
 

 

PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 36/2019 

 

Considerando a CONTRATANTE desenvolve um serviço de qualidade técnica, de modo regular e 
tem produzido efeitos desejados, tendo em vista que os profissionais tem vasta experiência na 
área; 
Considerando que o contrato tem seu prazo de validade até 31/08/2020, necessitando assim ser 
prorrogado e diante da situação de Pandemia no mundo e recentemente no Brasil, neste momento 
incluir situações para o equilíbrio contratual. 
 

As partes, de um lado a 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), e-mail 
alexandre@ammvi.org.br,  neste ato representado pelo seu Diretor Executivo, JOSÉ RAFAEL 

CORREA, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 
LONGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 
34.772.535/0001-00, com sede na Rua Doutor Antonio Haffner, nº 577, bairro Velha, na cidade de 
Blumenau - SC, neste ato representada por EDEMILSON MARCELINO DO NASCIMENTO – CPF nº 
xxx.xxx.xxx-xx, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo, 
celebrar Alteração ao Contrato de Prestação de Serviços nº 36/2019, firmado em 03/09/2019, 
mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato bem 

como adotar medidas de flexibilização da prestação de serviços firmado entre as partes 
em 03/09/2019, nos termos previstos.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FLEXIBILIZAÇÃO 
2.1 Ante a pandemia do Coronavírus – COVID 19, a necessidade de adotar medidas efetivas 

para o enfrentamento da situação, objetivando evitar o contágio e a disseminação do vírus, 
o contrato de prestação de serviços em sistema de teletrabalho - home office, a critério da 
CONTRATANTE será implantado TEMPORARIAMENTE, persistindo pelo prazo que a 
CONTRATANTE entender necessário para o atingimento do seu objetivo, tendo em vista a 
evolução ou controle da crise pelas autoridades de saúde pública. 

2.2 O CONTRATADO continuará com o trabalho por horas para cumprimento das obrigações 
decorrentes do seu contrato, com flexibilidade de horário, mas com responsabilidade no 
cumprimento das metas e produtividade pactuado. 

2.3 Encerrada a necessidade das medidas de proteção à saúde relativas à pandemia do 
Coronavírus – COVID 19, a prestação de serviço voltará a ocorrer nas dependências da 
CONTRATANTE, que será informada mediante simples comunicação por qualquer dos 
meios disponíveis, WhatsApp, telefone, 1doc, e-mail, entre outros. 

2.4 Caso o prestador de serviços do CONTRATADO estiver confirmado ou suspeito de covid-19 
ou que teve contato com casos confirmados da doença deverá ser afastado por 14 dias da 
prestação de serviço presencial do prédio da CONTRATANTE, tendo que providenciar 
substituto no prazo de 48 horas, ou suspensão do contrato. 
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2.5 Prestador de serviço assintomático, com exame positivo, deve ser afastado ao menos 14 
dias, a partir do resultado do exame. (Trabalho em regime de home office, caso for 
possível). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO 
3.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do Contrato até 28/02/2021. 
 

CLÁUSULA QUARTA –  DO PREÇO 
 

4.1. Como remuneração aos serviços ora contratados, a CONTRATADA receberá da CONTRATANTE o 
valor acordado em R$ 80,00 (oitenta reais) por hora de trabalho, mediante apresentação da Nota Fiscal e 
liquidação da despesa. 

 

4.2 O valor estimado deste aditamento para o período de 06 meses é de R$ 33.600,00 (trinta e três 
mil e seiscentos reais). 

 

CLÁUSULA QUINTA –  DA DESPESA 
5.1. A despesa para o exercício subsequente correrá por conta do Orçamento Anual da 
CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 

6.1. Manter seu cadastro de endereço (inclusive eletrônico) e telefones devidamente 
atualizados perante a CONTRATANTE, informando imediatamente qualquer alteração. 
 

6.2 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. 
 

6.3 Fica desde já designado a profissional MARCIA ZILA LONGEN, pessoa física, portador do 
CPF nº xxx.xxx.xxx-xx, como responsável pela execução das atividades de assessoria em nome 
de CONTRATADA, bem como preposto da mesma. 
 

6.4. Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nas quantidades e padrões 
estabelecidos, 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. 
 

6.5. 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. 
 

6.6. Atender prontamente todas as solicitações do CONTRATANTE previstas neste Contrato. 
 

6.7. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e 
prestar os esclarecimentos necessários. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO: 
 

7.1. As demais cláusulas e condições do Contrato de Prestação de Serviços nº 36/2019, ficam 
mantidas e ratificadas. 



 

 

 

E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo os representantes das partes 
contratantes abaixo. 
 

Blumenau, SC, em 01 de setembro de 2020. 

 

 

_____________________________ 

CONTRATANTE  

JOSÉ RAFAEL CORREA 

AMMVI 

 

 

 

_____________________________ 

CONTRATADA 

EDEMILSON MARCELINO DO NASCIMENTO 

LONGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS 

_____________________________ 

CONTRATANTE  

ALEXANDRE CARVALHO BRIGIDO 
 
GESTOR DO CONTRATO 
 

 

_____________________________ 

CONTRATADA 

MARCIA ZILA LONGEN  

PREPOSTO  

                                    

 


