
 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 09/2017 

 

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; 

 

CONTRATADA: FEY PROBST & BRUSTOLIN ADVOCACIA, sociedade de advogados 

registrada na OAB/SC sob n. 1.660/2010, inscrita no CNPJ sob n. 12.244.848/0001-45, 

localizada na Rua Esteves Junior, salas 306/307, Centro, Florianópolis/SC, composta pelos 

advogados MARCOS FEY PROBST e EDINANDO LUIZ BRUSTOIN, todos brasileiros, casados 

e advogados regularmente inscritos nos quadros da OAB/SC sob nºs 20.781 e 21.087, 

respectivamente, doravante designada CONTRATADA. 

 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado a 

CONTRATANTE e de outra a CONTRATADA, convencionam e contratam o adiante 

discriminado: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

Os advogados da CONTRATADA obrigam-se a desenvolver os serviços de assessoria e 

consultoria jurídica em favor da CONTRATANTE, caracterizados pelo acompanhamento, 

apresentação de defesa/informações e realização de audiências junto ao Inquérito Civil n. 

000219.2015.12.005/4, em tramitação perante o Ministério Público do Trabalho em 

Blumenau, que apura a eventual ilegalidade da contratação dos colaboradores da AMMVI. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO 

Em remuneração aos serviços ora contratados, a CONTRATADA receberá da 

CONTRATANTE honorários acordados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), adimplidos em 

duas parcelas de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) cada, sendo a primeira em 

17/04/2017 e a segunda e última após o término dos trabalhos, mediante boleto bancário 

e emissão de Nota Fiscal pessoa jurídica. 

 



 

 

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 2017, 

com recursos ordinários. 

 

A CONTRATANTE caberá o pagamento dos honorários previstos nesta Cláusula, bem como 

as eventuais despesas que forem necessárias para cópia de documentos e para o 

deslocamento dos profissionais da CONTRATADA, mediante indenização de transporte 

(nos termos aplicados aos seus colaboradores – Resolução AMMVI nº 12/13), caso assim 

requerido. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL: 

A presente contratação funda-se no Código Civil, CDC e no artigo 6º, I, da Resolução 

AMMVI nº 12/16, e alterações posteriores, e demais dispositivos legais aplicáveis. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

Para o cumprimento do objeto deste contrato a CONTRATADA se obriga a oferecer a 

CONTRATANTE todos os seus recursos técnico-profissionais. 

 

A CONTRATADA se obriga, ainda a: 

I – Desempenhar com desenvoltura o objeto do contrato, dedicando-se para esta tarefa; 

II – Prestar consultoria e/ou disponibilizar informações por meio de endereço eletrônico ou 

por telefone, conforme as necessidades da CONTRATANTE; 

III - Apresentar relatórios administrativos e pareceres, quando solicitado, decorrentes dos 

serviços e consultorias prestadas; 

IV – Representar e/ou acompanhar os representantes da CONTRATANTE em audiências 

relacionadas ao objeto contratado; 

V – Orientar as medidas administrativas e/ou judiciais necessárias para defesa dos 

interesses da CONTRATANTE, relacionados ao IC identificado no objeto contratual. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA: 

A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado a 

CONTRATANTE, decorrentes de ato ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou 

imprudência, ficando assegurado o direito de regresso, se for o caso. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS EFEITOS DA RESCISÃO ANTECIPADA 



 

 

Em caso de rescisão do presente contrato antecipadamente, será devido o pagamento dos 

honorários dos serviços já realizados pelos profissionais da CONTRATADA, proporcional ao 

valor total contratado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO: 

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 testemunhas abaixo, a tudo presentes. 

 

Blumenau/SC, 03 de abril de 2017. 

 

 

________________________                       __________________________ 

CONTRATANTE                                          CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

 

________________________                       __________________________ 

Nome: José Rafael Correa                             Nome: Luiz Claudio Kades 

CPF: 601.985.409-49                                    CPF: 693.125.329-87 

 


