
 

 

QUINTA ALTERAÇÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 

13/2020 

 

Considerando a previsão contratual permitindo ressarcimento para eventos de 

interesse da CONTRATANTE; 

Considerando a necessidade de ressarcir a Contratada pelas despesas referentes a 

alimentação, transporte e hospedagem quando em serviço fora de Blumenau é 

necessária a modificação da clausula 5.4 do contrato 13/2020. 

 

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 presidente, 

MARIO HILDEBRANDT, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado 

ALEX LUIZ DA SILVA ME, com nome fantasia de ATENA ASSESSORIA 

EDUCACIONAL, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua José Niquelatti, 

392, Centro, em Agronônica (SC), inscrita no CNPJ sob o nº 21.690.014/0001-54, neste 

ato representado pelo Sr. ALEX LUIZ DA SILVA, doravante designado CONTRATADO, 

resolvem celebrar a Quinta Alteração ao Contrato de Prestação de Serviços nº 

13/2020, firmado em 21/07/2020, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1. O ponto 5.4 da Cláusula Quinta do Contrato de Prestação de Serviços nº 

13/2020, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

(...)  

 

5.5. Nos casos de eventos, programação de interesse da CONTRATANTE ou 

em atendimento aos agentes dos municípios ou participação de eventos técnicos, 



 

 

reuniões, etc. para fora de Blumenau, caberá também a indenização de transporte, 

alimentação, hospedagem e demais despesas relacionadas (nos termos aplicados 

aos colaboradores da CONTRATANTE – Resolução nº 12/13) ou o pagamento de 

passagens aéreas, conforme o caso. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO: 

 

2.1. As demais cláusulas e condições do Contrato de Prestação de Serviços nº 

13/2020, ficam mantidas e ratificadas. 

422. As Partes envolvidas neste instrumento afirmam e declaram que esse termo será 

assinado eletronicamente com fundamento no Artigo 10, parágrafo 2º da MP 2200-

2/2001, e do Artigo 6º do Decreto 10.278/2020, sendo as assinaturas consideradas 

válidas, vinculantes e executáveis. Consigna-se no presente instrumento que a 

assinatura tem plena validade em formato eletrônico, sendo equiparado a 

documento físico para todos os efeitos legais, reconhecendo e declarando os 

signatários que a assinatura deste Contrato em meio eletrônico é apta a comprovar 

autenticidade, autoria, integridade e validade jurídica do instrumento ora firmado, e 

conferir-lhe pleno efeito legal, como se documento físico fosse. Assim sendo, todas 

as assinaturas apostas a este instrumento em meio eletrônico, na forma prevista nesta 

Cláusula, têm plena validade e são suficientes para a autenticidade, integridade, 

existência e validade deste contrato. As Partes renunciam ao direito de recusar ou 

contestar a validade das assinaturas eletrônicas, na medida máxima permitida pela 

legislação aplicável. 

 

Por ser vontade das partes e prova de assim haverem contratado, fizeram este 

instrumento particular assinado pelas partes contratantes para os fins de direito. 

 

Blumenau, SC, em 02 de março de 2023. 

 

 



 

 

_____________________________ 

CONTRATANTE 

MÁRIO HILDEBRANDT   

Presidente da Amve 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

CONTRATADA 

ALEX LUIZ DA SILVA 

Atena Assessoria Educacional 

_____________________________ 

CONTRATANTE 

MICHELE PRADA 

Gestora do contrato 

_____________________________ 

CONTRATADO 

PLAUTO NERCY DE CAMARGO 

MENDES 

Preposto 

 

 

 


