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PUBLICAÇÃO DE RESUMOS DE TERMOS ADITIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 

 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
002/2012 CONTRATO Nº 

0000157/2010 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: GESSO AFONSO 
CLAUDIO LTDA-ME. 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
referido contrato por 75(setenta e 
cinco) dias, contados a partir de 06 
de dezembro de 2012,com o 
vencimento previsto para o dia 19 de 
fevereiro de 2013. 

 
Afonso Cláudio, em 04 de dezembro 

de 2012. 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
002/2012 CONTRATO Nº 

0000043/2011 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: A  B 
EMPREENDIMENTOS COMERCIAL 
LTDA. 
OBJETO: O  presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
referido contrato por 180(cento e 
oitenta) dias, contados a partir de 06 
de dezembro de 2012, com 
vencimento previsto para o dia 04 de 
junho de 2013.  
 

 
Afonso Cláudio, em 04 de dezembro 

de 2012. 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
002/2012 CONTRATO Nº 

0000256/2010 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: A  B 
EMPREENDIMENTOS 
COMERCIAL LTDA. 
OBJETO: O  presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
referido contrato por 180(cento e 
oitenta) dias, contados a partir de 06 
de dezembro de 2012, com 
vencimento previsto para o dia 06 
de junho de 2013.  
 

 
Afonso Cláudio, em 06 de dezembro 

de 2012. 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
006/2011 CONTRATO Nº 

0000201/2011 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: RUDIO 
CONSTRUÇÕES LTDA - EPP 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a majoração do 
valor em R$ 23.212,90(vinte e três 
mil duzentos e doze reais e noventa 
centavos) o que corresponde a 
3,81916334% do valor do contrato. 

 
Afonso Cláudio, em 10 de dezembro 

de 2012. 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
001 CONTRATO Nº 000018/2012 

CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: INSTITUIÇÃO 
ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E 
ASSISTENCIA SOCIAL ESTE 
BRASILEIRA - CADEC. 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
referido contrato acima 
mencionado pelo período de 
10(dez) meses e 19 (dezenove) 
dias, contados a partir de 22 de 
dezembro de 2012,com 
vencimento previsto para o dia 10 
de novembro de 2013. 
Fica determinado que a presente 
prorrogação terá o valor global de 
R$6.613,87(seis mil seiscentos e 
treze reais e oitenta e sete 
centavos ), sendo o valor mensal 
de R$ 622,00(seiscentos e vinte e 
dois reais )e o valor do dia R$ 
20,73(vinte reais e setenta e três 
centavos) 
 
Afonso Cláudio, em 20 de dezembro 

de 2012. 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
002/2012 CONTRATO Nº 

000147/2010 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: CIDADE 
ENGENHARIA LTDA. 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
referido contrato período de 
60(sessenta) dias contados a partir 
de 26 de dezembro de 2012,com 
vencimento para o dia 24 de 
fevereiro de 2013.   

 
Afonso Cláudio, em 21 de dezembro 

de 2012. 
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RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
001/2012 CONTRATO Nº 

000095/2010 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: GESSO AFONSO 
CLAUDO LTDA ME. 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
referido contrato por 90 (noventa) 
dias contados a partir de 07 
dezembro de 2012, com vencimento 
previsto para o dia 07 de março de 
2013. 

 
Afonso Cláudio, em 05 de dezembro 

de 2012. 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
001/2012 CONTRATO Nº 

000112/2012 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: GESSO AFONSO 
CLAUDO LTDA ME . 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
referido contrato por 120 (cento e 
vinte) dias contados a partir de 28 de 
dezembro de 2012, com vencimento 
previsto para o dia 27 de abril de 
2013. 

 
Afonso Cláudio, em 26 de dezembro 

de 2012. 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
002/2012 CONTRATO Nº 

0000181/2011 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: PAULO JOSÉ 
GARCIA . 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
referido contrato por 12 (doze) 
meses dias contados a partir de 1° 
de janeiro de 2013, com vencimento 
previsto para o dia 1° de janeiro de 
2014. 
O locatário pagará pelo aluguel do 
imóvel, ora locado, o valor global 
estimado de R$ 10.800,00(dez mil e 
oitocentos reais), sendo R$ 
900,00(novecentos reais) mensais. 

 
Afonso Cláudio, em 28 de dezembro 

de 2012. 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
002/2012 CONTRATO Nº 

000442/2009 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: ELETRICA E 
REFRIGERAÇÃO WG LTDA - ME 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado pelo 
período de 12 (dozes) meses, 
contados a partir de 1º de janeiro de 
2013, com vencimento previsto para 
o dia 31 de dezembro de 2013; 
O valor global da prorrogação é de 
R$ 11.562,00 (onze mil quinhentos e 
sessenta e dois reais), sendo R$ 
5.781,00 (cinco mil setecentos e 
oitenta e um reais) para a Educação 
Infantil e R$ 5.781,00 (cinco mil 
setecentos e oitenta e um reais) para 

o Ensino Fundamental. 
 
Afonso Cláudio, em 28 de dezembro 

de 2012 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
002/2012 CONTRATO Nº 

000139/2009 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: GERMANO 
FREDERICO PEDRO 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
referido contrato acima mencionado 
pelo período de 09 (nove) meses, 
contados a partir de 1° de janeiro de 
2013 a 1° de outubro de 2013; 
O valor global da prorrogação é de 
R$ 3.000,00(três mil reais). 

 
Afonso Cláudio, em 28 de dezembro 

de 2012 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
002/2012 CONTRATO Nº 

000441/2009 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: ELINA 
MASCARELO DIAS - ME 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado pelo 
período de 12 (dozes) meses, 
contados a partir de 1º de janeiro de 
2013, com vencimento previsto para 
o dia 31 de dezembro de 2013; 
O valor global da prorrogação é de 
R$ 11.984,00 (onze mil novecentos 
e oitenta e quatro reais), sendo R$ 
5.992,00 (cinco mil novecentos e 
noventa e dois reais) para a 
Educação Infantil e R$ 5.992,00 
(cinco mil novecentos e noventa e 
dois reais) para o Ensino 
Fundamental. 
 

 
Afonso Cláudio, em 28 de dezembro 

de 2012 
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RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
002/2012 CONTRATO Nº 

000394/2009 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: TRES PONTÕES 
EMPREENDIMENTOS LTDA ME 
OBJETO:  O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado pelo 
período de 12 (dozes) meses, 
contados a partir de 1º de janeiro de 
2013, com vencimento previsto para 
o dia 31 de dezembro de 2013; 
O valor global da prorrogação é de 
R$ 11.936,00 (onze mil novecentos e 
trinta e seis reais), sendo R$ 
5.968,00 (cinco mil novecentos e 
sessenta e oito reais) para a 
Educação Infantil e R$ 5.968,00 
(cinco mil novecentos e sessenta e 
oito reais) para o Ensino 
Fundamental. 
 
Afonso Cláudio, em 28 de dezembro 

de 2012 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
002/2012 CONTRATO Nº 

00091/2011 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: ADELAIDE 
GUISSO MAZOCO 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado pelo 
período de 12 (doze) meses, 
contados a partir de 1º de janeiro de 
2013, com vencimento previsto para 
o dia 1º de janeiro de 2014; 
 O Locatário pagará pelo aluguel do 
imóvel, ora locado, o valor global 
estimado de R$ 3.000,00 (três mil 
reais), sendo R$ 250,00 (duzentos e 
cinqüenta reais) mensais. 
 

 
Afonso Cláudio, em 28 de dezembro 

de 2012 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
002/2012 CONTRATO Nº 

000139/2009 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: DOCUMENT 
COMERCIO DE PRODUTOS DE 
INFORMATICA LTDA 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado pelo 
período de 12 (dozes) meses, 
contados a partir de 1º de janeiro de 
2013, com vencimento previsto para 
o dia 31 de dezembro de 2013; 
 O valor global da prorrogação é de 
R$ 98.400,00 (noventa e oito mil e 
quatrocentos reais). 

 
Afonso Cláudio, em 28 de dezembro 

de 2012 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
001/2012 CONTRATO Nº 

000323/2009 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: LOJA MAÇÔNICA 
“JOSE CUPERTINO” 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado pelo 
período de 12 (doze) meses, 
contados a partir de 1º de janeiro de 
2013, com vencimento previsto para 
o dia 31 de dezembro de 2013. 
 Fica determinado que a prorrogação 
terá o valor global de R$ 18.337,68 
(dezoito mil trezentos e trinta e sete 
reais e sessenta e oito centavos), 
sendo valor mensal de R$ 1.528,14 
(mil quinhentos e vinte e oito reais e 
quatorze centavos). 
 

 
Afonso Cláudio, em 28 de dezembro 

de 2012 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
002/2012 CONTRATO Nº 

00094/2010 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: MATERNINADE 
NOSSA SENHORA DE LOURDES 
LTDA 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado pelo 
período de 12 (doze) meses, 
contados a partir de 1º de janeiro de 
2013 com vencimento previsto para 
31 de dezembro de 2013; 
Fica determinado o valor global de 
R$ 52.583,76 (cinqüenta e dois mil 
quinhentos e oitenta e três reais e 
setenta e seis centavos), sendo o 
valor mensal de R$ 4.381,98 (quatro 
mil trezentos e oitenta e um reais e 
noventa e oito centavos). 

 
Afonso Cláudio, em 28 de dezembro 

de 2012 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
002/2012 CONTRATO Nº 

000105/2010 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: SINDICATO 
RURAL PATRONAL DE AFONSO 
CLAUDIO 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado por 12 
(doze) meses, contados a partir de 
1º de janeiro de 2013 e com 
vencimento previsto para 31 de 
dezembro de 2013. 
 Fica determinado o valor global de 
R$ 38.107,68 (trinta e oito mil cento 
e sete reais e sessenta e oito 
centavos), sendo R$ 3.175,64 (três 
mil cento e setenta e cinco reais e 
sessenta e quatro centavos) o valor 
mensal. 
 

 
Afonso Cláudio, em 28 de dezembro 

de 2012 
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RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
002/2012 CONTRATO Nº 

000195/2009 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: ROGÉRIO 
FERNANDES VARGAS 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado pelo 
período de 08 (oito) meses, contados 
a partir de 1º de janeiro de 2013, com 
vencimento previsto para o dia 1º de 
setembro de 2013; 
Fica determinado o valor global do 
presente contrato de R$ 9.370,64 
(nove mil trezentos e setenta reais e 
sessenta e quatro centavos), sendo o 
valor mensal de R$ 1.171,33 (mil 
cento e setenta e um reais e trinta e 
três centavos). 
 

 
Afonso Cláudio, em 28 de dezembro 

de 2012 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
003/2012 CONTRATO Nº 

000116/2010 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: E & L 
PRODUÇÕES DE SOFTWARE 
LTDA 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado pelo 
período de 12 (doze) meses, 
contados a partir de 1º de janeiro de 
2013, com vencimento previsto para 
o dia 31 de dezembro de 2013; 
O valor global da prorrogação é de 
R$ 79.200,00 (setenta e nove mil e 
duzentos reais), sendo o valor 
mensal de R$ 6.600,00 (seis mil e 
seiscentos reais). 
 
 

 
Afonso Cláudio, em 28 de dezembro 

de 2012 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
002/2012 CONTRATO Nº 

000264/2010 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: GESSI EUGENIO 
DE OLIVEIRA 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado pelo 
período de 12 (doze) meses, 
contados a partir de 1º de janeiro de 
2013, com vencimento previsto para 
o dia 31 de dezembro de 2013; 
Fica determinado que a presente 
prorrogação terá o valor global de 
R$ 2.544,00 (dois quinhentos e 
quarenta e quatro reais) , sendo o 
valor mensal de R$ 212,00 
(duzentos e doze reais). 

 
Afonso Cláudio, em 28 de dezembro 

de 2012 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
001/2012 CONTRATO Nº 

000104/2012 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: JOSÉ LUIZ DE 
FREITAS 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado pelo 
período de 12 (doze) meses, 
contados a partir de 1º de janeiro de 
2013, com vencimento previsto para 
o dia 31 de dezembro de 2013; 
Fica determinado que a presente 
prorrogação terá o valor global de R$ 
2.400,00 (dois mil e quatrocentos 
reais) , sendo o valor mensal de R$ 
200,00 (duzentos reais). 
 

 
Afonso Cláudio, em 28 de dezembro 

de 2012 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
002/2012 CONTRATO Nº 

000100/2011 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: JOSÉ MARTINS 
DE OLIVEIRA 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado pelo 
período de 12 (doze) meses, 
contados a partir de 1º de janeiro de 
2013, com vencimento previsto para 
o dia 31 de dezembro de 2013; 
Fica determinado que a presente 
prorrogação terá o valor global de R$ 
3.775,80 (três mil setecentos e 
setenta e cinco reais e oitenta 
centavos) , sendo o valor mensal de 
R$ 314,65 (trezentos e quatorze 
reais e sessenta e cinco centavos). 

 
Afonso Cláudio, em 28 de dezembro 

de 2012 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
001/2012 CONTRATO Nº 

000103/2012 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: ASSIS PORTES 
DOS REIS 
OBJETO: - O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado pelo 
período de 12 (doze) meses, 
contados a partir de 1º de janeiro de 
2013, com vencimento previsto para 
o dia 31 de dezembro de 2013; 
Fica determinado que a presente 
prorrogação terá o valor global de 
R$ 3.960,00 (três mil novecentos e 
sessenta reais) , sendo o valor 
mensal de R$ 330,00 (trezentos e 
trinta reais). 
 

 
Afonso Cláudio, em 28 de dezembro 

de 2012 
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RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
002/2012 CONTRATO Nº 

000101/2011 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: ERNANDES 
SERPA FARIA 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado pelo 
período de 12 (doze) meses, 
contados a partir de 1º de janeiro de 
2013, com vencimento previsto para 
o dia 31 de dezembro de 2013; 
Fica determinado que a presente 
prorrogação terá o valor global de R$ 
2.768,40 (dois mil setecentos e 
sessenta e oito reais e quarenta 
centavos) , sendo o valor mensal de 
R$ 230,70 (duzentos e trinta reais e 
setenta centavos). 

 
Afonso Cláudio, em 28 de dezembro 

de 2012 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
002/2012 CONTRATO Nº 

000139/2011 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: ELÉTRICA E 
REFRIGERAÇÃO WG LTDA 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado pelo 
período de 196 (cento e noventa e 
seis) dias, contados a partir de 1º de 
janeiro de 2013, com vencimento 
previsto para o dia 16 de julho de 
2013; 
Fica determinado que a presente 
prorrogação terá o valo global de R$ 
38.400,00 (trinta e oito mil e 
quatrocentos reais). 

 
Afonso Cláudio, em 28 de dezembro 

de 2012 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
002/2012 CONTRATO Nº 

000139/2009 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: GERMANO 
FREDERICO PEDRO 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado pelo 
período de 09 (meses) meses, 
contados a partir de 1º de janeiro de 
2013 a 1º de outubro de 2013; 

O valor global da prorrogação é 
de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

 
 
 
 

Afonso Cláudio, em 28 de dezembro 
de 2012 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
002/2012 CONTRATO Nº 

00001/2011 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: JORGE PIANZOLI 
& IRMÃO LTDA 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado pelo 
período de 60 (sessenta) dias, 
contados a partir de 1º de janeiro de 
2013, com vencimento previsto para 
o dia 02 de março de 2013. 
 

 
Afonso Cláudio, em 28 de dezembro 

de 2012 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
003/2012 CONTRATO Nº 

000068/2011 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: COPY CENTER 
COMERCIO DE PRODUTOS DE 
INFORMATICA LTDA 
OBJETO: - O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado pelo 
período de 12 (doze) meses, 
contados a partir de 1º de janeiro de 
2013, com vencimento previsto para 
o dia 31 de dezembro de 2013; 
Fica determinado que a prorrogação 
terá o valor global de R$ 21.300,00 
(vinte e um mil e trezentos reais), 
sendo o valor mensal de R$ 1.775,00 
(mil setecentos setenta e cinco 
reais). 
Afonso Cláudio, em 28 de dezembro 

de 2012 
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RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
001/2012 CONTRATO Nº 

000042/2012 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: PEDRO TOSTA 
DAS NEVES 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado pelo 
período de 12 (doze) meses, 
contados a partir de 1º de janeiro de 
2013, com vencimento previsto para 
o dia 1º de janeiro de 2014; 

1.2 - O Locatário pagará pelo 
aluguel do imóvel, ora locado, o 
valor global estimado de R$ 
4.200,00 (quatro mil e duzentos 
reais), sendo R$ 350,00 
(trezentos e cinqüenta reais) 
mensais. 
 
Afonso Cláudio, em 28 de dezembro 

de 2012 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
003/2012 CONTRATO Nº 

000223/2011 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: DEOLINDO BOLDT 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado pelo 
período de 12 (doze) meses, 
contados a partir de 1º de janeiro de 
2013, com vencimento previsto para 
o dia 31 de dezembro de 2013; 
Fica determinado que a presente 
prorrogação terá o valor global de R$ 
3.360,00 (três mil trezentos e 
sessenta reais) , sendo o valor 
mensal de R$ 280,00 (duzentos e 
oitenta reais). 
 

 
Afonso Cláudio, em 28 de dezembro 

de 2012 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
002/2012 CONTRATO Nº 

00070/2011 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: MARILÉZIA 
APARECIDA DA SILVA 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado pelo 
período de 12 (doze) meses, 
contados a partir de 1º de janeiro de 
2013, com vencimento previsto para 
o dia 31 de dezembro de 2013; 
 Fica determinado que a presente 
prorrogação terá o valor global de 
R$ 2.910,96 (dois mil novecentos e 
dez reais e noventa e seis 
centavos),sendo o valor mensal de 
R$ 242,58 (duzentos e quarenta e 
dois reais e cinqüenta e oito 
centavos). 
 
Afonso Cláudio, em 28 de dezembro 

de 2012 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
001/2012 CONTRATO Nº 

000072/2012 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: MARILEZIA 
APARECIDA DA SILVA 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado pelo 
período de 06 (seis) meses e 17 
(dezessete) dias, contados a partir 
de 1º de janeiro de 2013, com 
vencimento previsto para o dia 18 de 
julho de 2013; 
Fica determinado que a presente 
prorrogação terá o valor global de R$ 
1.641,61 (mil seiscentos e quarenta e 
um reais e sessenta e um centavos), 
sendo o valor mensal de R$ 250,00 
(duzentos e cinqüenta reais) e o 
valor dia de R$ 8,33 (oito reais e 
trinta e três centavos). 
 
Afonso Cláudio, em 28 de dezembro 

de 2012 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
003/2012 CONTRATO Nº 

0000209/2010 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: ERALDO PÁGIO 
DOS SANTOS 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado pelo 
período de 06 (seis) meses, 
contados a partir de 1º de janeiro de 
2013, com vencimento previsto para 
o dia 1º de julho de 2013; 
 Fica determinado que a presente 
prorrogação terá o valor global de R$ 
1.252,02 (mil duzentos e cinqüenta e 
dois reais e dois centavos) , sendo o 
valor mensal de R$ 208,67 (duzentos 
e oito reais e sessenta e sete 
centavos). 
 
Afonso Cláudio, em 28 de dezembro 

de 2012 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
001/2012 CONTRATO Nº 

000038/2012 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: GENEZIO 
SOARES 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado pelo 
período de 08 (oito) meses e 19 
(dezenove) dias, contados a partir 
de 1º de janeiro de 2013, com 
vencimento previsto para o dia 20 
de setembro de 2013; 
Fica determinado que a presente 
prorrogação terá o valor global de 
R$ 1.554,00 (mil quinhentos e 
cinqüenta e quatro reais), sendo o 
valor mensal de R$ 180,00 (cento e 
oitenta reais) e o valor dia de R$ 
6,00 (seis reais). 
 

 
 
Afonso Cláudio, em 28 de dezembro 

de 2012 
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RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
002/2012 CONTRATO Nº 

0000221/2010 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: EMILINA 
BARBOSA 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado pelo 
período de 12 (doze) meses, 
contados a partir de 1º de janeiro de 
2013, com vencimento previsto para 
o dia 31 de dezembro de 2013; 
 Fica determinado que a presente 
prorrogação terá o valor global de R$ 
3.600,00 (três mil e seiscentos reais), 
sendo o valor mensal de R$ 300,00 
(trezentos reais). 
 
Afonso Cláudio, em 28 de dezembro 

de 2012 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
003/2012 CONTRATO Nº 

0000099/2011 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: ROGÉRIO 
FRANCISCO AZEREDO 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado pelo 
período de 12 (doze) meses, 
contados a partir de 1º de janeiro de 
2013, com vencimento previsto para 
o dia 31 de dezembro de 2013; 
Fica determinado que a presente 
prorrogação terá o valor global de R$ 
3.775,80 (três mil setecentos e 
setenta e cinco reais e oitenta 
centavos), sendo o valor mensal de 
R$ 314,65 (trezentos e quatorze 
reais e sessenta e cinco centavos). 
 
     Afonso Cláudio, em 28 de 
dezembro de 2012 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
001/2012 CONTRATO Nº 

00008/2012 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: LINDOLFO 
HACKART 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado pelo 
período de 03 (três) meses, 
contados a partir de 1º de janeiro de 
2013, com vencimento previsto para 
o dia 1º de abril de 2013; 
Fica determinado que a presente 
prorrogação terá o valo global de R$ 
13.800,00 (treze mil e oitocentos 
reais), sendo o valor mensal de R$ 
4.600,00 (quatro mil e seiscentos 
reais). 
 
 
Afonso Cláudio, em 28 de dezembro 

de 2012 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
003/2012 CONTRATO Nº 

0000062/2010 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: JAYR FRANCISCO 
NUNES  
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado pelo 
período de 06 (seis) meses, 
contados a partir de 1º de janeiro de 
2013, com vencimento previsto para 
o dia 1º de julho de 2013; 
Fica determinado que a presente 
prorrogação terá o valor global de R$ 
1.346,16 (mil trezentos e quarenta e 
seis reais e dezesseis centavos) , 
sendo o valor mensal de R$ 224,36 
(duzentos e vinte e quatro reais e 
trinta e seis centavos). 
 
 

     Afonso Cláudio, em 28 de 
dezembro de 2012 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
001/2012 CONTRATO Nº 

000082/2012 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: VIAÇÃO VERDES 
MARES LTDA 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado pelo 
período de 12 (doze) meses, 
contados a partir de 1º de janeiro de 
2013, com vencimento previsto para 
o dia 31 de dezembro de 2013; 
Fica determinado que a presente 
prorrogação terá o valor global de R$ 
30.420,00 (trinta mil e quatrocentos e 
vinte reais). 
 
 
      Afonso Cláudio, em 28 de 
dezembro de 2012 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
001/2012 CONTRATO Nº 

0000090/2012 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: PAROQUIA 
EVANGELICA DE CONFISSAO 
LUTERANA EM SERRA PELADA 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado pelo 
período de 12 (doze) meses, 
contados a partir de 1º de janeiro de 
2013, com vencimento previsto para 
o dia 31 de dezembro de 2013; 
Fica determinado que a presente 
prorrogação terá o valor global de 
R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos 
reais), sendo o valor mensal de R$ 
1.100,00 (mil e cem reais). 
 
 

     Afonso Cláudio, em 28 de 
dezembro de 2012 
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RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
002/2012 CONTRATO Nº 

000241/2010 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: SOCIEDADE CIVIL 
DE AMPARO A VELHICE “NINHO 
DO AMOR ” 
OBJETO:  O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado pelo 
período de 12 (doze) meses, 
contados a partir de 1º de janeiro de 
2013, com vencimento previsto para 
o dia 31 de dezembro de 2013; 
Fica determinado que a presente 
prorrogação terá o valor global de R$ 
19.250,16 (dezenove mil duzentos e 
cinqüenta reais e dezesseis 
centavos), sendo o valor mensal de 
R$ 1.604,18 (mil  seiscentos e quatro 
reais e dezoito centavos). 
 
 

      Afonso Cláudio, em 28 de 
dezembro de 2012 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
001/2012 CONTRATO Nº 

000044/2012 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: MITRA 
ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA 
SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 
GUANDU. 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado pelo 
período de 12 (doze) meses, 
contados a partir de 1º de janeiro de 
2013, com vencimento previsto para 
o dia 31 de dezembro de 2013; 
Fica determinado que a presente 
prorrogação terá o valor global de R$ 
25.200,00 (vinte e cinco mil e 
duzentos reais), sendo o valor 
mensal de R$ 2.100,00 (dois mil e 
cem reais). 
 
 

      Afonso Cláudio, em 28 de 
dezembro de 2012 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
002/2012 CONTRATO Nº 

000035/2012 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: JOÃO AUGUSTO 
ASCHAUER PETER 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado pelo 
período de 12 (doze) meses, 
contados a partir de 1º de janeiro de 
2013, com vencimento previsto para 
o dia 31 de dezembro de 2013; 
Fica determinado que a presente 
prorrogação terá o valor global de 
R$ 64.079,04 (sessenta e quatro mil 
e setenta e nove reais e quatro 
centavos). 
 
 
 

      Afonso Cláudio, em 28 de 
dezembro de 2012 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
002/2012 CONTRATO Nº 

000043/2012 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: MARCO AURELIO 
BORGES ME 
OBJETO:  O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado pelo 
período de 12 (doze) meses, 
contados a partir de 1º de janeiro de 
2013, com vencimento previsto para 
o dia 31 de dezembro de 2013; 
Fica determinado que a presente 
prorrogação terá o valor global de R$ 
64.079,04 (sessenta e quatro mil e 
setenta e nove reais e quatro 
centavos). 
 
 

      Afonso Cláudio, em 28 de 
dezembro de 2012 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
003/2012 CONTRATO Nº 

000224/2010 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: FLAUZINO PAULO 
DE OLIVEIRA 
OBJETO:  O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado pelo 
período de 06 (seis) meses, 
contados a partir de 1º de janeiro de 
2013, com vencimento previsto para 
o dia 1º de julho de 2013; 
Fica determinado que a presente 
prorrogação terá o valor global de R$ 
1.861,62 (mil oitocentos e sessenta e 
um reais e sessenta e dois 
centavos), sendo o valor mensal de 
R$ 310,27 (trezentos e dez reais e 
vinte e sete centavos). 
 

      Afonso Cláudio, em 28 de 
dezembro de 2012 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
002/2012 CONTRATO Nº 

000110/2011 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: ANTONIO 
ZIELSON RONCETE 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado pelo 
período de 12 (doze) meses, 
contados a partir de 1º de janeiro de 
2013, com vencimento previsto para 
o dia 31 de dezembro de 2013; 
Fica determinado que a presente 
prorrogação terá o valor global de 
R$ 6.540,00 (seis mil quinhentos e 
quarenta reais), sendo o valor 
mensal de R$ 545,00 (quinhentos e 
quarenta e cinco reais). 
 

      Afonso Cláudio, em 28 de 
dezembro de 2012 
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RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
002/2012 CONTRATO Nº 

000256/2009 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: TRIVALE 
ADMINISTRAÇÃO LTDA 

OBJETO:  O presente termo 
aditivo tem por objetivo a 
prorrogação do contrato acima 
mencionado por 12 (doze) 
meses, contados a partir de 1º de 
janeiro de 2013, com vencimento 
previsto para 31 de dezembro de 
2013; 
Fica determinado que a presente 
prorrogação terá o valor global de 
R$ 2.424.116,76 (dois milhões 
quatrocentos e vinte e quatro mil 
cento e dezesseis reais e setenta 
e seis centavos) nove mil e 
seiscentos reais); 
Fica determinado que deverá ser 
empenhado o valor de R$ 
701.817,54 (setecentos e um mil 
oitocentos e dezessete reais e 
cinqüenta e quatro centavos) 
para a Secretaria Municipal de 
Administração; 
Fica determinado o valor de R$ 
1.261.162,95 (um milhão 
duzentos e sessenta e um mil 
cento e sessenta e dois reais e 
noventa e cinco centavos) para a 
Secretaria Municipal de 
Educação; 
Fica determinado o valor de R$ 
461.136,27 (quatrocentos e 
sessenta e um mil cento e trinta e 
seis reais e vinte e sete 
centavos) para o Fundo 
Municipal de Saúde. 
 
 

      Afonso Cláudio, em 28 de 
dezembro de 2012 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
002/2012 CONTRATO Nº 

000105/2010 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: SINDICATO 
RURAL PATRONAL DE AFONSO 
CLAUDIO 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado por 12 
(doze) meses, contados a partir de 1º 
de janeiro de 2013 e com vencimento 
previsto para 31 de dezembro de 
2013. 
Fica determinado o valor global de 
R$ 38.107,68 (trinta e oito mil cento e 
sete reais e sessenta e oito 
centavos), sendo R$ 3.175,64 (três 
mil cento e setenta e cinco reais e 
sessenta e quatro centavos) o valor 
mensal. 
 

      Afonso Cláudio, em 28 de 
dezembro de 2012 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
001/2012 CONTRATO Nº 

00018/2012 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: INSTITUIÇÃO 
ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E 
ASSISTENCIA SOCIAL ESTE 
BRASILEIRA - CADEC 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado pelo 
período de 10 (dez) meses e 19 
(dezenove) dias, contados a partir 
de 22 de dezembro de 2012, com 
vencimento previsto para o dia 10 
de novembro de 2013; 
Fica determinado que a presente 
prorrogação terá o valo global de R$ 
6.613,87 (seis mil seiscentos e treze 
reais e oitenta e sete centavos), 
sendo o valor mensal de R$ 622,00 
(seiscentos e vinte e dois reais) e o 
valor do dia de R$ 20,73 (vinte reais 
e setenta e três centavos). 
 
 

      Afonso Cláudio, em 28 de 
dezembro de 2012 
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RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
002/2012 CONTRATO Nº 

000260/2010 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: MEGA GRUPO DE 
TELECOMUNICAÇÕES 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado pelo 
período de 12 (doze) meses, 
contados a partir de 1º de janeiro de 
2013, com vencimento previsto para 
o dia 31 de dezembro de 2013; 
Fica de terminado que a prorrogação 
terá o valor global de R$ 97.692,00 
(noventa e sete mil seiscentos e 
noventa e dois reais), sendo o valor 
mensal de R$ 8.141,00 (oito mil 
cento e quarenta e um reais). 
 

      Afonso Cláudio, em 28 de 
dezembro de 2012 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
002/2012 CONTRATO Nº 

00094/2010 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: MATERNIDADE 
NOSSA SENHORA DE LOURDES 
LTDA 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado pelo 
período de 12 (doze) meses, 
contados a partir de 1º de janeiro de 
2013 com vencimento previsto para 
31 de dezembro de 2013; 
 Fica determinado o valor global de 
R$ 52.583,76 (cinqüenta e dois mil 
quinhentos e oitenta e três reais e 
setenta e seis centavos), sendo o 
valor mensal de R$ 4.381,98 (quatro 
mil trezentos e oitenta e um reais e 
noventa e oito centavos). 
 
Afonso Cláudio, em 28 de dezembro 

de 2012 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
002/2012 CONTRATO Nº 

000323/2019 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: LOJA MAÇÔNICA 
“JOSE CUPERTINO” 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado pelo 
período de 12 (doze) meses, 
contados a partir de 1º de janeiro de 
2013, com vencimento previsto para 
o dia 31 de dezembro de 2013. 
Fica determinado que a prorrogação 
terá o valor global de R$ 18.337,68 
(dezoito mil trezentos e trinta e sete 
reais e sessenta e oito centavos), 
sendo o valor mensal de R$ 
1.528,14 (mil quinhentos e vinte e 
oito reais e quatorze centavos). 
 

      Afonso Cláudio, em 28 de 
dezembro de 2012 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
002/2012 CONTRATO Nº 

000442/2019 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: ELÉTRICA E 
REFRIGERAÇÃO WG LTDA - ME 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado pelo 
período de 12 (dozes) meses, 
contados a partir de 1º de janeiro de 
2013, com vencimento previsto para 
o dia 31 de dezembro de 2013; 
O valor global da prorrogação é de 
R$ 11.562,00 (onze mil quinhentos e 
sessenta e dois reais), sendo R$ 
5.781,00 (cinco mil setecentos e 
oitenta e um reais) para a Educação 
Infantil e R$ 5.781,00 (cinco mil 
setecentos e oitenta e um reais) para 
o Ensino Fundamental. 
 
 

      Afonso Cláudio, em 28 de 
dezembro de 2012 


