*****************************************************************
ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA PARA
INVESTIMENTO SOCIAL Nº. 000091/2012
*****************************************************************
1.

Partes:

1.1.

IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. ( Irani ), pessoa jurídica de direito
privado, com sede na Rua General João Manoel, nº. 157, 9º andar, Bairro
Centro, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul
CEP:
90.010-030, inscrita no CNPJ sob o nº. 92.791.243/0001-03 e Inscrição
Estadual isenta, com Escritório SC - Joaçaba, localizado na Rua Francisco
Lindner, nº. 477
1º andar, Edifício Angélica, Bairro Centro, na cidade de
Joaçaba, Estado de Santa Catarina
CEP: 89.600-000, inscrito no CNPJ
sob o nº. 92.791.243/0020-76 e inscrição Estadual nº. 255.139.730;
neste ato, representada na forma de seu Estatuto Social; e

1.2.

ASSOCIAÇÃO JOAÇABENSE DE VOLEIBOL - AJOV ( AJOV ), entidade
de prática desportiva organizada na forma de sociedade civil de direito
privado, autônoma, apolítica, sem fins econômicos, declarada de utilidade
pública municipal e estadual, com sede na Rua Treze de Maio, nº. 11, Sala
08, 1º andar, Bairro Centro, na cidade de Joaçaba, Estado de Santa
Catarina
CEP: 89.600-000, inscrita no CNPJ sob o n.º
01.823.720/001-10, neste ato, representada por Soili Marilei Natus,
inscrita no CPF sob o nº. 677.795.069-91, única responsável pela gestão da
conta de endereço eletrônico (E-mail) ajov@ajov.com.br, ao final firmado.

2.
CONTRATO ADITADO: Termo de Parceria para Investimento Social nº.
000091/2012, firmado em 21 de março de 2012, o qual tem por objeto o apoio
institucional ao núcleo de iniciação esportiva de AJOV em Joaçaba e Vargem
Bonita, o que se fará por meio de auxílio financeiro mensal.

As partes supra nomeadas e qualificadas, pelo presente instrumento e na
melhor forma de direito, ajustam o presente termo aditivo ao termo de convênio
acima identificado, em conformidade com as cláusulas a seguir convencionadas.

3.

Cláusulas:

PRIMEIRA: As partes, de comum acordo, ajustam que o valor praticado pelo
auxílio financeiro, manter-se-á fixo para o próximo período de 12 (doze) meses,
contados a partir de 04 de janeiro de 2022, sem aplicação de qualquer reajuste.
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SEGUNDA: As partes declaram que as condições estabelecidas neste Aditivo são
válidas a partir de 04 de janeiro de 2022.
TERCEIRA: As partes declaram que, todas as condições firmadas no contrato ora
aditado, não alteradas por este termo, permanecem em pleno vigor e são
expressamente ratificadas.

E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente contrato
eletrônico, por meio de assinatura digital e/ou eletrônica com duas
testemunhas que também o assinam da mesma forma.

IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A.
(Assinado Digitalmente)

ASSOCIAÇÃO JOAÇABENSE
VOLEIBOL - AJOV
(Assinado Digitalmente)

DE

Testemunhas:

Testemunha 1
(Assinado Digitalmente)

Testemunha 2
(Assinado Digitalmente)
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