
 C ONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE  

DO NORDESTE DE SANTA CATARINA 
           Rua Max Colin, 1843 – América – 89204-635 – Joinville - SC 

    Fone/Fax: (47) 3422 9838 e 3422 5715 
       CNPJ: 03.222.337/0001-31 

www.cisnordeste.sc.gov.br 

 
 

Página 1 de 3 
 

QUARTO TERMO ADITIVO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO n0 14/2019 
 

 
 

 

ao Contrato Administrativo n0 29/2019, celebrado 

entre o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste 

de Santa Catarina – Cisnordeste/SC e a empresa de 

Assessoria em Contabilidade – Assessore Consultoria 

EIRELI-ME. 

 

 

  

Termo Aditivo ao Contrato, onde são partes o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste 

de Santa Catarina, com sede à Rua Max Colin, nº 1843, Bairro América, na cidade de Joinville  

(SC), inscrita no CNPJ/MF 03.222.337/0001-31, neste ato representado pelo Prefeito Municipal 

de São João do Itaperiú/SC e Presidente do CISNORDESTE/SC, Sr. Clézio José Fortunato, e 

a Empresa ASSESSORE CONSULTORIA EIRELI-ME, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº 26.453.080/0001-24, com sede na Rua José Gonçalves, 53, sala 2, 

Centro, Ilhota/SC, neste ato representada por Cristiane Alexandre, inscrita no CPF sob o nº 

004.629.829-04,  através deste instrumento e nos termos do Processo Administrativo nº 14/2019, 

Contrato Administrativo nº 29/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019 , resolvem ajustar o presente 

termo aditivo, nos seguintes termos: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA 

Tendo em vista a natureza contínua do contrato de prestação de serviços, o prazo de vigência 

contratual prorroga-se para mais 12 (doze) meses, de 01/01/2022 a 31/12/2022, em 

conformidade com o art. 57, inciso IV da Lei 8.666/93 e seu § 2º. 

 

Parágrafo Único. O contrato poderá ser rescindido antes do termo final estipulado no caput, 

mediante a notificação prévia à CONTRATADA, de no mínimo 60 dias, sob pena de aplicação 

das penalidades previstas na cláusula nona dos termos do item “g”. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A dotação orçamentária será: 
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a) 01.01.04.0122.0001.2001.3339000000000000000.0102001 – Manutenção das Atividades do 

Consórcio e o Elemento 39.05 – Serviços Técnicos Profissionais. 

  

Parágrafo único. A eficácia do presente termo aditivo quanto à prorrogação do prazo de vigência 

fica condicionada à efetiva disponibilidade orçamentária para atender a despesa no exercício de 

2022. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR E PAGAMENTO 

O valor mensal dos serviços prestados, para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários é de R$ 

6.917,15, (seis mil e novecentos e dezessete reais e quinze centavos) os quais serão pagos após 

a realização do serviço contratado, até o 10º dia do mês subsequente. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSSOAIS – LGPD 

Incluem-se na cláusula décima segunda – da Legislação, o item “12.1” com a seguinte redação: 

A CONTRATADA, tendo entre algumas de suas atribuições e funções que necessariamente 

implicam no tratamento de dados pessoais, deverá observar a forma, extensão e demais regras 

no tratamento de dados pessoais, o qual é individualmente responsável pelo cumprimento de 

suas obrigações decorrentes da Lei Geral de Proteção de Dados -LGPD e de eventuais 

regulamentações emitidas posteriormente pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados -

ANPD. 

 

§ 1º A CONTRATADA garante manter os Dados Pessoais no mais absoluto sigilo, limitando o 

acesso aos Dados Pessoais ao número mínimo necessário de colaboradores e exigindo destes 

a observância das obrigações para o fiel cumprimento dos serviços contratados, mantendo o 

programa de segurança de dados, que contemple medidas adequadas do ponto de vista técnico, 

físico e de governança, que tenha por objetivo proteger os Dados Pessoais contra incidentes, 

bem como garantir que essas medidas assegurem um nível de segurança condizente com os 

riscos apresentados pelo Tratamento, a natureza dos Dados Pessoais e as tecnologias de 

segurança disponíveis e razoavelmente aplicadas no segmento de atuação das Partes; 

§ 2º As Partes reconhecem e acordam que para o tratamento de dados, a CONTRATANTE é o 

Controlador dos Dados Pessoais, enquanto a CONTRATADA é o Operador dos Dados Pessoais, 

nos termos estabelecidos na LGPD. 

§ 3º A parte que em decorrência da violação de suas obrigações no âmbito deste Contrato ou da 

violação de qualquer direito dos Titulares de Dados, causar dano, deverá ressarcir a Parte 

Prejudicada por todo e qualquer gasto, custo, despesas, honorários de advogados e custas 

processuais efetivamente incorridos ou indenização/multa paga em decorrência de tal violação. 
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CLÁUSULA QUINTA - RATIFICAÇÃO 

O presente aditamento complementa o Contrato nº 29/2019 e demais termos aditivos, firmado 

em 17 de junho de 2019, ratificando todas as cláusulas que não foram modificadas. 

 

CLÁUSULA SEXTA - PUBLICAÇÃO 

Em atenção ao disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, o extrato do presente 

aditamento será publicado no Diário Oficial dos Municípios, disponível em 

www.diariomunicipal.sc.gov.br. 

 

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor. 

 

 

 

 

 

Joinville/SC, 01 de janeiro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clézio José Fortunato      

 

 

 
Clézio José Fortunato 

Prefeito Municipal de São João do Itaperiú/SC 
Presidente do CISNORDESTE/SC 

CONTRATANTE 
 

 

 

 
Cristiane Alexandre  

Assessore Consultoria EIRELI-ME 
CONTRATADA 

 

 

 

http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
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