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QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
N° 52/2018, CELEBRADO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE IPUAÇU E A EMPRESA P4 
NET PROVEDORES LTDA - ME, 
OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE 
ACESSO A INTERNET. 
 
 

Contrato administrativo que fazem entre si, de um lado o Município de Ipuaçu, 
Estado de Santa Catarina, com sede administrativa na Rua Zanella, nº 818, centro, 
inscrito no CNPJ/FM, sob o nº. 95.993.028/0001-83, neste ato representado pela Prefeita 
Municipal, Sra. Clori Peroza, portadora do CPF nº 722.175.709-78 e de outro lado P4 
NET PROVEDORES LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado com sede na Rua 
Avenida Castelo Branco, nº 566, sala 02, na cidade de Abelardo Luz, Estado de Santa 
Catarina, inscrita no CNPJ nº 09.612.828/0001-75, neste ato representado pelo seu sócio 
Sr. Jasson Vargas Junior, portador do CPF nº 006.613.799-30, RG nº 12C – 3.450.205, de 
ora em diante denominado simplesmente de CONTRATADA, de comum acordo e 
amparado na Lei Federal Nº 8.666/93, consolidada com as alterações pelas Leis Federais 
Nº 8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98, e declaram pelo presente instrumento e na melhor 
forma de direito, ter justo e contratado entre si a prestação do serviço, descritos e 
caracterizados no Processo Licitatório nº. 06/2017, na modalidade de Pregão Presencial 
nº. 004/2017, Registro de Preço nº 09/2017 resolvem de comum acordo, celebrar o 
presente CONTRATO, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
O objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de tecnologia da 
informação para fornecer acesso à internet para todos os órgãos públicos Municipais 
(departamentos, escolas, unidades de saúde e secretarias) nas áreas rurais e Urbanas, 
incluindo todos os equipamentos que se fizerem necessários à prestação dos serviços.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
O presente termo aditivo tem sua fundamentação legal no inciso I, “b” do art. 65 e §1º, 
da Lei 8.666/93, bem como clausula décima terceira do contrato. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA JUSTIFICATIVA 
Justifica-se o presente termo aditivo em virtude da necessidade de ampliação de pontos 
de internet em locais públicos possibilitando a melhoria dos acessos aos serviços 
prestados.    
 
CLAUSULA QUARTA: DA ALTERAÇÃO 
Fica acrescido em seu quantitativo os pontos de internet nos locais listados abaixo: 
 

Item Local Serviço Qtde 
Valor 

Mensal 
Valor 
Total 

1 PRÉ-ESCOLAR 
PEQUENO 

Instalação de Internet 
Wifi para atendimento do 4 306,62 1.226,48 
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PRINCIPE 
 

aumento demanda em 
virtude do grande 
aumento de uso de 
computadores e celulares 
do nos sistemas da 
educação 

2 
PRÉ-ESCOLAR 

CISNE BRANCO 
 

Instalação de Internet 
Wifi para atendimento do 
aumento demanda em 
virtude do grande 
aumento de uso de 
computadores e celulares 
do nos sistemas da 
educação. 

4 306,62 1.226,48 

3 
PRÉ-ESCOLAR 

PINHALZINHO 
 

Instalação de Internet 
Wifi para atendimento do 
aumento demanda em 
virtude do grande 
aumento de uso de 
computadores e celulares 
do nos sistemas da 
educação. 

4 306,62 1.226,48 

4 
PRÉ-ESCOLAR 

SAMBURA 
 

Instalação de Internet 
Wifi para atendimento do 
aumento demanda em 
virtude do grande 
aumento de uso de 
computadores e celulares 
do nos sistemas da 
educação. 

4 306,62 1.226,48 

5 
PRÉ-ESCOLAR 
TOLDO VELHO 

 

Instalação de Internet 
Wifi para atendimento do 
aumento demanda em 
virtude do grande 
aumento de uso de 
computadores e celulares 
do nos sistemas da 
educação. 

4 306,62 1.226,48 

 
O presente termo tem o valor em R$ 6.132,40 (seis mil cento e trinta e dois reais e 
quarenta centavos), correspondente a 23,80% do quantitativo contratual, que de 21 
pontos mensais acresce mais 5 (cinco) locais. 
 
O valor contratual passa a totalizar em R$ 89.109,52 (oitenta e nove mil cento e nove 
reais e cinquenta e dois centavos). 
 
Os quantitativos aditados referem-se até o final da vigência do contrato, sendo até 
31/12/2021. 
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CLÁUSULA QUINTA: DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
A despesa decorrente da execução do presente Termo ocorrerá por conta dos créditos 
orçamentários do exercício de 2021. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DAS DEMAIS CLÁUSULAS 
Ficam ratificadas e inalteradas as demais cláusulas e condições estabelecidas no 
contrato original. 
 
CLÁUSULA SETIMA - DO FORO: 
Fica eleito o foro da Comarca de São Domingos/SC, com prevalência sobre qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para adoção de medidas judiciais oriundas do 
presente termo. 
 
Por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 3(vias) de igual teor e 
forma. 
 
Ipuaçu/ SC, 09 de setembro de 2021. 
 
 
 
 
     _________________________      ________________________ 
            Clori Peroza                           P4 Net Provedores Ltda - ME 
         Prefeita Municipal               Jasson Vargas Junior 
            Contratante             Contratado 
 
 
     
 

Visto/Jurídico. Dr. Cassio Marocco OAB/SC n.14.921  

 
 
 

 
Testemunhas: 
 
 
Ana Claudia B. F. da Luz               Alexandre H. Ceron 
Secretária da Administração              Assessor de Gabinete 
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Minuta 
IV Termo Aditivo 
Contrato Nº 052/2018  
Contratante: Município De Ipuaçu 
Contratado: P4 Net Provedores Ltda - ME 
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de tecnologia da informação 
para fornecer acesso à internet para todos os órgãos públicos Municipais 
(departamentos, escolas, unidades de saúde e secretarias) nas áreas rurais e Urbanas, 
incluindo todos os equipamentos que se fizerem necessários à prestação dos serviços. 
Vinculação: Processo Licitatório Nº 06/2017 Pregão Presencial, N° 04/2017, Registro de 
Preço nº 09/2017. 
Valor Do Termo: R$ 6.132,40 (seis mil cento e trinta e dois reais e quarenta centavos), 
correspondente a 23,80% do quantitativo contratual. 
Aditivo: Quatro Termo aditivo de quantitativo fundamentado no inciso I, “b” do art. 65 
e §1º, da Lei 8.666/93, bem como clausula sexta do contrato. 
Foro: Foro da Comarca de São Domingos, Estado de Santa Catarina. 
 
Ipuaçu/ SC, 09 de setembro de 2021 
 
 

_____________________ 
Clori Peroza 

Prefeita Municipal. 
 
 
 


