
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 

                  ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
Praça da Independência – 341 – CEP. 29600-000 – Afonso Cláudio – ES – Tel. 27 3735.4000 – Página 

 

1 

 
RESUMO DE TERMO ADITIVO MÊS DE JANEIRO DE 2013 

 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
002/2013 CONTRATO Nº 

0000001/2011 
 
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 (doze) meses, 
contados a partir de 27 de janeiro de 
2013, com vencimento previsto para 
o dia 27 de janeiro de 2014. 
 Fica determinado que a presente 
prorrogação terá o valor global de R$ 
de 16.200,00 (dezesseis mil e 
duzentos reais), sendo o valor 
mensal de R$ 1.350,00 (um mil, 
trezentos e cinqüenta reais)  
 
Afonso Cláudio, em 25 de Janeiro de 

2013. 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
002/2013 CONTRATO Nº 

00089/2012 
 
CONTRATANTE: Prefeitura 

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

tem por objetivo a prorrogação do 
referido contrato por 60 (sessenta) 
dias, contados a partir de 02 de 
abril de 2013, com vencimento 
previsto para o dia 01 de junho de 
2013. 
 
 
 
 
Afonso Cláudio, em 29 de Novembro 

de 2013. 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
0001/2013 CONTRATO Nº 

00041/2012 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: OGILDES SEGAL 
VIEIRA 
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$ 
16.200,00 (dezesseis mil e duzentos 
reais), sendo o valor mensal de R$ 
1.350,00,00 (mil trezentos e 
cinqüenta reais). 
 
Afonso Cláudio, em 04 de Janeiro de 

2013. 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
002/2013 CONTRATO Nº 

000014/2011 
 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: GENTIL 
GONÇALVES DA CUNHA  
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado pelo 
período de 12 (doze) meses, 
contados a partir de 30 de janeiro de 
2013, com vencimento previsto para 
o dia 30 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 Janeiro 
de 2013. 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
0001/2013 CONTRATO Nº 

000169/2011 
 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: PORTO SEGURO 
COMPANHIA E SEGUROS GERAIS  
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a inclusão do 
Veículo:  Nissan Grand Livina 18S - 
Placa OND 9217.  da Secretaria 
Municipal de Ação Social, na relação 
de veículos constantes do ANEXO 
do Contrato acima mencionado. 
O valor acrescido ao Contrato é de 
R$  1.245,47 (um mil duzentos e 
quarenta e cinco reais e quarenta e 
sete centavos), o que corresponde a 
2,725959% (dois virgula sete dois 
cinco  nove cinco nove por cento) do 
valor do contrato. 
 Fica determinado o início da 
vigência do endosso a partir do dia 
02 de janeiro de 2013 com término 
para o dia 22 de agosto de 2013. 
 
 

 
Afonso Cláudio, em 02 de Janeiro de 

2013. 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
031/2013 CONTRATO Nº 

00089/2012 
 
CONTRATANTE: Prefeitura 

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

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado pelo 
período de 60 (sessenta) dias, 
contados a partir de 31 de janeiro de 
2.013, com vencimento previsto para 
o dia 01 de abril de 2013. 
 

Afonso Cláudio, em  29 de Janeiro 
de 2013. 
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 RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
0001/2013 CONTRATO Nº 

0000115/2012 
 
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 120 (cento e 
vinte) dias, contados a partir de 04 
de janeiro de 2013, com 
vencimento previsto para o dia 04 
de maio de 2013. 
 

Afonso Cláudio, em  04 de Janeiro 
de 2013. 

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 
0001/2013 CONTRATO Nº 00001 

00013/2011 
CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Afonso Cláudio. 
CONTRATADO: REOLINA BUTURA 
ROCHA 
OBJETO: O presente termo aditivo 

tem por objetivo a prorrogação do 
contrato acima mencionado pelo 
período de12 (doze) meses, 
contados a partir de 30 de janeiro de 
2.013, com vencimento previsto para 
o dia 30 de janeiro de 2014; 
Fica determinado que a presente 
prorrogação terá o valor global de R$ 
2.927,76 (dois mil novecentos e vinte 
sete reais e setenta e seis centavos), 
sendo o valor mensal de R$ 243,98 
(duzentos e quarenta e três reais e 
noventa e oito centavos). 
Fica Alterada a cláusula sexta do 
referido contrato no subitem 6.2; 
Onde lê-se "A taxa de água incidente 
sobre o imóvel, objeto desta locação, 
será de responsabilidade exclusiva 
da Prefeitura, bem como a energia 
elétrica". 
"A taxa de água incidente sobre o 
imóvel, objeto desta locação, será de 
responsabilidade exclusiva da 
Prefeitura, bem como a energia 
elétrica". Leia - se "A taxa de água 
incidente sobre o imóvel, objeto 
desta locação, será de 
responsabilidade do locatário, bem 
como a energia elétrica". 
 
Afonso Cláudio, em 29 de Janeiro de 

2013. 


