
 

 

 

SEGUNDO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 027 DE 08 DE JULHO DE 

2020. 

 

MUNICÍPIO DE CORONEL MARTINS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 

CNPJ sob o n° 95.993.093/0001-09, com endereço na Rua Porto Alegre nº 47, neste ato 

representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. MOACIR BRESOLIN, brasileiro, divorciado, 

residente e domiciliado na Linha Caravagio nº SN, neste município, portador da Cédula de 

Identidade nº 1.591877-7 e CPF nº 543.704.189-68, doravante denominado simplesmente 

CONTRATANTE. 

 

CONTRATADA: NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA-ME, pessoa 

jurídica de direito privado, com sede, na cidade de Quilombo/SC, situada na Av. Coronel 

Ernesto Bertado, centro, inscrita no CNPJ n. 11.353.858/0001-56, neste ato representada 

por seu Sócio- Administrador, residente e domiciliado na Cidade de Quilombo/SC, Rua 

Leoberto Leal, nº195, centro, RG n. 5.177.665, CPF n. 063.300.019-10, denominada para 

este instrumento particular simplesmente de CONTRATADA. 

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n. 8.666 de 21/06/93 e todas as suas alterações 

posteriores; Lei n. 10.520 de 17/07/2002; Decreto n. 5.504 de 05/08/2005; Decreto Municipal 

n. 020 de 10/03/2006 e Processo Licitatório n. 047/2020 na modalidade Pregão Presencial 

n. 011/2020 e demais normas pertinentes. 

 

 

CONSIDERANDO que o objeto do Contrato-Mãe trata-se de serviço de natureza contínua 

e essencial à administração pública; 

 

CONSIDERANDO a previsão legal que possibilita a alteração dos contratos administrativos, 

conforme disposições da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de mais pontos de internet nas Secretarias de 

Administração, Saúde, Assistência Social e Educação;  

 

CONSIDERANDO que o valor mensal a ser pago por cada ponto a ser instalado será o 

mesmo do contrato originário, sem qualquer reajuste;  



 

 

 

 

CONSIDERANDO a supremacia do interesse público;  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 

“As Secretarias de Administração, Saúde, Assistência Social e Educação, passarão a contar com a 

disponibilidade de mais pontos de internet, sendo estes: 

Descrição  Quant.  Valor por ponto 

mensal  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MARTINS – 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 150 Mb Download / 150 Mb 

Upload. Internet fornecida via fibra óptica. Link de internet 100% Fibra 

óptica, com capacidade de tráfego de 1.25 Gbps de tráfego. 

Fornecimento de 1 Ip válido. Gerenciamento feito através de Roteador 

de Borda com 10 portas Gigabit e uma porta SFP, serviço de firewall 

incluso e configurado de acordo com as solicitações do Município. 

Fornecimento de Roteador Dual Band AC (2.4 e 5.8, dando maior 

estabilidade às conexões wireless). Fornecimento de internet em fibra 

óptica. Todos os equipamentos fornecidos na modalidade comodato, 

sem custo de instalação, além de possuir homologação da Agência 

Nacional de Telecomunicações. Serviço sem limite de tráfego nem 

cortes na conexão. Monitoramento e Suporte 24 Horas, todos os dias. 

Manutenção, substituição de equipamentos que apresentarem defeito 

e troca de cabos de fibra óptica inclusos, sempre que solicitado pela 

administração. 

02 pontos pelo 

período de 12 

meses  

51,42 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 130 Mb Download / 130 Mb 

Upload. 

Internet fornecida via fibra óptica. Link de internet 100% Fibra óptica, 

com capacidade de tráfego de 1.25 Gbps de tráfego, Fornecimento de 

1 Ip válido. Gerenciamento feito através de Roteador de Borda com 5 

portas Gigabit, serviço de firewall incluso e configurado de acordo com 

as solicitações do Município. Fornecimento de Roteador Dual Band AC 

(2.4 e 5.8, dando maior estabilidade às conexões wireless). Serviço de 

internet em fibra óptica. Todos os equipamentos fornecidos na 

modalidade comodato, sem custo de instalação, além de possuir 

homologação da Agencia Nacional de Telecomunicações. Serviço sem 

limite de tráfego nem cortes na conexão. Monitoramento e Suporte 24 

Horas, todos os dias. Substituição de equipamentos que apresentarem 

02 Pontos pelo 

período de 12 

meses  

51,42 



 

 

 

defeito e troca de cabos de fibra óptica inclusos, sempre que solicitado 

pela administração. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.130 Mb 

Download / 130 Mb Upload. Internet fornecida via fibra óptica. Link de 

internet 100% Fibra óptica, com capacidade de tráfego de 1.25 Gbps 

de tráfego. Fornecimento de 1 Ip válido. Fornecimento de Roteador 

Dual Band AC (2.4 e 5.8, dando maior estabilidade às conexões 

wireless). Serviço de internet de Fibra Óptica. Todos os equipamentos 

fornecidos na modalidade comodato, sem custo de instalação, além de 

possuir homologação da Agencia Nacional de Telecomunicações. 

Serviço sem limite de tráfego nem cortes na conexão. Suporte 24 

Horas, todos os dias. Manutenção, substituição de equipamentos que 

apresentarem defeito e troca de cabos de fibra óptica inclusos, sempre 

que solicitado pela administração. 

02 pontos pelo 

período de 12 

meses  

39,22 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE MUNICIPAL LUIZ GAMA. 

30 Mb Download / 30 Mb Upload. 

Internet fornecida via fibra óptica. Link de internet 100% Fibra óptica, 

com capacidade de tráfego de 1.25 Gbps de tráfego. Fornecimento de 

1 Ip válido. Fornecimento de Roteador Dual Band AC (2.4 e 5.8, dando 

maior estabilidade às conexões wireless). Todos os equipamentos 

fornecidos na modalidade comodato, sem custo de instalação, além de 

possuir homologação da Agencia Nacional de Telecomunicações. 

Serviço sem limite de tráfego nem cortes na conexão. Suporte 24 

Horas, todos os dias. Equipe de plantão no município. Manutenção, 

substituição de equipamentos que apresentarem defeito e troca de 

cabos de fibra óptica inclusos, sempre que solicitado pela 

administração. 

 

 

02 pontos pelo 

período de 12 

meses  

39,22 

 

Pela disponibilização dos pontos acrescidos, o valor anual total do presente aditivo será de R$ 

2.175,36 (dois mil, cento e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos).” 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS 

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado 

entre as partes. 

 



 

 

 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 04 

(quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, 

são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas 

testemunhas abaixo. 

 

Coronel Martins-SC, em  30 de julho de 2021. 

 

 

 

MOACIR BRESOLIN                                            DANIEL DA ROCHA  

     Prefeito Municipal                                                          Contratado 

 

 

 

 

 

Testemunhas: 

_____________________              ______________________ 

          Thainá Santetti                                           Soeli Moreira 

    Mat. PMCM nº   1308                            Mat. PMCM nº 1299 

 


