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PRIMEIRO TERMO ADITIVO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO n0 001/2020 
 

 
 

 

ao Contrato Administrativo n0 32/2020, celebrado 

entre o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste 

de Santa Catarina – Cisnordeste/SC e a empresa Olos 

Tecnologia LTDA EPP. 

 

 

  

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 Olos Tecnologia LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o nº 85.260.354/0001-28, com sede na Rua Tufie Mahfud, nº 210, Centro, Jaraguá do 

Sul/SC, neste ato representada por Alfredo Roeder Junior, através deste instrumento e nos 

termos do Processo Administrativo nº 001/2020, Contrato Administrativo nº 32/2020 e Pregão 

Presencial nº 10/2020 , 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 sexta dos termos do item “f”. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E PAGAMENTOS 

Altera-se o item “3.1” da cláusula terceira – Pagamentos, passando a ter a seguinte redação: Os 

valores mencionados do item “3.1” da cláusula terceira deverão ser destacados em notas fiscais 

distintas com os respectivos valores, sendo ambas emitidas em face do Cisnordeste. Para efeitos 

financeiros, fiscais e orçamentários o valor mensal é de R$ 5.380,48 (cinco mil e trezentos e 

oitenta reais e quarenta e oito centavos). R$ 4.051,92 (quatro mil e cinquenta e um reais e 
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noventa e dois centavos) será referente aos serviços prestados aos Munícipios Consorciados ao 

Cisnordeste/SC e R$ 1.328,56 (mil e trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos) 

aos serviços prestados ao Cisnordeste/SC. 

 

Incluem-se na cláusula terceira – Pagamentos, o item “3.1.1” com a seguinte redação: A 

CONTRATADA deverá emitir duas Notas Fiscais para pagamento, uma para os serviços 

prestados ao Cisnordeste/SC e outra para os serviços prestados aos Munícipios Consorciados 

ao Cisnordeste/SC. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Altera-se na cláusula décima – Dotação Orçamentária, o item “10.1”, passando a ter a seguinte 

redação: A dotação orçamentária passa a ser: 

 

Cisnordeste/SC: 

01.01.04.0122.0001.2001.3339000000000000000.0102001 – 40.02 - Desenvolvimento e 

Manutenção de Software (Referência 4). 

 

Municípios: 

01.02.10.0302.0002.2.002.3339000000000000000.0102002 – 40.01 - Locação de Software do 
Município de Araquari (Referência 10) 
 
01.02.10.0302.0002.2.003.3339000000000000000.010202 – 40.01 - Locação de Software do 
Município de Balneário Barra do Sul (Referência 13) 
 
01.02.10.0302.0002.2.004.3339000000000000000.010202 – 40.01 - Locação de Software do 
Município de Barra Velha (Referência 17) 
 
01.02.10.0302.0002.2.005.3339000000000000000.010202 –40.01 - Locação de Software do 
Município de Campo Alegre (Referência 20) 
 
01.02.10.0302.0002.2.006.3339000000000000000.010202 – 40.01 - Locação de Software do 
Município de Corupá (Referência 23) 
 
01.02.10.0302.0002.2.007.3339000000000000000.010202 – 40.01 - Locação de Software do 
Município de Garuva (Referência 27) 
 
01.02.10.0302.0002.2.008.3339000000000000000.010202 – 40.01 - Locação de Software do 
Município de Guaramirim (Referência 30) 
 
01.02.10.0302.0002.2.009.3339000000000000000.010202 – 40.01 - Locação de Software do 
Município de Itapoá (Referência 34) 
 
01.02.10.0302.0002.2.010.3339000000000000000.010202 – 40.01 - Locação de Software do 
Município de Jaraguá do Sul (Referência 37) 
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01.02.10.0302.0002.2.011.3339000000000000000.010202 – 40.01 - Locação de Software do 
Município de Joinville (Referência 41) 
 
01.02.10.0302.0002.2.012.3339000000000000000.010202 – 40.01 - Locação de Software do 
Município de Massaranduba (Referência 44) 
 
01.02.10.0302.0002.2.014.3339000000000000000.010202 – 40.01 - Locação de Software do 
Município de Rio Negrinho (Referência 50) 
 
01.02.10.0302.0002.2.015.3339000000000000000.010202 – 40.01 - Locação de Software do 
Município de São Bento do Sul (Referência 53) 
 
01.02.10.0302.0002.2.016.3339000000000000000.010202 – 40.01 - Locação de Software do 
Município de São Francisco do Sul (Referência 56) 
 
01.02.10.0302.0002.2.017.3339000000000000000.010202 – 40.01 - Locação de Software do 
Município de São João do Itaperiú (Referência 60) 
 
01.02.10.0302.0002.2.018.3339000000000000000.010202 – 40.01 - Locação de Software do 
Município de Schroeder (Referência 63) 
 
 

CLÁUSULA QUARTA - DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSSOAIS – LGPD 

Incluem-se na cláusula nona – da Responsabilidade da Contratada, o item “9.5” 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 
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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. 

 

CLÁUSULA QUINTA - RATIFICAÇÃO 

O presente aditamento complementa o Contrato nº 31/2021 e demais termos aditivos, firmado 

em 03 de maio de 2021, ratificando todas as cláusulas que não foram modificadas. 

 

 

CLÁUSULA SÉXTA  - 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 

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

CONTRATANTE 
 

 

 

 
Alfredo Roeder Junior  

OLOS TECNLOGIA LTDA EPP 
CONTRATADA 

 

 

 

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