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Contrato VOR/AMFRI PS/RP nº. 01/2018. 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

 

Pelo presente instrumento, de um lado a ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA FOZ DO RIO ITAJAÍ - 

AMFRI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 82.747.460/0001-42, com sede na Rua 

Luiz Lopes Gonzaga, nº. 1655, Bairro São Vicente, no Município de Itajaí – SC, CEP 88.309-421, neste ato 

representada por seu secretário executivo Célio José Bernardino, brasileiro, casado, contador, inscrito no 

CPF sob nº. 342.674.929-72, portador da Carteira de Identidade nº. 663.590-3, SSP/SC, neste ato 

simplesmente denominado AMFRI; e de outro a empresa PORTO ESPORTIVO ITAJAÍ LTDA., pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 18.458.779/0001-59 com sede à Rua Rio Grande do 

Sul, nº 742, Anita Garibaldi, em Joinville/SC, neste ato representada por seu representante legal, Sr. 

Manuel Carlos Maia de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG sob nº 6.765.406 e 

inscrito no CPF/MF sob nº 546.463.757-53 doravante denominado CONTRATADO tem justa e contratada a 

prestação de serviços profissionais mediante o cumprimento das cláusulas e condições que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

O CONTRATADO fornecerá, mediante locação, 09 (nove) píeres flutuantes, totalizando 135 metros, para 

instalação no evento denominado “Volvo Ocean Race 2017-18 Edition” a se realizar no Centreventos de 

Itajaí/SC de 05/04/2018 à 22/04/2018, com as seguintes especificações: 

 

a) Matéria Prima de Fabricação: 

 Concreto: Fck 45/55 (Classe XS3); 

 ISOPOR: Densidade Mínima 15kg/m²; 

 Armadura de Reforço: Galvanizadas a fogo segundo a norma EM ISSO 1461 (1999); 

 Mangas de elevação e fixação de acessório: Inox A2; 

 Densidade de madeira das defensas: superior a 1.000 Kg/m³; 

 Ligações: Perno roscado M20 galvanizado classe 8.8, Elastómero sore 60/70; 

 

b) Depois de fabricada a peça respeitará as seguintes especificações: 

 Bordo livre: 0,6 m 

 Sobrecarga de utilização 5 kN/m² (uniformemente distribuídos); 

 Carga de ruptura das ligações: 4x200 kN. 

 

c) O acabamento será uniforme, liso e livre de porosidade. E a convés dos flutuantes será uma 

superfície uniforme antiderrapante. 
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Parágrafo Primeiro – O CONTRATADO obriga-se a executar o objeto do presente contrato, dentro dos 

padrões exigidos e em consonância com a AMFRI, sempre prestando através de sua equipe técnica 

assistência permanente. 

 

Parágrafo Segundo - O CONTRATADO declara que dispõe da qualificação técnica necessária à adequada 

execução do objeto, de forma a observar a excelência em relação ao padrão de qualidade. 

 

Parágrafo Terceiro – O valor cobrado pelo CONTRATADO inclui despesas com deslocamento, 

alimentação e hospedagem e demais despesas, bem como ao pagamento de tributos que incidirem sobre a 

prestação dos serviços. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA CESSÃO 

                                                                                                                                                                 

Fica expressamente vedada a cessão ou qualquer outra forma de transferência do presente contrato e das 

obrigações dele decorrentes, mesmo que parcialmente, considerando-se, o presente, de caráter 

personalíssimo.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES  

O CONTRATADO se responsabiliza em executar os serviços ora contratados, dentro de padrões de 

qualidade exigidos pela AMFRI, pelas boas normas técnicas aplicáveis aos trabalhos de igual natureza, 

responsabilizando-se pelo fiel e exato cumprimento do objeto deste instrumento contratual, bem como 

utilizar mão de obra devidamente qualificada para tal finalidade.  

 

Parágrafo Primeiro – O CONTRATADO se obriga a prestar esclarecimentos, por escrito, das ações 

pertinentes ao cumprimento do objeto sempre que solicitado pela AMFRI; 

 

Parágrafo Segundo - O CONTRATADO se obriga ainda a atender as normas e disposições contidas nas 

legislações atualmente em vigor, e daquelas a serem ainda publicadas no decorrer da prestação de serviço 

 

Parágrafo Terceiro - O CONTRATADO fica, única e exclusivamente, responsável por todos e quaisquer 

encargos que lhe caibam e sejam decorrentes dos serviços prestados no presente contrato, tais como 

impostos, taxas, contribuições fiscais e para fiscais, emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza; 

enfim, por todas as obrigações e responsabilidades decorrentes da prestação de serviços, por mais 

especiais que sejam e mesmo que não expressas no presente contrato, eximindo a AMFRI de toda e 

qualquer responsabilidade e/ou obrigação, posto que considerada incluída no cômputo do valor do presente 

contrato. 

 

Parágrafo Quarto - É de responsabilidade do CONTRATADO a contratação eventual de mão de obra 

necessária, fato este que não representará qualquer dependência desta em relação AMFRI ou mesmo de 

seus sócios e empregados, mantendo as partes ora contratantes seu status original de pessoas jurídicas 

legalmente constituídas e que pactuaram o presente instrumento por sua livre e espontânea vontade nos 

termos da legislação civil em vigor. 
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Parágrafo Quinto - O CONTRATADO compromete-se a manter no mais absoluto sigilo e confiabilidade 

todas as informações que, por qualquer meio, direta ou indiretamente, tomar conhecimento em razão dos 

serviços ora contratados. 

 

Parágrafo Sexto - Ocorrendo o descumprimento por ambas as partes de qualquer das cláusulas e 

disposições contratuais, esta incidirá em multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global deste contrato. 

 

Parágrafo Sétimo – É dever do CONTRATADO caso haja necessidade de interrupção da prestação de 

serviços que comunique formalmente a AMFRI sobre os motivos que levaram à interrupção. Verificado dolo 

ou má-fé por parte do CONTRATADO quando da interrupção, o mesmo poderá ser dado como causa de 

rescisão do presente contrato, aplicando-se também a multa prevista no parágrafo anterior. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O presente contrato terá vigência da data de assinatura do presente termo e findando em 27/04/2018, 

sendo que o evento será realizado no período de 04 de Abril de 2018 a 22 de Abril de 2018. 

Parágrafo Único – A vigência do presente Contrato poderá ser prorrogada por necessidade, através de 

Termo Aditivo mediante a vontade expressa das partes. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

 

Pela prestação dos serviços descritos no presente documento o CONTRATADO fará jus ao valor de R$ 

219.155,00 (duzentos e dezenove mil cento e cinquenta e cinco reais), devendo ser pagos em 02 (duas) 

parcelas, a saber: 

 

I – Primeira parcela no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) como garantia da produção dos píeres a 

serem locados, na ocasião da assinatura do contrato; 

II - Segunda parcela no valor de R$ 119.155,00 (cento e dezenove mil cento e cinquenta e cinco reais) a ser 

pago na data da instalação dos píeres. 

Parágrafo Primeiro - E recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento será 

efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo 

Parágrafo Segundo – Estão incluídas no valor acima apontado todas as despesas do CONTRATADO com 

a execução dos serviços, incluindo-se, eventuais tributos que incidam sobre a consecução do trabalho. 

 

Parágrafo Terceiro – Não incidirá sob o presente contrato, quaisquer tipos de comissão sob a produção 

realizada. 

 

Parágrafo Quarto – Em função da forma de pagamento, deverão ser fornecidas pelo CONTRATADO Nota 

Fiscal, do valor compreendido no caput desta Cláusula em nome da AMFRI. 
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CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 

 

O CONTRATADO declara que está regular com os órgãos da Justiça do Trabalho, bem como com os 

compromissos com seus funcionários, tais como: salários, benefícios previdenciários, férias, décimo terceiro 

salário, FGTS, e demais direitos constantes da Constituição da República Federativa do Brasil e da CLT 

(Consolidação das Leis Trabalhistas). 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

                                                                                 

Das condições para rescisão: 

a) de comum acordo entre as partes mediante lavratura de termo de destrato; 

b) unilateralmente, pela parte prejudicada, em decorrência da violação de qualquer das cláusulas do 

contrato se não cumprida a obrigação no prazo de 5 (cinco) dias a contar do recebimento da notificação; 

 

c) Em razão de falência, recuperação judicial, dissolução do CONTRATADO ou insolvência da AMFRI 

homologadas ou decretadas. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES 

 

Este contrato poderá ser alterado, sempre através de Termo Aditivo. 

 

CLÁUSULA NONA – DO COMPLIANCE  

As partes se comprometem que, no que diz respeito a este Contrato, que nem elas nem qualquer membro 

dos seus grupos, nem qualquer agente, consultor ou outro intermediário que atua em seu nome ou dos 

seus grupos, irão, direta ou indiretamente dar, prometer, oferecer, aprovar ou autorizar a oferta de algo de 

valor a:  

 

I. qualquer empregado, oficial ou diretor, ou qualquer pessoa que represente de empresas 

públicas ou privadas ou companhia afiliada do mesmo, que estejam e venham a se relacionar 

em razão do objeto contratual; 

II. qualquer outra pessoa, incluindo qualquer Funcionário Público; 

III. partidos políticos ou sindicatos controlados pelo Governo ou por qualquer partido político; ou, 

IV. organizações de caridade ou administradores, diretores ou empregados das mesmas, ou 

qualquer pessoa que atue direta ou indiretamente em nome das mesmas, com a finalidade de: 

(a) garantir qualquer vantagem indevida para qualquer funcionário das partes 

CONTRAENTES E/OU DE QUALQUER EMPRESA com quem se relacionem em razão do 

objeto contratual ou empresa afiliada da mesma; (b) induzir ou influenciar indevidamente 

Funcionários Públicos para que tomem medidas ou abstenham-se de tomá-las para beneficio 

de qualquer das partes, ou para assegurar a direção dos negócios a qualquer das Partes.As 

partes garantem ainda que: 
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I. segundo seu melhor conhecimento, nem elas nem qualquer de seus afiliados, diretores, 

acionistas, empregados, agentes, outros intermediários, ou qualquer outra pessoa que atue 

direta ou indiretamente da sua parte, executarão qualquer das ações descritas nos itens 

acima; 

II. as pessoas descritas acima, cumprirão com as disposições desta cláusula. 

III. asseguram e garantem que elas e os seus afiliados, oficiais, diretores, acionistas, 

empregados, agentes ou outros intermediários, ou qualquer outra pessoa que atue direta ou 

indiretamente de sua parte, cumprirão totalmente com as Diretrizes de Anticorrupção em vigor 

no Brasil (Lei Federal 12.846/2013). 

IV. certificam e garantem que manterão registros adequados de forma a possibilitar verificação do 

cumprimento dos dispositivos da presente Cláusula, e, sem prejuízo das demais disposições 

do presente Contrato relativas a auditorias.  

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

                                                                                                                                                                 

O presente contrato não gera vínculo de emprego entre os sócios do CONTRATADO, seus empregados 

e/ou prepostos e a AMFRI, declarando o CONTRATADO que todos os seus empregados e prepostos estão 

perfeitamente qualificados, treinados e familiarizados com as condições em que os trabalhos devam ser 

executados. 

 

Parágrafo Primeiro - Toda e qualquer tolerância de qualquer das partes quanto às condições 

estabelecidas no presente contrato em relação a eventuais infrações não significará alteração das 

disposições pactuadas, mas mera liberalidade, sem nenhuma consequência jurídica e desta forma não 

importará em modificação, novação ou renúncia de direitos aqui assegurados. 

 

Parágrafo Segundo - Este contrato obriga as partes, seus sucessores e cessionários, a qualquer título. 

 

Parágrafo Terceiro - A adjudicação de fornecimentos complementares é admitida, desde que autorizado 

expressamente pelo Presidente da AMFRI, observadas as demais formalidades e disposições legais que 

regulam a matéria em questão. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

 

As partes contratantes, de comum acordo, elegem o foro da cidade de Itajaí/SC para dirimir qualquer dúvida 

ou omissões oriundas do presente contrato, em duas vias de igual teor e forma para um único fim e mesmo 

efeito legal, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas. 
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E, pôr estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 04 (quatro) vias de igual teor e 

forma, nos termos da lei. 

 

Itajaí/SC, 28 de fevereiro de 2018. 

 

Célio José Bernardino 

Associação dos Municípios da Região da Foz 

do Rio Itajaí – AMFRI 

CONTRATANTE 

 

 Manuel Carlos Maia de Oliveira 

Porto Esportivo Itajaí Ltda. 

CONTRATADO 

 

Testemunhas: 

 

 

Jean Carlos Coelho 

CPF: 039.610.939-03 

 Djonatan Batista de Lima  

CPF: 084.046.609-99    

 

  


