
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
TERMO ADITIVO N. 204/2008

Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços
n. 001/2008, cujo objeto é o registro de preços de
equipamentos de informática, autorizado pelo Senhor
Eduardo Cardoso, Secretário de Administração e
Orçamento, à fl. 187 do Pregão n. 065/2007, que ent re
si fazem o Tribunal Regional Eleitoral de Santa
Catarina e a empresa Real Time Informática Ltda., e m
conformidade com a Lei n.  8.666/1993.

Pelo presente instrumento particular, de um lado o TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, órgão do Poder Judiciário da União,
inscrito no CNPJ sob o n. 05.858.851/0001-93, com sede na Rua Esteves Júnior, n. 68,
nesta Capital, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato
representado pelo seu Secretário de Administração e Orçamento, Senhor Eduardo Cardoso,
inscrito no CPF sob o n. 017.461.409-84, residente e domiciliado na cidade de São
José/SC, e, de outro lado, a empresa REAL TIME INFORMÁTICA LTDA., inscrita no CNPJ
sob o n. 00.639.867/0001-91, sediada na Rua Luiz Fagundes, 110, Praia Comprida, São
José/SC, telefone (48) 3247-2000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA,
neste ato representada pelo Senhor Valderi Ferreira, residente em São José/SC, e portador
da Carteira de Identidade n. 1/R 737867, inscrito no CPF sob o n. 342.380.509-91, têm
entre si ajustado o seguinte TERMO ADITIVO:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem como objeto o acréscimo da
quantidade estimada do subitem 1.1.1 da Ata de Registro de Preços n. 001/2008, o qual
passa a ter a seguinte redação:

“Hub 8 portas padrão RJ-45, 10/100 Mbps, marca D-Link,
modelo DES 1008D, com as seguintes características mínimas:

a)compatibilidade com as normas Ethernet IEEE 802.3
10Baset, IEE 802.2u 100Base TX e 802.3x flow control;

b) permitir a operação em modo half e full duplex;
c) no mínimo 8 portas RJ-45, para conexão de cabo de rede

UTP;
d) velocidade de rede 10/100 Mbps, com tecnologia autosense;
e) permitir cascateamento entre hubs e switches sem utilização

de cabo crossover (porta uplink);
f) led de indicação de atividade/link para cada porta e ligado;
g) possuir certificação FCC classe B, VCCI e CE; e
h) entregue com cabos, acessórios, fonte de alimentação, kit

de montagem de parede e demais dispositivos necessários ao seu funcionamento, bem
como a documentação completa e atualizada (manuais etc.) necessária à sua instalação e
operação.



Quantitativo estimado: 50 (cinqüenta) unidades.
Preço unitário: R$ 45,90 (quarenta e cinco reais e noventa

centavos)”

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

2.1. Ficam inalteradas as demais disposições da Ata de
Registro de Preços n. 001/2008.

E, para firmeza, como prova de haverem, entre si, ajustado e
contratado, depois de lido e achado conforme, é firmado o presente Termo Aditivo pelas
partes e pelas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram, dele sendo extraídas as cópias
necessárias para a sua publicação e execução.

Florianópolis, 17 de dezembro de 2008.
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