
 

 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
30-2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO 
MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AMMVI E MISERVI ADMINISTRADORA DE 
SERVIÇOS LTDA QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
CONTRATUAL E APLICAÇÃO DE REAJUSTE, NA FORMA ABAIXO: 
 
 
 

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, MISERVI ADMINISTRADORA DE 
SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n° 79.391.157/0001-
45, com sede na Rua 202, n° 26, CEP: 88.220-000, Meia Praia, no Município de 
Itapema/SC, neste ato representada por JORGE GOETTEN DE LIMA, inscrito no 
CPF nº 439.279.989-15, doravante designada CONTRATADA, resolvem de 
comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de 
serviços 30-2017, e pelas cláusulas e condições seguintes: 
 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA REVISÃO DA REMUNERAÇÃO  

 

O valor mensal previsto na Cláusula Segunda do contrato de prestação de 
serviços, firmado pelas partes em 30 de janeiro de 2018, fica revisado em face da 
data base da categoria profissional do para o exercício de 2019, no interesse 
recíproco das partes e nos termos contratuais, dando-se nova redação ao item 2.1 
do contrato original, com efeito financeiro a contar de 1º de fevereiro do corrente, 
como segue: 
 

“2.1 - O valor do presente contrato é de R$ 10.025,69 (dez mil e vinte e cinco reais e sessenta e 
nove centavos), por mês, considerando-se o valor mensal de R$3.669,45 (três mil seiscentos e 
sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) para o item “a.1” da Cláusula anterior, o valor 
mensal de R$3.054,66 (três mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) para o 
item “a.2” e o valor mensal de R$ 3.301,58 (três mil trezentos e um reais e cinquenta e oito 
centavos) para o item “b”, na forma da proposta da CONTRATADA do Processo de 
Compras/Contratação nº 30/2017;” 
 
 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO 
 

 
 

As demais cláusulas do contrato original ficam mantidas e ratificadas. 
 
 



 

 

E assim, por estarem certas e ajustadas, as partes assinam o presente termo 
aditivo, em 2 (duas) vias de igual teor e forma. 
 

 

Blumenau/SC, 12 de julho de 2019. 

 

 

 

 

________________________                      ____________________________ 

                                   

CONTRATANTE                                            CONTRATADA 

 

 


