
 

 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 

01/2022 

 

A ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO VALE EUROPEU - AMVE, lançou o Edital de 

Chamamento Público nº 01/2022 objeto: “Credenciamento de emissoras de 

televisão com canal aberto, que sejam geradoras e com sinal de transmissão na 

região da Amve, para a prestação de serviços de divulgação institucional.”, em 

que a prestação do serviço não pode ser interrompida, por se tratar de serviços a 

iniciar a veiculação em janeiro de 2023;  

 

O Chamamento Público ainda se mostra vantajoso para o interesse da Associação a 

ser atendido, melhor coadunando-se com tal finalidade o credenciamento, posto que 

permitiu a seleção de pessoas jurídicas que atendessem aos requisitos do edital. Isso 

porque, quanto maior o número de credenciados, melhor será o atendimento do 

objeto; há previsão orçamentária e fonte para abarcar as despesas; serão mantidos 

todos os termos e condições do Edital, inclusive no que se refere aos valores, 

pagamentos, objeto, finalidades, e demais condições, ocorrendo apenas a 

prorrogação do prazo do credenciamento e do termo de credenciamento vigente de 

pessoas jurídicas até a data de 31/12/2023; o termo de credenciamento (Item 6.1) 

estabelece que “6.1. A vigência desde Termo de Credenciamento iniciar-se-á a 

partir da assinatura, com término em 31 de dezembro de 2022, vinculado à 

manutenção do Edital de Credenciamento que lhe deu origem, permitida a sua 

renovação por períodos sucessivos”. 

 

Neste ato RESOLVE prorrogar o termo de credenciamento, mediante as seguintes 

condições: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO EDITAL DE 

CREDENCIAMENTO 01/2022 COM INICIO EM 01/01/2023 E TÉRMINO EM 

31/12/2023.  

 

Ficam mantidas e ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do Edital de 

Chamamento Público nº 01/2022 e, por consequência, todos os demais atos e 

procedimentos a ele vinculados.  

 

Blumenau (SC), 17 de novembro de 2022. 



 

 

 

 

____________________________ 

ARÃO JOSINO DA SILVA 

PRESIDENTE DA AMVE 

 

_____________________________ 

CASSIO MURILO CHATAGNIER 

DE QUADROS  

DIRETOR EXECUTIVO - AMVE 

 

 


