
 

 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2021 

 

As partes, de um lado o ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO VALE EUROPEU - AMVE, 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), neste ato representado pelo seu 

Secretário Executivo, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro ACTUS 

AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 83.794.925/0001-

89, estabelecida na Rua Assunção, 43, bairro Ponta Aguda, na cidade de Blumenau - SC, neste ato 

representado conforme autorizado pela clausula 12°, §4° do contrato social pelos sócios EDUARDO 

Z. e MARISE K. S., doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e 

convencionado o presente Aditamento ao Contrato nº. 25/2021, em consonância com as cláusulas 

que seguem. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência e da alteração da 

forma de pagamento estipulada na clausula 5.4 do Contrato firmado entre as partes em 14/09/2021. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO 

2.1. O prazo de vigência do Contrato nº 25/2021, firmado em 14/09/2021, bem como seu objeto, 

fica prorrogado e renovado até 28 de fevereiro de 2022, sem prejuízo de novas prorrogações e/ou 

renovações, na forma da Lei. 

2.2. A Cláusula 5.4 do originário tem sua redação alterada, em comum acordo e de livre vontade 

pelas partes, passando a dispor o seguinte: 

“5.4 - O pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dia útil após a entrega do relatório final mediante 

o atesto da Nota Fiscal e boleto, que deverá ser enviada eletronicamente para o e-mail 

cassio.quadros@amve.org.br e beatriz@amve.org.br , devidamente conferida e aprovada pelo 

gestor deste contrato”. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO: 

3.1. As demais cláusulas e condições do Contrato Administrativo nº. 25/2021 ficam mantidas e 

ratificadas. 
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E, por assim estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual 

teor para um mesmo efeito. 

Blumenau (SC), 26 de novembro de 2021. 

 

____________________________ 

CONTRATANTE - AMVE 

DIRETOR EXECUTIVO - AMVE 

 

 

_____________________________ 

CONTRATADO  

ACTUS AUDITORES INDEPENDENTES S/S 

 

____________________________ 

CONTRATADO  

ACTUS AUDITORES INDEPENDENTES S/S 

 

 

 


