
 

 

 

TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 121/2019 
 

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE AGUDO, inscrito no CNPJ sob nº 87.531.976/0001-79, 

neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Senhor LUÍS HENRIQUE KITTEL, doravante simplesmente 

denominado de CONTRATANTE e de outro lado a Empresa PROCERGS- CENTRO DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S. A., com sede na Praça dos 

Açorianos, s/nº, Cep.: 90.010-340, Tel.: 51-3210-3100, Email: procergs@procergs.com.br, município de Porto 

Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob nº 87.124.582/0001-04, neste ato representada pelos titulares abaixo assinados e 

identificados, doravante denominada de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente termo aditivo, de 

conformidade com os dispositivos instituídos pela Lei Federal nº 8.666/93, suas posteriores alterações e demais 

disposições legais pertinentes, aos quais se sujeitam, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

 CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas firmaram, em data de 1º de outubro de 2019, o 

Contrato nº 121/2019, em 11 de setembro de 2020, o Termo Aditivo nº 01, em 25 de setembro de 2020, o Termo 

Aditivo nº 02, em 13 de agosto de 2021, o Termo Aditivo nº 03, e em 02 de fevereiro de 2022, o Termo Aditivo nº 04, 

em decorrência do Processo de Dispensa de Licitação nº 19/2019, tendo como objeto a prestação de serviços de 

informática referente a serviços de rede especializada, quais sejam: 

1.1. Acesso à Rede RS (IP – Internet Protocol) de comunicação de dados administrada pela Procergs, 

referente à conexão porta túnel internet comutado, para acesso ao SII (Sistema de Identificação de Indivíduos) e ao 

SIT (Sistema de Infração de Trânsito); 

1.2. Emulação de terminal e endereçamento lógico dos microcomputadores ligados em rede local, para 

acesso aos sistemas executados nos mainframes da Procergs, bem como endereçamento lógico das impressoras 

conectadas em rede local, que servem para impressão de relatórios que são emitidos pelos sistemas executados nos 

mainframes da Procergs; 

1.3. Publicações no Diário Oficial Eletrônico do Estado do RS – DOE-e, dos atos do Município de Agudo, 

através do Sistema Diário Oficial Eletrônico – Sistema DOE, disponível no site 

http://www.diariooficial.rs.gov.br. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Através do presente termo, na melhor forma de direito e de acordo com a 

Cláusula Quinta e Art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações, as partes pactuantes resolvem alterar o 

valor mensal do SRE – Serviços de Rede Especializada, da Cláusula Terceira e Anexo I, que passa a ter a seguinte 

redação: 

ANEXO I – Tabela de Preços 

 

SRE – SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA 

Porta túnel internet comutado (64 kbps) Quantidade Valor unitário mensal Valor total mensal 

Porta túnel internet comutado – até 100 02 R$ 45,63 R$ 91,26 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas do contrato não afetadas pelo presente permanecem 

inalteradas. 

  

E, assim, por estarem de perfeito acordo no teor do presente, assinam-o as partes, em vias de igual valor e 

forma na presença de duas testemunhas. 

 

Agudo, 09 de agosto de 2022.   

 

 

 

         LUÍS HENRIQUE KITTEL                    PROCERGS - CENTRO DE TECN. DA INF. E COM. DO RS                            

               Prefeito Municipal                          Diretor PROCERGS   

                      Contratante                          Contratada 

 

 

 

 DANIELA ARGUILAR CAMARGO                       PROCERGS - CENTRO DE TECN. DA INF. E COM. DO RS                                                                 

    Testemunha e Fiscal do Contrato                                                         Diretor PROCERGS       

                                                                                                                 Testemunha 
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