
 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  
 
 
 
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 
0008/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE 
ROÇA E DATACONNECTION PROVEDOR DE 
INTERNET LTDA - ME - KLEMENSON LEAL 
ANACLETO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
CONFORME DISCRIMINADO NESTE 
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:  

 
  
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO ADITIVO CONTRATUAL: 

Este Termo Aditivo Contratual decorre da cláusula sétima do contrato decorrente da 
licitação modalidade Pregão Presencial  nº 00002/2014, processada nos termos da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº. 123, de 14 de 
dezembro de 2006. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO ADITIVO CONTRATUAL: 

O presente Termo Aditivo Contratual tem por objeto prorrogar o prazo por 12(doze) 
meses execução de serviços de acessos à internet de banda larga que devam 
atender as seguintes características mínimas: a) A contratação do link dedicado de 
Internet terá o fornecimento de IP`s válidos nas seguintes condições: deverá estar 
previsto o fornecimento de pelo menos 8 (oito) IP`s válidos para cada ponto de 
acesso contratado, além do IP previsto para a porta wan do serviço de Internet a ser 
contratado.b) Conexão ao backbone da internet através de link dedicado por 
tecnologia de radiofrequência, fibra óptica, cabo ou equivalente;c) Acesso direto à 
internet, não necessitando de contratação de provedores ou serviços de terceiros, ou 
no caso desta exigência, fornecer possibilidade de contratação de provedor gratuito;d) 
Não possuir nenhum tipo de restrição de uso, operando 24 horas por dia, 7 dias por 
semana, sem limite de quantidade de dados trafegados, nem restrição de tipo de 
dados trafegados, porta lógica ou serviço;e) Possibilidade de mudança de endereço 
do ponto de acesso; f) Possibilidade de mudança do local do ponto de acesso no 
mesmo endereço. g) Possuir conexão ao backbone internet por meios dos protocolos 
ipv4 e ipv6,h) A CONTRATADA deverá possuir autorização/outorga da ANATEL para 
prestação do SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA em favor da empresa 
participante.i) Deverão ser disponibilizados e configurados pela CONTRATADA todos 
os equipamentos necessários para implementar o serviço de comunicação de dados, 
incluindo roteadores, equipamentos de conexão, cabos, conectores e demais itens 
que se fizerem necessários.) Será de responsabilidade da CONTRATADA a 
manutenção e reposição de todos os equipamentos, assim como adaptadores,  



cabos e conectores necessários a prover a chegada do serviço de Internet até a rede 
interna da CONTRATANTE. 
O fornecimento e/ou prestação dos serviços deverão obedecer rigorosamente às 
condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, Pregão Presencial nº 
00002/2014-CPL. Ficando com validade ate 31/12/2015. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO: 

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original. 

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente Termo Aditivo Contratual em 
02 (duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas. 
 
São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 23 de Dezembro de 2014. 
 
 

TESTEMUNHAS 

  

  

________________________________ 

Nome: 

CPF: 

  

  

   

 

_________________________________  

Nome: 

CPF:  

PELO CONTRATANTE 

  

  

_____________________________________ 

MARIA DO SOCORRO CARDOSO 
Prefeita - CPF 645.241.834-34 
  

PELO CONTRATADO 

  

  

_____________________________________ 

DATACONNECTION PROVEDOR DE 
INTERNET LTDA-ME  
Klemenson Leal Anacleto - CPF: 035.290.644-83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA 

GABINETE DO PREFEITO/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL 

OBJETO: Prorrogar por 12 (doze) meses, o prazo para ao prestação de Contratação de 
pessoa jurídica para prestação de serviços de acessos à internet de banda larga e 
conexão IPV4/IPV6.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2009. 
O fornecimento e/ou prestação dos serviços deverão obedecer rigorosamente às 
condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, Pregão Presencial nº 
00002/2014 e instruções do Contratante,  
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: 
CT Nº 00008/2014 - 06.03.14 - DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-
ME -SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA EM 23/12/2014. 

 


