a serem executados de forma continuada; 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS 
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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 

  

  

  

  

 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 
 

4.1 - O valor global deste instrumento corresponde a R$ 8.380,00 (oito mil trezentos e 
oitenta reais), com pagamento em até 5 (cinco) dias uteis subsequente, mediante 
apresentação da Nota Fiscal e liquidação da despesa; 
 
4.1.1 – O valor global acima se refere à quantidade de 200 (duzentos) convidados ao valor 
unitário de R$ 32,00 (trinta e dois reais) por pessoa, e 11 (onze) garçons/garçonetes ao valor 
unitário de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) por garçons; 
 
4.1.2 - A Contratada deverá estar preparada para servir além da faixa 10% (dez por cento) a 
mais do número previsto de convidados. 
 
4.1.3 - Este quantitativo poderá ser alterado a qualquer momento mediante 
autorização/solicitação da CONTRATANTE, para que não haja prejuízos na qualidade dos 
serviços prestados. 
 
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, caso o for, arcará com os encargos incidentes sobre o serviço tomado, na 
forma da Lei. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA INEXISTÊNCIA DE VINCULO EMPREGATÍCIO 
 

O presente contrato não gera vinculo empregatício, não tendo o CONTRATADO qualquer 
dever de subordinação aos agentes da CONTRATANTE. 
 
A CONTRATADA assume todos os vínculos empregatícios de seus empregados, sendo a única 
responsável pelo pagamento de salários e encargos pertinentes, bem assim por quaisquer 
acidentes que possam ser vítimas, quando em serviço. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO DEVER DE RESSARCIMENTO 
 



 

Página 6 de 7 

 

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  

 

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. A parte que deixar de cumprir o estabelecido neste instrumento, se sujeitará ao 
pagamento da multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato; 
 
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 5% (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 
 

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. 
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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, 25 de fevereiro de 2015. 
 
 
 
 
________________________                       __________________________ 
CONTRATANTE                                             CONTRATADO 


