PRIMEIRO TERMO ADIVITO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 28/2021
Considerando a necessidade de adição de uma Inscrição (acesso) de Sabrina Furlani ao
Curso da LGPD;
As partes, de um lado a ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ –
AMMVI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº
83.779.413/0001-43, com endereço na Rua Alberto Stein, 466, bairro Velha, em
Blumenau (SC), neste ato representado pelo seu Diretor Executivo, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa ÓRBITA CONSULTORIA EM
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob nº
40.202.225/0001-45, estabelecida na Avenida do Antão, 490, Centro, Florianópolis, CEP:
88.025-150, Estado de Santa Catarina, neste ato representada pela sócia ANDREA C. N.,
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, para Prestação de Serviços,
regendo-se a presente relação jurídica pelas cláusulas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a adição de 1 (uma) inscrição(acesso)
ao curso e capacitação para implementação da LGPD (Lei n. 13.709/2018), com
um programa de três etapas com o escopo de criar uma estrutura organizacional
e criação de um plano de ação.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
2.1. Pela adição da inscrição estabelecida neste Aditivo, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor de 1.851,04 (mil oitocentos e cinquenta e um reais e
quatro centavos), dividido em 3 parcelas.
2.2 O valor global firmado na cláusula 4.1 passa a ser de R$ 29.616,62 (vinte nove
mil seiscentos e dezesseis reais e sessenta e dois centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO:
3.1. As demais cláusulas e condições do Contrato de Prestação de Serviços nº
28/2021, ficam mantidas e ratificadas.
E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo os representantes das
partes contratantes abaixo.

Blumenau, SC, em 20 de outubro de 2021.
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