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Curitiba, 01 de abril de 2022.  

 
Ref.: 1º Termo Aditivo ao contrato nº 010/2020 – majoração do pacote de dados para linha 
telefônica (41) 99588-2918 
 
 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 

 
 
A então Agência Paraná de Desenvolvimento firmou em 20 de julho de 2020, o contrato nº 
010/2020, com a empresa Claro S/A, para a prestação de Serviços de Telefonia Móvel 
Pessoal – SMP, por meio da tecnologia 4G, pelo sistema digital pós-pago, para 05 (cinco) 
aparelhos e habilitação de 05 (cinco) linhas. 
 
O pacote então contratado prevê o fornecimento de 5+5 GB (10GB), sendo assim 
discriminado tal serviço pela empresa fornecedora como sendo: “PJ Bônus de Internet 
Turbo – 5GB” e “Plano Claro Max 2.0”, conforme a última conta, março/2022, apresentada. 
 
Todavia, a quantidade de 10GB para a linha de telefone (41) 99588-2918 tem se mostrado 
insuficiente, uma vez que, o responsável pelo uso da mesma, o Diretor- Presidente da Invest 
Paraná, realiza inúmeras reuniões via aplicativo de celular, além de consultas à rede 
mundial. 
 
Acrescenta-se ainda, que por reflexo da pandemia do coronavírus as reuniões e 
compromissos passaram a ser realizados em sua maioria virtualmente, demandando maior 
pacote de dados. 
 
Assim, faz-se imprescindível que a referida linha, por ele utilizada, tenha aumento em sua 
quantidade de pacote de dados, a fim de que possa realizar as atividades da Invest Paraná 
sem qualquer interrupção e com qualidade e agilidade. 
 

Atenciosamente, 
 
 
Paulo Alexandro Morva Martins 
Diretor Administrativo e Financeiro 
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