
 

 

PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Nº 03/2017 

 

As partes, de um lado a ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE DO 

ITAJAÍ – AMMVI, 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, doravante denominada CONTRATANTE, e de 

outro lado a COMPETI - CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO EM TECNOLOGIA 

E GESTÃO DE PROCESSOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 

16.708.673/0001-30, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 585, bairro Sete de 

Setembro, na cidade de Gaspar - SC, neste ato representada por Maurélio Soares 

– CPF nº 694.663.789-53, doravante designada CONTRATADA, resolvem de 

comum acordo, celebrar Alteração ao Contrato de Prestação de Serviços nº 

03/2017, firmado em 01/03/2017, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Da alteração: 

 

1.1 – O caput do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato de Prestação de 

Serviços nº 03/2017, firmado em 01/03/2017, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“1.1 - O objeto deste contrato consiste na prestação de serviços técnicos de assessoria 

contábil, no desenvolvimento do projeto de custos da entidade, realizada por meio de 

atividades de conhecimento econômico/contábil que envolvam a coleta, tabulação, 

análise, interpretação e apresentação dos dados pesquisados, bem como na 

participação em reuniões e eventos que se refiram ao desenvolvimento de projetos e 

apoio ao desenvolvimento das atividades do planejamento estratégico.” 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Da Ratificação: 

 

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

03/2017, ficam mantidas e ratificadas. 

 



 

 

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

partes contratantes abaixo. 

 

Blumenau/SC, 19 de junho de 2017. 

 

 

 

________________________                      ____________________________ 

JOSE LUIZ COLOMBI                                  MAURÉLIO SOARES 

CONTRATANTE                                            CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

 

 

________________________                       _____________________________ 

Nome: José Rafael Correa                             Nome: Valdete Korz Marques 

CPF: 601.985.409-49                                    CPF: 546.983.919-20 


