
 

 

1º Termo aditivo ao termo de parceria celebrado 

entre a Amve, e o Observatório Social de 

Brusque 

 

Considerando a alteração do Estatuto da Associação, necessário atualizar o instrumento de 

parceria firmado; 

 

I - A Associação de Municípios do Vale Europeu - Amve, 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 por seu Presidente, ____o ______o __a ___l__, doravante denominada Amve; 

 

II -    O Observatório Social de Brusque pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob nº 13.572.365/0001-32, com endereço na Rua Avenida Cônsul Carlos Renaux, nº56 sala 

1004, Bairro Centro, CEP 88350-002, na cidade de Brusque/SC, neste ato representada por 

seu procurador, ________o ____o_ ____a___, CPF: ____1.__1__._-0__-__1 e-mail 

brusque@osbrasil.org.br , doravante designada simplesmente PARCEIRA.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

 

Constitui objeto do presente Termo Aditivo: 

I – A alteração da razão social da Associação; 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RAZÃO SOCIAL 

 

Em razão da alteração do Estatuto Social da Associação, a nova qualificação passa a ser a 

seguinte: 

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU – Amve, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrito no CNPJ sob nº 83.779.413/0001-43, com endereço na Rua Alberto Stein, 

466, bairro Velha. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO 

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato originário não alteradas pelo presente 

termo aditivo. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 

A publicação deste termo aditivo, no Diário Oficial dos Municípios, será providenciada pela 

Amve. 

E por estarem assim, justas e acertadas, foi celebrado o presente termo aditivo em 3 (três) 

vias de igual teor e forma, para um só efeito, sem rasuras ou emendas, o qual, depois de 

lido e achado conforme, a todo ato presente, vai pelas partes assinados 

 

Blumenau, 11 de maio de 2022. 

 

 

 

 

_________________________________ 

Amve 

____o ______o __a ___l__ 

 

 

 

__________________________________________ 

Observatório Social de Brusque 

________o ____o_ ____a___, 

  

 


