
TERMO ADITIVO Nº. 01 AO CONTRATO Nº 64/2021 
 

Pelo presente instrumento de Termo Aditivo, que fazem de um lado o MUNICÍPIO DE 
AGUDO/RS, inscrito no CNPJ sob o nº 87.531.976/0001-79, com sede na cidade de Agudo, na Av. 
Tiradentes, nº 1625, denominado neste ato como CONTRATANTE representado pelo Sr. LUÍS 
HENRIQUE KITTEL, Prefeito Municipal, e do outro lado a empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.558.157/0001-62, estabelecida na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 
nº 1376, Bairro Cidade Monções, Município de São Paulo/SP, Cep: 04.571-936, Telefone: (51) 9 9992 
0426,  E-mail: maria.brietzke@telefonica.com, neste ato representada pelo seu procurador Gerente de 
Vendas Sr. CLAITON MERG CARVALHO, CPF nº 404.943.900-00, RG nº 5016055898, Telefone: 
(51) 9 9763 2681, E-mail: claiton.carvalho@telefonica.com, denominada CONTRATADA, tem entre 
si, certo e ajustado as cláusulas e condições a seguir estipuladas:  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas firmaram, em data de 27 de setembro 

de 2021 o Contrato nº. 64/2021, em decorrência do Processo Licitatório, Edital nº 37/2021 - Pregão 
Eletrônico, levado a efeito pelo MUNICÍPIO DE AGUDO denominado de CONTRATANTE, com a 
empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A, denominada de CONTRATADA. 

           
O objeto do Contrato tem por finalidade a prestação de serviços, em comunicação móvel por 

telefonia celular e pelo sistema digital pós-pago, acesso de dados sem fio através de acesso à internet 
com tecnologia 4G ou superior e serviços de mensagens SMS, nas modalidades local e de longa 
distância nacional, para atender às necessidades da Administração Pública Municipal. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica prorrogado o prazo do Contrato por mais 12 (doze) meses, a 

contar do dia de 01 de outubro de 2022, tendo a sua vigência prorrogada até o dia 30/09/2023, 
alterando o prazo original constante na Cláusula Terceira do Contrato nº 64/2021. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA: Através do presente termo reajusta-se o valor da prestação de 
serviços de comunicação móvel por telefonia celular, com aplicação do índice do IPCA, conforme 

 64/2021, alterando a Cláusula Quarta do referido contrato 
conforme segue: 
 

CLÁUSULA QUARTA  DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
4.1. A Contratada receberá o valor mensal de R$ 182,64 (cento e oitenta e dois reais e sessenta 

e quatro centavos), para as linhas com pacote de acesso à internet, sendo 12 linhas no valor de R$ 
15,22 (quinze reais e vinte e dois centavos) cada, totalizando o valor anual de R$ 2.191,68 (dois mil e 
cento e noventa e um reais e sessenta e oito centavos) para o pacote, e o valor mensal de R$ 195,66 
(cento e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos), para as linhas sem pacote de acesso à 
internet, sendo 18 linhas no valor de R$ 10,87 (dez reais e oitenta e sete centavos) cada, totalizando o 
valor anual de R$ 2.347,92 (dois mil e trezentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos) 
para o pacote, totalizando o valor anual dos serviços de R$ 4.539,60 (quatro mil e quinhentos e trinta 
e nove reais e sessenta centavos) sendo que o pagamento será mensal, até o 10 (décimo) dia do mês 
subsequente ao da prestação dos serviços, na proporção direta das linhas ativas, após o recebimento 
das faturas detalhadas para cada número com os serviços discriminados.  
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CLÁUSULA SEXTA: 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. 
 

 
 
     LUÍS HENRIQUE KITTEL                                            CLAITON MERG CARVALHO        
             Prefeito Municipal                                                                  Telefônica Brasil S/A                       
                 Contratante                                                                                 Contratada          
 
 
 
 
       ISAQUIEL DAL ONGARO                        ANDRESSA SIMONE MERTINS DE OLIVEIRA 
  Testemunha e Fiscal do Contrato                                                   Testemunha da Contratada 
 
 
 
 
ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN 
 Testemunha e Fiscal do Contrato 
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