
TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº098/2014 PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS  

 

Compromisso celebrado entre  Prefeitura Municipal de Novo Xingu -RS, pessoa 

Jurídica, inscrita no CNPJ/CPF sob n. 04.207.526/0001-06, estabelecida na Avenida Emilio 

Knaak, n° 1160, Centro, na cidade de Novo Xingu – RS, representado, neste ato, pelo Prefeito 

Municipal Sr. GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN, brasileiro, casado, inscrito no CPF 

sob n° 489.300.080/20, e a empresa VIVA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, (VIVA 

TELECOM) estabelecida na Rua Angelo Tesser nº 678, na cidade de Constantina - RS, inscrita 

no CNPJ sob o nº 11.001.854/0001-09, representada neste ato por MARCOS ANTONIO 

CAZAROTTO, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob nº 995 791 200 30 doravante denominado 

simplesmente CONTRATADA. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 

A contratada obriga-se a executar os serviços de instalação e configuração dos seguintes 
materiais e equipamentos em Conformidade da Tabela abaixo: 

  
Item 

 
Sub 
Item 

Discriminação Dos Serviços Quanti
dade 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

01  
01.01 

Serviços de internet com capacidade de 10Mb 
dedicado e simétrico entregue no centro 
administrativo. 

  
10 

R$:250,00 R$:2250,00 

02  
02.01 
 
 
 
 
 
 
 
 

Software para Serviços de administração de 
internet. 
Cadastro: Usuários, grupos web, grupo de regras, 
controle de banda, pop up web, cota de utilização 
de trafego, perfil de usuário, sincronismo active 
directory. 
Configurações: Domínios, servidor DNS, 
Endereços ips, Hosts, rotas, Data/hora, Interfaces, 
Mensagem do dia, Redundância automática, 
balanceamento de carga, bloqueio de serviços 
criptografados, mensagem debloqueio. 
Proxy: Configurações, Grupos, Categorias, 
Intervalo de tempo e pesquisa por categoria. 
Firewall: Configurações de regras, NAT, servidor 
virtual. 
E-mail: Configurações, Getmail, Apelidos, Anti-
spam, Monitoramento, Webmail, Quarentena, 
restrições de envio. 
Monitor: Monitor online, Navegação, usuários 
online, fila de e-mail, getmail, acessos bloqueados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01 

R$:350,00 R$:350,00 



 
Relatórios: Acessos, e-mail, gráfico de consumo, 
e-mail arquivados,top sites mais acessados, top 
users que mais acessam internet, top trafego de 
navegação por usuário, acessos bloqueados, 
bloqueio de serviços criptografados, logins 
efetuados. 
Serviços adicionais: Servidor PPTP, Servidor 
dhcp, OPEN VPN, DDNS, atualizações 
automáticas, FTP. 

03  
03.01 
 

Serviços de INTRANET 
Serviços de interligação entre as secretárias municipais 
com cabos ópticos. 

 
06 

 

R$:68,00 R$408,00 

     R$:3258,00 
 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 
 

2.1.  O valor dos serviços acima descritos fica acertado em R$: 3.258,00 (três mil 

duzentos e cinquenta e oito reais), podendo ser pago nas seguintes condições: emissão de nota 

fiscal e boleto bancário com vencimentos para o dia 10 do mês subsequente. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – ATENDIMENTO 

3.1. O atendimento deverá ser executado em horário comercial no local. 

3.2. Fica estabelecido que toda e qualquer despesa proveniente de viagem, 

pedágio, alimentação e hotel fica a cargo da contratada. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – PRAZO 
 

4.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 01 (um) ano a contar de 05 

de agosto de 2015, admitindo-se prorrogação por períodos sucessivos, de até doze meses, cada 

um. A critério das partes e mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, sem que caiba qualquer 

reclamação, indenização, multa ou pagamento extra de qualquer natureza, poderão rescindir o 

presente contrato. 

5. CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE 
 
   5.1. Correrão por conta e responsabilidade exclusiva da contratada todas as 

obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e de acidentes de trabalho decorrente da relação 

empregatícia entre ela e seus prepostos ou empregados que forem designados para execução dos 

serviços prestados, ora contratados.  

 

 

 

 

 

 



 

 

6.DAS TOTAÇÕES ORÇAMENTARIA 

 

  6.1. As dotações são especificas  e dividido entre as Secretarias Municipais 

conforme o uso do licke. 

   

7. CLAUSULA SEXTA - O FORO 
 
 

7.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Constantina/RS para dirimir 

quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento que não forem administrativamente 

sanadas. 

7.2. Estando justos e contratados firmam o presente instrumento em duas vias de 

igual teor e forma diante de duas testemunhas para que produza efeitos legais. 

 

 

 

Novo Xingu/RS, 05 de agosto de 2015. 
 
 
 

 
 GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN                   MARCOS  A.  CAZAROTTO 
                                                                                                   VIVA TELECOM 

           CONTRATANTE                                                          CONTRADADA 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 
1º____________________________     2º____________________________ 
 
 
 
Nome:_______________________        Nome: ________________________ 
 
 


