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TERMO ADITIVO N.º 028/2021 

CONTRATO Nº. 008/2018 

PROCESSO 195/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 

 

 

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CELEBRADO 

ENTRE A FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL 

DE ENSINO SUPERIOR - FIMES E YZO 

TELECOM TECNOLOGIA EIRELI – ME, NA 

FORMA ABAIXO: 

 

Por este Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços celebrado em 

01/03/2018, a FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - 

FIMES, fundação pública municipal criada pela Lei nº 278/85, com sede na Rua 22, s/nº, 

Setor Aeroporto, Mineiros - Goiás, inscrita sob o CNPJ nº 01.465.988/0001-27, 

mantenedora do Centro Universitário de Mineiros - UNIFIMES, doravante denominada 

CONTRATANTE, neste ato representada por sua Diretora Geral, bem como Reitora do 

Centro Universitário, a professora JULIENE REZENDE CUNHA, brasileira, casada, 

residente e domiciliada nesta cidade de Mineiros, portadora do CPF nº 036.690.796-45 e RG 

nº 3315365-4165284 SSP-GO, legitimada para o cargo pelo Decreto nº 251, de 01 de 

fevereiro de 2021,  e de outro lado YZO TELECOM TECNOLOGIA LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob n. 11.229.158/0001-54, atualmente com 

sede Rua Antônio Camilo s/n.º, Qd.08, Lt.11, Res. Alvina Paniago Vilela, Mineiros-Goiás e 

CEP 75831-192, representada pelo novo sócio e único proprietário DANIEL CARDOSO 

ROCHA – CNH n.º 00643951807 – DNT/DF- expedida em 04/07/2018 – brasileiro, 

solteiro, empresário, residente e domiciliado em Rio Verde- GO., à Rua A n.º 82, Vila 

Mariana 1, CEP 75912-323, natural de Jataí- Go., nascido em 11/10/1975, portador do CPF 

n.º 689.349.981-72, filho de Geraldo Alves Rocha e Maria Oleni Cardoso Rocha têm entre 

si, justo e avençado, o seguinte: 

 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

Por este termo aditivo, em conformidade com o contido no item “3.1” da Cláusula 

Terceira do contrato de prestação de serviços de internet ira aditivado, e nos termos do 

artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, resolvem prorrogar por mais 12 (doze) meses o 
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objeto contratual, considerando o caráter contínuo dos serviços prestados, conforme 

descritivo na tabela abaixo.   

 

 

Item Quantidade  Unidades 

Valor 

Unitário 

(MB) 

Valor 

mensal  

Valor total 

(12 MESES) 

A- Link 

de 

internet 

300 MB (Deverá ser 

disponibilizado link de internet de 

300 Mbps real, sendo 300Mbps de 

Download e 300 Mbps de Upload, 

utilizando infraestrutura de rede de 

fibra óptica. A entrega desse serviço 

deverá ser feita na unidade central 

da Unifimes. Os dados cadastrais da 

Unifimes e todas as outras suas 

unidades educacionais) 

 

01 unidades 

 

R$33,00   

 

R$9.900,00  

(33x300mb) 

R$118.800,00 

 

B- 

Intralan 

(Lan to 

Lan 

L2L) 

300 MB (Todas as unidades da 

UNIFIMES, deverão ser interligadas 

por uma rede de topologia Lan to 

Lan (L2L) com utilização de 

infraestrutura de rede de fibra óptica. 

Desta forma, tais unidades deverão 

usufruir dos recursos de uma 

INTRALAN, podendo compartilhar 

recursos, dados e periféricos, 

centralizar a segurança, permitir 

serviços de telefonia, aperfeiçoar a 

gestão da rede entre diversos outros 

tipos de serviços de dados.  Deverá 

ser disponibilizado link de Intralan 

de 300 Mbps real, sendo 300Mbps 

de Download e 300 Mbps de 

Upload, utilizando infraestrutura de 

rede de fibra óptica. 

07 unidades 

 

 

 

R$14,6667  

 

 

R$4.400,01 

 

(14,6667x300m

b) 

R$52.800,12 

 

 

 

C – 

Interlan 

Interlan (Deverá ser 

disponibilizado serviço Interlan para 

administração e gerenciamento das 

redes diretamente pelo DEINFO 

(departamento de informática da 

Contratante), nem a necessidade de 

interferência da Contratada na 

distribuição da rede)  

01 Interlan R$598,99 R$598,99 R$7.187,88 

Total Geral R$14.899,00 R$178.788,00 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DA PRORROGAÇÃO 

O valor da parcela mensal é de R$ 14.899,00 (quatorze mil, oitocentos e noventa e 

nove reais), liquidável nas mesmas condições do contrato primitivo, totalizando o valor 

global de R$ 178.788,00 (cento e setenta e oito mil setecentos e oitenta e oito reais). 

Este termo aditivo vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, com início em 01 de 

janeiro de 2022, e término previsto para 31 de dezembro de 2022, podendo ser 

prorrogado caso haja interesse das partes contratantes, nos estritos termos legais. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Ficam mantidas todas as demais cláusulas previstas no contrato de prestação de 

serviços original, nº 008/2018. 

E por estarem assim acordes, as partes assinam este termo aditivo, que passará a 

fazer parte integrante do contrato, para todos os efeitos de direito, na presença de duas 

testemunhas. 

 

Mineiros/GO, 21 de dezembro de 2021. 

 

 

_____________________________________________________ 

Fundação Integrada Municipal De Ensino Superior 

Contratante 

 

 

____________________________________________________ 

YZO TELECOM TECNOLOGIA LTDA  

Contratada 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1ª_________________________________________________ 

CPF: 

 

2ª _________________________________________________ 

CPF:  


