
 

 

 

 

PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 20/2022 

 

Considerando que o contrato tem seu prazo de validade até 23/12/2022, necessitando assim 

ser prorrogado, vez que o processo de seleção ampla 03/2022 está suspenso em virtude da 

complexidade para análise da planilha de custos dos interessados sendo necessário o referido 

aditivo. 

 

As partes, de um lado a ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU – AMVE, 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 Diretor Executivo, doravante 

denominada CONTRATANTE, e de outro lado a ESPECIAIS SERVICOS TERCEIRIZADOS 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 02.765.285/0001-87, com 

endereço à Rua Paranapanema, 57, Bairro Velha, Blumenau, CEP: 89.041-170, neste ato 

representado pela Sra. ROSELI SCHNEIDER, CPF nº --3.--2.--9--0 doravante denominada 

simplesmente CONTRATADA, doravante designada CONTRATADA, resolvem de comum 

acordo, celebrar Alteração ao Contrato de Prestação de Serviços nº 20/2022, firmado em 

24/06/2022, mediante as seguintes cláusulas e condições:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO E DO VALOR 

 

1.1 –  O presente contrato fica prorrogado sua vigência e execução até o dia 31 de março 

de 2023 podendo ser renovado mediante termo específico, e nos limites da Resolução 

AMVE nº 12/16. 

1.2 Os valores permanecerão o mesmo até que a CONTRATADA requerer o pedido de 

reequilíbrio fundamentado de forma a manter a justa relação econômica entre 

contratado e contratante. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Da Ratificação: 

 

2.1 - As demais cláusulas e condições estabelecidas em aditivos anteriores do Contrato de 

Prestação de Serviços nº 20/2022, ficam mantidas e ratificadas. 

 

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

contratantes abaixo. 

 



 

 

 

 

Blumenau/SC, 16 de dezembro de 2022. 

 

 

 

_____________________________________ 

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO 

VALE EUROPEU – AMVE  

CONTRATANTE 

 

 

 

__________________________________________ 

ESPECIAIS SERVICOS TERCEIRIZADOS 

LTDA  

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 


