
 

 

PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS Nº 08/2019 

 

Considerando o prazo de execução e vigência do presente contrato e podendo ser 

prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a critério da CONTRATANTE mediante 

justificativa, conforme Resolução 12/2016 de 08 de dezembro de 2016. 

 

Considerando à grande demanda de empenhos e documentos a serem contabilizados pelo 

consórcio do CISAMVI cujo período contratado anteriormente não foi suficiente para 

completa contabilização que já estava em atraso. 

 

As partes, de um lado a 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 no 83.779.413/0001-43, neste ato representada pelo seu Secretário 

Executivo, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado EDERSON 

MULLER 08067787921, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 

32.839.131/0001-53, com endereço à rua Rudolfo Liesenberg, nº 313, casa, Bairro Fortaleza, 

cidade de Blumenau/SC, CEP: 89.056-485, neste ato representado pela Sr. EDERSON 

MULLER, CPF nº 080.677.879-21, doravante denominada CONTRATADO, resolvem de 

comum acordo, celebrar a primeira alteração ao Contrato de Prestação de Serviços nº 

08/2019 passando essa a vigorar com a seguinte redação: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente aditivo tem por objeto: 

1.1 – A prorrogação do prazo de execução constante na Cláusula Segunda. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 

2. O prazo de execução e vigência do presente contrato inicia na data de assinatura deste e 

se estende até 30 de junho de 2019, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, 

a critério da CONTRATANTE e mediante justificativa, conforme Resolução 12/2016 de 08 

de dezembro de 2016. 

 

 

 



 

 

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

contratantes abaixo. 

 

Blumenau/SC, 31 de maio de 2019. 

 

 

________________________ 

CONTRATANTE 

JOSÉ RAFAEL CORREA 

Secretário Executivo - AMMVI 

 

 

 

______________________ 

CONTRATADA 

EDERSON MULLER 08067787921 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


