ADITIVO DE CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL

PARCEIRA I:
SOMMARE EDUCACIONAL AUDITORIA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, COLLIS, com sede na Alameda Jaú no 1177, 6º andar, Jardim Paulista,
São Paulo/SP, CEP 01420-003, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 12.552.707/0001-90,
neste ato representada por sua sócia ROSELAINE REIZ, brasileira, portadora
da cédula de Identidade nº 16.395.509-8, inscrita no CPF/MF nº 112.873.448-60;
PARCEIRA II:
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS
SP/PR, autarquia federal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.660.075/0001-01,
estabelecida na Rua Conselheiro Crispiniano, 53, conjunto 42, São Paulo/SP,
CEP 01037-001, representado neste ato por sua presidente, Marilisa Timóteo
Bertolin, brasileiro, casada, Relações Públicas CPF 171.146.818-52.
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Aditivo
Contratual de Parceria, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas
condições descritas no presente contrato.
Cláusula 1ª O contrato firmado entre as partes e assinado dia 09 de março de
2021 é parte integrante deste instrumento e permanece os seus efeitos naquilo
que não conflitar com o acordado neste aditivo.
Cláusula 2ª O curso voltado para o ensino e aplicação prática da Lei nº
13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados – terá uma segunda turma cuja
aulas serão ministradas em duas noites na primeira semana de julho/2021, nos
dias 06 e 08, de maneira online na modalidade ao vivo.
Cláusula 3ª Institui-se um segundo módulo do curso informado na cláusula
segunda, com temática mais específica. O valor deste é de R$ 99,90 (noventa e
nove reais e noventa centavos), sendo realizado na última semana de
julho/2021, de maneira online na modalidade ao vivo.
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Cláusula 4ª Os percentuais de descontos e demais cláusulas de pagamento
permanecem inalteradas.
Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em
duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

São Paulo, 14 de junho de 2021.
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TESTEMUNHAS
1. Missieli Ferreira Rostichelli
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