TERMO DE PRORROGAÇÃO IV que se faz ao Contrato
nº 0039/2016

/ CTO / AFS - 18 firmado entre a

COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ CIJUN e a empresa F&C SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E
COMÉRCIO LTDA. - ME. para prestação de serviços de
suporte e sustentação de sistemas ERP - CIGAM e
CRM/Billing CS - Comercial Solution ambos na
plataforma Oracle em operação na empresa de saneamento
do município, conforme especificações técnicas contidas
no Termo de Referência / Lote 01 - Sustentação de
Sistemas Comercial.

PROCESSO SGPR nº. 0058/2016
PROCESSO SEI nº. 01562/2016

Pelo presente instrumento, de um lado a COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 67.237.644/0001-79, com sede na Avenida da Liberdade s/nº, Paço Municipal,
Jundiaí/SP, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante designada apenas CIJUN e, de
outro lado, a empresa F&C SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. - ME, com sede na na Rua
Saldanha Marinho, 360 - sala 01 - Vila Rio Branco - Jundiaí - São Paulo - CEP: 13215-290, inscrita no CNPJ
sob nº 07.499.568/0001-48, com inscrição estadual nº: 407.436.076.116, municipal nº 85352-6, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, de

acordo com os atos e documentos contidos nos processos, CIJ.01562/2016 e CIJ.01895/2016 doravante
designada apenas CONTRATADA, têm justo e avençado o seguinte:

I – Fica, por força do presente termo, prorrogada a vigência do contrato nº 0039/2016, pelo prazo de 12 (doze)
meses com início em 05 de janeiro de 2021 e término em 04 de janeiro de 2022.
II – Dá-se ao presente termo o valor mensal de R$15.051,46 (quinze mil cinquenta e um reais e quarenta e
seis centavos), totalizando o valor global de R$180.617,52 (cento e oitenta mil seiscentos e dezessete reais e
cinquenta e dois centavos).
III – Resolvem as PARTES ainda, incluir a seguinte previsão no CONTRATO visando regular o tratamento de
dados pessoais ou pessoais sensíveis durante a execução dos serviços pela CONTRATADA, nos termos da Lei
nº 13.709/2018:
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS E/OU PESSOAIS SENSÍVEIS
1. Para a execução dos serviços pela CONTRATADA (como operadora) a CONTRATANTE (como
controladora) poderá compartilhar dados pessoais (que identificam ou tornam identificável uma pessoa
natural), ou dados pessoais sensíveis, nos termos da Lei.
2. Os dados eventualmente compartilhados pela CONTRATANTE à CONTRATADA, ou mesmo os
dados que a CONTRATADA tenha acesso em razão do objeto deste contrato, somente poderão ser por
esta última tratados para a finalidade exclusiva de disponibilizar o objeto desta contratação à
CONTRATANTE, sendo vedada destinação diversa, divulgação, compartilhamento, armazenamento ou
qualquer outra forma de tratamento que não seja a ora autorizada, ou expressamente autorizada
posteriormente pela CONTRATANTE.
Caberá à CONTRATANTE, se necessário como base legal para o tratamento dos dados pessoais ou
pessoais sensíveis, solicitar o consentimento do titular de dado, sendo vedada a interação direta
da CONTRATADA com os mesmos.
3. Caso os dados pessoais ou pessoais sensíveis eventualmente tratados pela CONTRATADA para a
execução do objeto desta contratação, precisem ficar armazenados em servidor da CONTRATADA, eles
deverão ser alocados em banco de dados logicamente segregado que não permita o acesso de prepostos
(sem o devido controle de acesso) ou de terceiros, ou mesmo a integração com outros

sistemas/aplicações, permanecendo à disposição da CONTRATANTE para transferência/uso quando esta
solicitar, e não poderão, em nenhuma hipótese, ser tratados pela CONTRATADA fora dos objetivos para
os quais foram compartilhados.
4. A CONTRATADA se obriga a manter os dados pessoais ou pessoais sensíveis eventualmente
compartilhados pela CONTRATANTE em ambiente tecnologicamente seguro, implementando as
medidas técnicas e organizacionais apropriadas para protegê-los, levando em conta as técnicas mais
avançadas, o custo de aplicação e a natureza, o âmbito, o contexto e as finalidades do tratamento, bem
como os riscos apresentados pelo tratamento, em particular, à destruição, perda, alteração ou divulgação
não-autorizada dos mesmo, de forma acidental ou ilegal, ou mesmo ao acesso aos dados pessoais
transmitidos, armazenados, ou de outra forma tratados em decorrência desta contratação,
responsabilizando-se integralmente por quaisquer vazamentos ou incidentes decorrentes da não
observância das regras mínimas de segurança, inclusive às relativas ao nível de acesso de seus prepostos
aos dados.
5. Deverá a CONTRATADA comunicar a CONTRATANTE, imediatamente, a ocorrência de qualquer
incidente de segurança relacionado aos dados pessoais ou pessoais sensíveis eventualmente tratados em
virtude desta contratação, incluindo, mas não se limitando a: exposição, vazamentos e
compartilhamentos indevidos.
6. A CONTRATADA no eventual tratamento dos dados pessoais ou pessoais sensíveis, em nome da
CONTRATANTE, atuará somente de acordo com as instruções fornecidas pela CONTRATANTE no
âmbito desta contratação, e, caso a CONTRATADA considere que não possui informações suficientes
para o tratamento dos dados, caberá à CONTRATADA solicitá-las à CONTRATANTE.
7. Eventuais solicitações de titulares de dados pessoais, autoridade de proteção de dados, ou terceiro
direcionadas à CONTRATADA relativas ao tratamento de dados pessoais ou dados pessoais sensíveis, ou
relativos ao exercício de qualquer dos direitos dos titulares, deverão ser encaminhados imediatamente
para a CONTRATANTE.
7.1. Ressalvadas as hipóteses previstas em lei, a CONTRATADA não poderá, sem instruções
prévias da CONTRATANTE, conceder informações ou executar direitos dos titulares de dados.
7.2. Deverá a CONTRATADA prestar assistência à CONTRATANTE no sentido de assegurar o
cumprimento da obrigação de responder às solicitações dos titulares de dados, incluindo pedidos

de acesso, retificação, bloqueio, restrição, apagamento, portabilidade de dados, ou o exercício de
quaisquer outros direitos dos titulares de dados com base nas normas aplicáveis à proteção de
dados.
7.3. Caso necessário, a CONTRATADA auxiliará a CONTRATANTE no cumprimento de suas
outras obrigações de acordo com as normas de proteção de dados nos casos em que estiver
implícita a assistência da CONTRTADA e/ou nos casos em que for necessária a assistência da
CONTRATADA para que a CONTRATANTE possa cumprir suas obrigações, incluindo aquelas
relativas à segurança do tratamento, violações de dados pessoais, avaliação de impacto de proteção
de dados ou consulta prévia à autoridade de proteção de dados.
8. Findo o contrato, seja pelo decurso do prazo, por distrato ou rescisão, deverá ocorrer o término do
tratamento dos dados pessoais e/ou pessoais sensíveis eventualmente realizado pela CONTRATADA,
devendo a mesma transferi-los integralmente à CONTRATANTE, realizando a CONTRATADA, após o
devido aceite de transferência expressamente dado pela CONTRATANTE, a eliminação segura dos
mesmo nos termos da Lei.
9. É obrigação da CONTRATADA cumprir integralmente as normas relativas à privacidade e à proteção
de dados, incluindo, mas não se limitando à Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais), quando do início da sua eficácia, além de eventuais normas complementares e/ou que possam
ser editadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), em conjunto com o quanto
previsto neste contrato.
IV – Ficam ratificadas, no que não colidirem com o presente termo, as demais cláusulas do Contrato nº
0039/2016, firmado em 09 de novembro de 2016, do Termo de Prorrogação I de 08 de dezembro de 2017, do
Termo de Prorrogação II de 09 de novembro de 2018 e do Termo de Prorrogação III e Aditivo I de 26 de
novembro de 2019.
E, por estarem assim justos e avençados, assinam o presente termo em uma via para todos os efeitos de
direito.
Documento assinado eletronicamente por Celso Monteiro da Silva, Diretor Técnico, em 11/11/2020, às
15:26, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto Municipal
26.136/2015.
Documento assinado eletronicamente por Amauri Marquezi de Luca, Diretor Presidente, em
12/11/2020, às 15:12, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto

Municipal 26.136/2015.

Documento assinado eletronicamente por Cristiane Donizetti Marques, Usuário Externo, em
12/11/2020, às 22:01, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto
Municipal 26.136/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portalsei.cijun.sp.gov.br/autentica
informando o código verificador 0099034 e o código CRC 48E82504.
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