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EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

5º Termo Aditivo ao contrato nº 23/2017; Processo nº 51/2017: Contratante: PM 

Duartina; Contratada: AONET Provedor de Internet Ltda ME; Do Objeto: prestação  

de   serviços   de  fornecimento de link dedicado de internet e locação de fibra ótica 

para trafego de dados com suporte técnico especializado por ponto de acesso: Do 

Valor: O valor total da presente prorrogação é de R$ 50.919,36; Do Prazo: Fica o 

prazo de vigência do presente contrato ora aditado, prorrogado por mais um período 

de 12 (doze) meses, contados da data de seu vencimento; Da Ratificação: Fica 

mantidas e ratificadas todas as demais as demais cláusulas e condições constantes 

do contrato ora aditado; Data de Assinatura: 31/08/2020. 

4º Termo Aditivo ao contrato nº 24/2017; Processo nº 53/2017: Contratante: PM 

Duartina; Contratada: UZIPRINT Multifuncionais e Impressoras EIRELI EPP; Do 

Objeto: prestação  de   serviços   de  impressão (outsourcing): Do Valor: O valor total 

da presente prorrogação é de R$ 83.705,16; Do Prazo: Fica o prazo de vigência do 

presente contrato ora aditado, prorrogado por mais um período de 12 (doze) meses, 

contados da data de seu vencimento; Da Ratificação: Fica mantidas e ratificadas 

todas as demais as demais cláusulas e condições constantes do contrato ora aditado; 

Data de Assinatura: 31/08/2020. 

2º Termo Aditivo ao contrato nº 40/2018; Processo nº 55/2018: Contratante: PM 

Duartina; Contratado: José joannitti; Do Objeto: locação de imóvel urbano: Do Valor: 

O valor total da presente prorrogação é de R$ 24.468,00; Do Prazo: Fica o prazo de 

vigência do presente contrato ora aditado, prorrogado por mais um período de 12 

(doze) meses, contados da data de seu vencimento; Da Ratificação: Fica mantidas e 

ratificadas todas as demais as demais cláusulas e condições constantes do contrato 

ora aditado; Data de Assinatura: 02/09/2020. 
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