
 

 

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2022 

 

As partes, de um lado o ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU – AMVE, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita 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 ROTA D'AGUA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob nº 06.942.192/0001-31, com endereço à Rua Benjamin 

Constant, 2021, Sala 01 e 02, Escola Agrícola, Blumenau, CEP: 89.037-501, 

rotaagua@gmail.com , neste ato representado pela Sra. TATIANA PATRICIA KLOTH 

GUBLER, CPF nº --6.--9.--9--8, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm 

entre si justo e convencionado o presente aditamento ao Contrato nº. 16/2022, em 

consonância com as cláusulas que seguem. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato 

firmado entre as partes em 21/06/2022, nos termos previstos em sua Cláusula quinta.  

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO 

2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência e execução do Contrato até 

31/12/2023. 

CLÁUSULA TERCEIRA –  DO VALOR 

3.1. Para o período da prorrogação, o valor dos produtos será conforme tabela abaixo: 

QUANTIDADE ESTIMATIVA DE 

CONSUMO 

VALOR UNI. VALOR DO ITEM 

12 un Galões de água 

mineral 10 litros  

R$ 10,00 R$ 120,00 

8 un Caixa com 48 copos  

de 20 litros 

R$ 28,00 R$ 224,00 
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6 fardos Fardo com 12 garrafas 

de agua 500mls 

R$ 11,00 R$ 66,00 

TOTAL R$ 410,00 

OBS.: Este quadro é apenas uma estimativa de consumo mensal. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA PROTEÇÃO DE DADOS: 

4.1. É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em 

decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da 

contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.  

4.2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações 

– em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência 

da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais - LGPD), sendo vedado o repasse das informações a outras 

empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o 

cumprimento do instrumento contratual. 

4.3. As partes responderão administrativa e judicialmente caso causarem danos patrimoniais, 

morais, individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais repassados em decorrência 

da execução contratual, por inobservância à Lei Geral de Proteção de Dados.  

4.4. Em atendimento ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados, o CONTRATANTE, para 

a execução do serviço objeto deste contrato, tem acesso a dados pessoais dos 

representantes da CONTRATADA, tais como número do CPF e do RG, endereços eletrônico 

e residencial, e cópia do documento de identificação (listar outros, quando cabível).  

4.5. A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de 

Dados e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na 

legislação com o intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.  

4.6. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) 

horas qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações 

acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de 



 

 

tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da 

Lei Geral de Proteção de Dados. 

CLÁUSULA QUINTA –  DA DESPESA 

5.1. As despesas para o exercício subsequente correrão por conta do Orçamento Anual da 

CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO: 

6.1. As demais cláusulas e condições do Contrato de Prestação de Serviços nº 16/2022, ficam 

mantidas e ratificadas. 

6.2. As Partes envolvidas neste instrumento afirmam e declaram que esse poderá ser 

assinado eletronicamente com fundamento no Artigo 10, parágrafo 2º da MP 2200-2/2001, 

e do Artigo 6º do Decreto 10.278/2020, sendo as assinaturas consideradas válidas, 

vinculantes e executáveis. Consigna-se no presente instrumento que a assinatura tem plena 

validade em formato eletrônico, sendo equiparado a documento físico para todos os efeitos 

legais, reconhecendo e declarando os signatários que a assinatura deste Contrato em meio 

eletrônico é apta a comprovar autenticidade, autoria, integridade e validade jurídica do 

instrumento ora firmado, e conferir-lhe pleno efeito legal, como se documento físico fosse. 

Assim sendo, todas as assinaturas apostas a este instrumento em meio eletrônico, na forma 

prevista nesta Cláusula, têm plena validade e são suficientes para a autenticidade, 

integridade, existência e validade deste contrato. As Partes renunciam ao direito de recusar 

ou contestar a validade das assinaturas eletrônicas, na medida máxima permitida pela 

legislação aplicável. 

E, por assim estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato para um mesmo 

efeito. 

 

Blumenau, SC, em 19 de dezembro de 2022. 



 

 

 

 

________________________________ 

AMVE 

_____O _____O ________R _E Q______ 

CONTRATANTE 

 

 

_______________________________ 

ROTA D'AGUA DISTRIBUIDORA 

DE BEBIDAS LTDA  

CONTRATADA 

 

________________________________ 

AMVE 

GESTORA DO CONTRATO 

CONTRATANTE 


