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         ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

TERMO ADITIVO 050/2019

CONTRATO ADITADO N.º 003/2018

Termo aditivo ao Contrato de  "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET,
ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS” 

A Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto, pessoa jurídica de direito público, com sede na
Av. Marechal Arthur Costa e Silva, N.º 111, inscrita no CNPJ sob n.º 82.827.148/0001-
69, representada neste ato pelo Prefeito Municipal,  o Sr. Pedro Rabuske, doravante
denominado CONTRATANTE, e por outro lado FORMATTO NET LTDA, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00.373.376/0001-41, com sede na Rua XV
de Novembro, 376 Bairro Centro, na cidade de Videira, no estado de Santa Catarina,
Doravante denominada simplesmente de FORNECEDOR para fornecimento do objeto
descrito abaixo, em confo rmidade com o processo de licitação na modalidade Pregão
Presencial nº 084/2017 – Registro de Preços, datado de 22/12/2017 e homologado em
data de 02 de janeiro  de  2018,  na  forma e  condições estabelecidas nas cláusulas
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO CONTRATO A SER ADITADO

O  PRESENTE  CONTRATO  TEM  POR  OBJETO  A  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  DE
ACESSO  À  INTERNET,  ATRAVÉS  DE  LINKS  DEDICADOS,  QUE  ATENDAM  AS
ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS,  OS  QUANTITATIVOS  E  SERVIÇOS  TÉCNICOS
CORRELATOS DESCRITOS NO ANEXO I. – Termo de Referência, parte integrante do
presente CONTRATO independentemente de transcrição.

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

§ 1º Havendo necessidade e interesse público, o contrato poderá ser prorrogado por iguais
e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a
Administração  , limitada a 60 (sessenta) meses, na forma que dispõe o inciso II  do art. 57  
da Lei nº 8.666/1993.

§ 2º A empresa vencedora deverá ter serviço de suporte e para atendimento, sempre que
necessário e sem custos adicionais para o município.

§ 3º  O prazo para instalação do Link é de 10 dias a contar  da data da assinatura do
contrato, sem qualquer custo para o Município.

Item Descrição
Velocidade

Mínima
Local de

Instalação
VALOR UNIT. 

MENSAL 

01
Link de acesso à internet com 2 IPs 
público

10mb Full
Sede

Administrativa
610,93

02 Link de acesso à internet com 1 IP 
público

5mb Full Centro Educacional 364,07
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03
Link de acesso à internet com 1 IP 
público

10mb Full Unidade Sanitária 610,93

04
Link de acesso à internet com 1 IP 
público

5mb Full Conselho Tutelar 364,07

TOTAL MENSAL: 1950,00

O presente contrato já foi aditado conforme Termo Aditivo 054/2018 atingindo o percentual
de 24,6 % conforme abaixo:
 

Item Descrição
Velocidade

Mínima
Modalidade

VALOR UNIT. 
MENSAL 

05

Centro Educacional Padre Trudo 
Plessers, Unidade II, Rua Antonio 
Denardi, n° 102, Bairro Tranquilo 
Guzzi

300 Mbps
Compartilhado 30/3
Mbps Garantia 
50%

159,90

06
Creche Municipal Crescer Feliz, Rua 
Antonio Denardi, Bairro Tranquilo 
Guzzi

300 Mbps
Compartilhado 30/3
Mbps Garantia 
50%

159,90

07 
Policia Militar, Rua Costa e Silva, em
frente a Prefeitura

300 Mbps
Compartilhado 30/3
Mbps Garantia 
50%

159,90

TOTAL MENSAL: 479,70

Após reinvindicações do Conselho Municipal dos direitos da criança e do adolescente o qual
conforme ata anexa pugnou pela substituição da sede do conselho tutelar municipal tendo 
em vista a precariedade da sala em que se encontrava. Resolveu a administração pública 
locar sala que pudesse suprir a demanda do órgão e atender com maior qualidade os 
vulneráveis. 

Verificou-se que na mudança de sede o Conselho Tutelar ficou sem acesso à internet tendo 
em vista que não é possível a transferência do link de internet devido ao fato que a 
secretaria de transportes e obras e a Comissão Municipal de Esportes (CME) utilizam o 
mesmo link que era utilizado pelo Conselho Tutelar. 

Por isso foi solicitado pela Diretora de Informática e Transparência um Link Banda Larga  
300Mbps para o Conselho Tutelar, e que fora comprovado através de orçamentos obtidos 
que a ativação de novo link custaria no mínimo por R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco 
reais), o que ficaria oneroso para a Administração adquirir um novo link. Optou-se em Link 
Compartilhado que é no valor de R$ 159,90 (cento e cinquenta e nove reais e noventa 
centavos) e não haveria o custo de ativação.

Percebe-se que somando os valores do Aditivo 54/2018 de R$ 479,70 (quatrocentos e 
setenta e nove reais e setenta centavos) o valor de R$ 159,90 (cento e cinquenta e nove 
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reais e noventa centavos),  o total do contrato estaria sendo aditado em 32,8% e  excederia 
os limites de 25% da lei 8.666/93 em seu art 65 § 1º.

No caso de alterações bilaterais quantitativas, entende o TCU que pode exceder, 
excepcionalmente, os limites de 25%, desde que respeitados os pontos propostos pelo 
Acórdão n° 215/1999.

(...)

(vi)  “demonstrar-se – na motivação do ato que autorizar o aditamento contratual que 
extrapole os limites legais mencionados na alínea ‘a’, supra – que as consequências da 
outra alternativa (a rescisão contratual, seguida de nova licitação e contratação) importam 
sacrifício insuportável ao interesse público primário (interesse coletivo) a ser atendido pela 
obra ou serviço, ou seja, gravíssimas a esse interesse; inclusive quanto à sua urgência e 
emergência”

Entende-se que o Conslho Tutelar é um òrgão Público do Município, vinculado a Prefeitura, 
que as atividades desenvolvidas são de suma importância, conforme o Estatuto da Criança 
e do Adolescente, em seu artigo 131, “o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, 
não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da 
criança e do adolescente”. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1   As  demais  cláusulas  do  contrato  003/2018  continuam  inalteradas,  as  quais  são
reiteradas e ratificadas pelas partes.

E, por assim acordarem, firmam este instrumento de aditamento, em quatro vias, de igual
teor e forma, perante duas testemunhas abaixo assinadas.

Pinheiro Preto – SC, 24 de setembro de 2019.

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO      
PEDRO RABUSKE

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA
FORMATTO NET LTDA
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TESTEMUNHAS:

1).................................................             2) ............................................
Nome:                                                       Nome:
CPF:                                                         CPF:
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