
- ~-----------PRIMEIRO ADITIVO AO COMODATO DE EQUIPAMENTOS 

Pelo presente instrumento, de um lado a doravante denominada PRESTADORA, conforme identificada a seguir: 

~ ADOS ÕÃcÕNTRATADA ··- ---,, 
Nome Empresarial: -. ---

. _ SBRUSSI E SBRUSSI L TDA ;fNPJ: -------- ·- -
10.947 .276/0001-35 En-dereço: -- ---- -

' Inscrição Estadual: 
I 13.373.940-6 

Avenida Planalto, nº 367 
Bairro: - - : Cidade: i Estado: 

7 Ato de Autorização : Anatei-- · 
1 _Nº~ 3,!92/2012 

Í-CEP-: 
. _çen_tr~ i Água Boa ; Mato Grosso 

Telefone: S.AC: • Site: 1 E-mail: 
:__ (~6)3468_·3988 . ____ 080Q__ 646 3988 -~ www.he!p!nternetc_c>m.b_i: _ _ J. comerciat@helpinternet.com.br __ _ 

' 78635-000 

E de o~tro lado, pessoa física ou jurídica, doravante denominado (a) ASSINANTE conforme identificado (a) em TERMO DE 
ADESAO que venham a se submeter a este instrumento. 

As P~~es acima !dentificad?s, resolvem, em comum acordo ADITAR o COMODATO DE EQUIPAMENTOS, registrado em 
Cartono de Reg1stro de T1tulos e Documentos em 19/05/2015, sob o n.º 6793 fls.139 do livro B-28, na Cidade de Água 
Boa, estado do Mato Grosso, que passa a ser regido, a partir da presente data, com os seguintes termos: 

CLÁUSULA PRIMEÍRA 

São acrescentadas ao contrato as seguintes Cláusulas: 

1. 1 O ASSINANTE declara, por meio da assinatura do respectivo TERMO DE ADESÃO, que foi informado quanto ao 
tratamento de dados que será realizado pela PRESTADORA, nos termos da Lei nº 13.709/2018. Declara também ser 
manifestação livre, informada e inequívoca a autorização do tratamento de seus dados pessoais. 

1.2 A PRESTADORA observará o dever de zelar estritamente pelo sigilo inerente aos serviços de telecomunicações e 
pela confidencialidade quanto aos dados e informações do assinante, empregando todos os meios e tecnologiàs 
necessárias para assegurar este direito dos usuários. 

2. DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) 
2.1 O ASSINANTE autoriza a coleta de dados pessoais imprescindíveis a execução deste contrato, tendo sido 
informado quanto ao tratamento de dados que será realizado pela PRESTADORA, nos termos da Lei nº 13.709/2018, 
especificamente quanto a coleta dos seguintes dados: 
2.1. 1 Dados relacionados à sua identificação pessoal, a fim de que se garanta a fiel contratação pelo respectivo titular 
do contrato; 
2.1.2 Dados relacionados ao endereço do ASSINANTE tendo em vista a necessidade da PRESTADORA identificar o 
local de instalação, manutenção dos serviços, envio de documentos/notificações e outras garantias necessárias ao fiel 
cumprimento do contrato ora assinado; 
2.1.3 Os dados coletados poderão ser utilizados para identificação de terrorismo, compartilhamento para órgãos de 
segurança, conforme solicitação legal pertinente, compartilhamento com autoridade administrativa e judicial no âmbito 
de suas competências com base no extrito cumprimento do dever legal, bem como com os órgãos de proteção ao 
crédito a fim de garantir'a adimplência do ASSINANTE perante esta PRESTADORA. 
2.2 Os dados coletados com base no legítimo interesse do ASSINANTE, bem como para garantir a fiel execução do 
contrato por parte da PRESTADORA, fundamentam-se no artigo 7° da LGPD, razão pela qual as finalidades descritas 
na cláusula 9.1 não são exaustivas. 
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2.2.1 A PRESTADORA informa que todos os dados pessoais solicitados e coletados são os estritamente necessários 
para os fins almejados neste contrato; 
2.2.2 O ASSINANTE autoriza o compartilhamento de seus dados, para os fins descritos nesta cláusula, com terceiros 

O G legalmente legítimos para defender os interesses da PRESTADORA bem como do ASSINANTE. e.§. 
<C~ .§ 2.3 O ASSINANTE possui tempo determinado de 05 (cinco) anos para acesso aos próprios dados armazenados, ~f podendo também solicitar a exclusão de dados que foram previamente coletados com seu consentimento; 
cn -8 2.3.1 A exclusão de dados será efetuada sem que haja prejuízo por parte da PRESTADORA, tendo em vista a 
~j i necessidade de guarda de documentos por prazo determinado de 05 (cinco) anos, conforme lei civil. Para tanto, caso 
~Í § o ASSINANTE deseje efe!_uar a revogação de algum dado, deverá preencher uma declaração neste sentido, ciente 

que a revogação de determinados dados poderá importar em eventuais prejuízos na prestação de serviços; 
2.3.2 O ASSINANTE autoriza, neste mesmo ato, a guarda dos documentos (contratos/documentos 
fiscais/notificações/prototocolos/ordens de serviços) - em que pese eles possuam dados pessoais - por parte da 
PRESTADORA a fim de que ela cumpra com o determinado nas demais normas que regulam o presente contrato, bem 

~-i · como para o cumprimento da obrigação legal nos termos do artigo 16, inciso 1, da Lei Geral de Proteção de Dados. 
a:1 -8

1 
2.4 Em eventual vazamento indevido de dados a PRESTADORA se compromete a comunicar seus assinantes sobre ~j o ocorrido, bem como sobre qual o dado vertido; 

<1 2.5 A PRESTADORA informa que a gerência de dados ocorrerá através de um sistema que colherá e tratará os dados 
na forma da lei; 
2.5.1 A PRESTADORA i~fo1111a que efetuará a manutenção do registro das operações de tratamento de dados pessoais 
da forma mencionada na cláusula anterior. 
2.6 Rescindido o contrato os dados pessoais coletados serão armazenados pelo tempo deteminado na cláusula 2.3. 
Passado o termo de guarda pertinente a PRESTADORA se compromete a efetuar o descarte dos dados 
adequadamente. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
2.1 Permanecerão inalteradas todas as demais cláusulas d9 COMODATO DE EQUIPAMENTOS, registrado em em 
19/05/2015, sob o n. 0 6793 fls.139 do livro B-28, na ~idade de Agua Boa, estado do Mato Grosso. 

CLAUSULA TERCEIRA 
3.1 Para que seja conferida a devida publicidade, ? presente ADITIVO CONTRATUAL está registrado em Cartório de 
Registro de Títulos e Documentos, na Cidade de Agua Boa, estado do Mat~ ~rosso. . 
3.2 o documento registrado encontra-se disponível também no endereço eletronico: http://www.helpmternet.com.br 

CLÁUSULA QUARTA 
4.1 o presente instrumento obriga herdeiros e/ou sucessores, a qualquer tempo, se_n_d~ nest~ ato eleito p~las partes o foro 
da comarca da Cidade de Água Boa, estado do Mato Grosso. competente para dmmir quaisquer questoes referentes ao 
presente, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Água Boa/MT, 21 de setembro de 2020. 

ASSINATURA: 
PRESTADORA: 
CNPJ: 
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ESTADO DE MATO GROSSO "l PODER JUDIClÁ.RlO 
- ~ : PAULOMORAISFERNANOES 

UITIÍIII IIIPIÚII g:;:,~ 
Doc umento protocolado sob n = 13111. ils. 263 do Ll\TO A-22, P•,r 

11 lO 2020. Registr:ido sob o nº 9630 ils. 23 1 do Li1ro 840. de 
ftlulo, e Documentos des te Uiic10. Água Boa \IT. 1; l l · ~IJ ~O. 

C'y-9:'. . . 
1:aroline Ribeiro So usa-Registradora Subsl1lula 

\gua 80:1-\ IT . 
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,~t=z= ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

01\clak PAULO MORAIS FERNANDES / 

ATO oe REGISTRO oe 1Môv e1s, rrruLos e ooC:uMeNrô s 
Fone: (66) 3468-1962-Aqua BoalMT - e-mail: cartorio@primeirooficloab.com.br CAIIIIJIO 00 I' 0ÁII0 Código d o 

Cartório: 302 

Registro de Títulos e Documentos 7 
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"'" . / , / ESTADP'Êi.?e~1u~Tc?Aj~ 
1 ,,,_,:,..,_. _ ; :::-::::._ Ofldav.PAULOMORAISPERNAND • ,.. 

EAÁTillftOOÓ110ÁU0 g:~J~: =~~;r:=prim•~~i"'=':~ 
CERTIFICO que, o pre,en le iilulo docum en te, ioi prolorn l1zado 

- , rcgistrado para a íin al idadP 1mvis ta 110 arl. l 2ª. J' . da Lei 

1 
1 u. 015/73. (ertii1co ainda. que fi ca arqu 1vad~ ues la Sm enlia , / 
_ urna via origina l. (1 re ierido é verdad e e dou 1e. 

/ Cliro1irT Ribeiro Sousa 
- Regisb!KbaSi~~ .. "8 

12 ]Q:!){ 
.,\gua Boa-m. 1:-1101-2@ 

2° SERVIÇO NOTAR!~ E REG!Sl;RAL 1 
fa,tado de Mato Grosso - Comarca de Agua Soa - MT 

Verônica F{1vero Pacheco da Luz - Tatlefiã. 
Rua 6. nº 37 1 - Centro - A ua Boa - MT - CEP 78635-000 - Fane/Fax· 66 3468-27 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 
Ato de Notas e de Registro ; Cód. do Cart . 284 ; Cód. At o 22 
Reconheço por semelhança a(s) firma(s ) de : 
DHIONEYSON SBRUSS! 

Tabelião Substituto 
Valor: RS 6,80 
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