
 
 
 
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇO DE CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMA E SUPORTE PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA 
DENOMINADO PPE QUE ENTRE SI CELEBRAM NUMERIA 
INFORMÁTICA LTDA EPP E O INSTITUTO DE PREVIDÊN-
CIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – IPE Prev. 
 

 
 
 
 
O Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPE Prev, Autarquia Previden-

ciária Estadual, com sede nesta Capital, na Av. Borges de Medeiros, n° 1945, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n° 92.829.100/0001-43, neste ato representado por seu Diretor-Presidente José Guilherme 
Kliemann, RG: 6024898014, CPF:  551.155.940-72 domiciliado nesta capital, doravante denomi-
nado CONTRATANTE, e, de outro lado NUMERIA INFORMÁTICA LTDA EPP., inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº. 05.371.908/0001-25, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Felizardo nº 
711, sala 201, Bairro Jardim Botânico, em Porto Alegre/RS, neste ato representada por seu Sócio-
Diretor, Sr. Cassiano Sombrio, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 917.891.500-78, doravante 
denominada CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Ser-
viços n° 01/2021, instruído nos processos administrativos n° 17/2442-0007804-3, sujeitando-se as 
partes à legislação pertinente, conforme referidas no contrato de origem, subsidiariamente, pela Lei 
nº 14.133/2021 e às seguintes cláusulas: 
 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1. O presente Termo Aditivo tem como objeto a ALTERAÇÃO do contrato, com a inclusão de cláu-
sulas para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados e a RETIFICAÇÃO de Cláusulas que 
constem artigos referentes à Lei 8.666/93.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO 

2.1 Tendo em vista a adequação do Contrato nº 01/2021 às Leis Gerais de Proteção de Dados, Lei 
nº 13.709/2018, deverá ser acrescido na Cláusula Décima - Das Obrigações do Contratado, os 
itens abaixo: 

 

10.28 A Contratada declara que seus processos de tratamento de dados pessoais estão em 
conformidade com a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais, bem como com as normas complementares editadas pela Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados; 

 

10.29 A coleta e tratamento de dados devem ficar adstritos à execução do objeto contratual; 

 

10.30 Em caso de subcontratação de outros operadores, a responsabilidade será direta da 
empresa contratada pela regularidade dos processos de tratamento de dados pessoais, em 
conformidade com a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção 
de Dados, bem como com as normas complementares editadas pela Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados; 
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10.31 Responsabilidade da contratada pelos danos decorrentes da violação às normas da 
Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados, bem 
como com as normas complementares editadas pela Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RETIFICAÇÃO 

3.   Pelo presente termo aditivo serão retificadas as cláusulas que constem artigos referentes à Lei 
8.666/93, tendo em vista que o Contrato nº 01/2021 rege-se pela Nova Lei de Licitações (Lei 
14.133/2021), passando a ter a seguinte redação: 

 

10.25. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quanti-
tativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua pro-
posta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da contratação, exceto quando 
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 124 da Lei federal nº 
14.133/2021.  

 

12.5. Supressão do item por não ter correspondência na nova lei de licitações.  
 

12.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo adminis-
trativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento pre-
visto na Lei federal nº 14.133/2021   
 

12.12. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no instru-
mento, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, conforme art. 
138, I da Lei federal nº 14.133/2021. 
 

13.1. O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 137 da Lei 
federal nº 14.133/2021, com as consequências indicadas no art. 155 da mesma Lei, sem 
prejuízo da aplicação das sanções previstas.  
 

13.3. O contratado reconhece os direitos do contratante em caso de inexecução total ou 
parcial do contrato, prevista no artigo 155 da Lei federal nº 14.133/2021  
 
15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 e seguintes da 
Lei federal nº 14.133/2021.  
 

16.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas 
na Lei federal nº 14.133/2021, na Lei federal nº 10.520/2002 e demais normas aplicáveis. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1 Ficam ratificados para todos os fins de direito as demais cláusulas constantes no contrato origi-
nal e os termos aditivos celebrados pelas partes. 

4.2 E, por estarem justos e contratados, assinam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.   

 

Porto Alegre,      de                         de 2021. 
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CONTRATANTE                                                                    CONTRATADA 
 
 
____________________________________                   _______________________________ 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO                             Numeria Informática LTDA EPP.                                                                                                                       
DO RIO GRANDE DO SUL – IPE Prev                                        
 
 
 
 
 
 
 
Testemunhas 
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