
 

 

QUINTO TERMO ADIVITO AO CONTRATO Nº 33/2017 

 

CONSIDERANDO a necessidade de fazer o monitoramento e segurança do prédio por meios 

técnicos e realizar as senhas do alarme e; 

Considerando que o processo para nova contratação ainda não finalizou em virtude do 

final de ano;  

As partes, de um lado a Associação de Municípios do Vale Europeu - Amve, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita 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 

Diretor Executivo, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa 

MULTI ALARME SISTEMAS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA - ME, pessoa 

jurídica de direito privado, com sede na Rua Pastor Oswaldo Hesse, n. 1041 - Fundos, em 

Blumenau, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob o n° 03.890.825/0001-17, neste 

ato representado pela sua administradora Sra. Alessandra Pacheco Mordhorst - CPF nº -

-9.--7.--9--0, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, para Prestação de 

Serviços, regendo-se a presente relação jurídica pelas cláusulas a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - O objeto do presente Aditivo é a contratação de serviços de vigilância eletrônica 

(Monitoramento de alarme e CFTV), compreendendo o fornecimento de materiais, mão 

de obra e equipamentos, nos locais discriminados, que ficam fazendo parte integrante e 

inseparável deste instrumento como se aqui estivessem transcritos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

2.1 - Pela adição da inscrição estabelecida neste Aditivo, a CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA o valor mensal de R$ 399,76 (trezentos e noventa e nove reais e setenta e 

seis centavos). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO 

3.1 - O prazo de vigência do Contrato nº 33/2017 fica prorrogado e renovado até 03 de 

março de 2023, sem prejuízo de novas prorrogações e/ou renovações, na forma da Lei. 



 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO: 

4.1 - As demais cláusulas e condições do Contrato de Prestação de Serviços nº 

33/2017, ficam mantidas e ratificadas. 

 

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

partes contratantes abaixo. 

 

Blumenau, SC, em 19 de dezembro de 2022. 

 

 

 

CONTRATANTE 

CASSIO MURILO CHATAGNIER  

QUADROS DIRETOR EXECUTIVO - 

AMVE 

 

 

CONTRATADA 

ALESSANDRA PACHECO MORDHORST  

MULTIALARME 

 

 
 

GESTORA DO CONTRATO 

 

NAIR TEODORO MACHADO DE MELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 


