
 
 
Extratos de Contratos e Aditamentos 
    
           
 
CONTRATO: Aditamento. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0119/2006. 
CONTRATADO: Antonio Carlos de Freitas. ASSINATURA: 02/03/2007. OBJETO: Fica aditado o contrato acima 
citado pelo prazo de 02 (dois) meses, tendo assim o seu início em 02 de março de 2.007 e seu término em 01 de maio de 
2.007. MODALIDADE: Carta Convite. 
 
CONTRATO: Aditamento. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0578/2.006. 
CONTRATADO: Multimed Serviços Médicos Ltda. ASSINATURA: 11/03/2007. OBJETO: Fica aditado o contrato 
acima citado pelo prazo de 06 (seis) meses, tendo assim o seu início em 11 de março de 2.007 e seu término em 10 de 
setembro de 2.007. MODALIDADE: Tomada de Preços. 
 
CONTRATO: 016/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0067/2007-A. 
CONTRATADO: Aderlande Mendes de Oliveira. ASSINATURA: 01/03/2007. OBJETO: O   presente  contrato  tem   por 
objeto contratação de pedreiro para 12,625 m² de construção de sanitários no parque infantil Mundo Feliz. VALOR: R$ 
1.276,69 (um mil duzentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos).  VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência 
de 03 (três) meses, a contar da data de sua assinatura, com início em 01/03/2007 e término em 30/06/2007. 
 
CONTRATO: 017/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0019/2007. CONTRATADO: 
Pneus Santa Rita Amparo Ltda. ASSINATURA: 02/03/2007. OBJETO: O objeto do presente contrato é a aquisição 
parcelada de pneus, destinados a uso nos veículos e máquinas da frota municipal. VALOR:  R$ 13.602,00 (treze mil 
seiscentos e dois reais). VIGÊNCIA:  O presente contrato terá seu início a partir de sua assinatura, vigendo por até 12 (doze) 
meses, ou até  a conclusão das quantidades de pneus de seu objeto.  MODALIDADE: Carta Convite. 
 
CONTRATO: 018/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0019/2007. CONTRATADO: 
Comercial Automotiva Ltda. ASSINATURA: 02/03/2007. OBJETO: O objeto do presente contrato é a aquisição parcelada 
de pneus, destinados a uso nos veículos e máquinas da frota municipal. VALOR:  R$ 27.844,00 (vinte e sete mil oitocentos e 
quarenta e quatro reais). VIGÊNCIA:  O presente contrato terá seu início a partir de sua assinatura, vigendo por até 12 (doze) 
meses, ou até  a conclusão das quantidades de pneus de seu objeto.  MODALIDADE: Carta Convite. 
 
CONTRATO: 019/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0019/2007. CONTRATADO: 
Campneus Líder de Pneumáticos Ltda. ASSINATURA: 02/03/2007. OBJETO: O objeto do presente contrato é a aquisição 
parcelada de pneus, destinados a uso nos veículos e máquinas da frota municipal. VALOR:  R$ 18.210,00 (dezoito mil, 
duzentos e dez reais). VIGÊNCIA:  O presente contrato terá seu início a partir de sua assinatura, vigendo por até 12 (doze) 
meses, ou até  a conclusão das quantidades de pneus de seu objeto.  MODALIDADE: Carta Convite. 
 
CONTRATO: 020/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0061/2007. 
CONTRATADO: José Dias Transportes - Me. ASSINATURA: 05/03/2007. OBJETO: O objeto do presente contrato é 
o transporte de alunos. VALOR:  R$ 244,80 (duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos). VIGÊNCIA:  O 
prazo para o início do transporte de alunos será imediatamente após a assinatura do presente contrato, vigorando do dia 
05/03/2007 ao dia 11/05/2007.  
 
CONTRATO: 021/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0020/2007. CONTRATADO: 
J.F. Ozório Cavallaro - EPP Ltda. ASSINATURA: 09/03/2007. OBJETO: O objeto do presente contrato é aquisição 
parcelada de microcomputadores e impressoras, destinados à administração em geral e escolas municipais. VALOR:  R$ 
51.128,00 (cinqüenta e um mil cento e vinte e oito reais). VIGÊNCIA:  O presente contrato terá seu início a partir de sua 
assinatura, vigendo por até 12 (doze) meses, ou até  a conclusão das quantidades de microcomputadores e impressoras de seu 
objeto.  MODALIDADE: Carta Convite. 
 
CONTRATO: 022/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0018/2007. CONTRATADO: 
Franco Pedro & Cia Ltda. ASSINATURA: 16/03/2007. OBJETO: O objeto do presente contrato é a aquisição parcelada de 
até 90.000 litros de gasolina comum, 120.000 litros de óleo diesel e 7.000 litros de álcool, destinados ao abastecimento diário 
de veículos e máquinas da frota municipal. VALOR:  A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a importância de R$ 
2,19 (dois reais e dezenove centavos) por litro da gasolina, R$ 1,69 (um real e sessenta e nove centavos) por litro de óleo 
diesel e R$ 1,18 (um real e dezoito centavos) por litro de álcool. VIGÊNCIA:   O  presente contrato terá seu inicio a partir de 
sua assinatura, vigendo durante 12 (doze) meses, ou até a conclusão de combustíveis de seu objeto. MODALIDADE: 
Tomada de Preços. 
 
CONTRATO: 023/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0063/2007. CONTRATADO: 
Sonia Maria de Lima Zamana Tuiuti - Me. ASSINATURA: 22/03/2007. OBJETO: O objeto do presente contrato é a 



aquisição parcelada de hortifrutigranjeiros para merenda escolar. VALOR:  R$ 11.220,50 (onze mil, duzentos e vinte reais e 
cinqüenta centavos). VIGÊNCIA:  O presente contrato terá seu início a partir de sua assinatura, vigendo durante o ano letivo 
de 2007, ou até  a conclusão de hortifrutigranjeiros de seu objeto.  MODALIDADE: Carta Convite. 
 
 
CONTRATO: 024/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0063/2007. CONTRATADO: 
Claudia Aparecida de Andrade - Me. ASSINATURA: 22/03/2007. OBJETO: O objeto do presente contrato é a aquisição 
parcelada de hortifrutigranjeiros para merenda escolar. VALOR:  R$ 10.842,85 (dez mil, oitocentos e quarenta e dois reais e 
oitenta e cinco centavos). VIGÊNCIA:  O presente contrato terá seu início a partir de sua assinatura, vigendo durante o ano 
letivo de 2007, ou até  a conclusão de hortifrutigranjeiros de seu objeto.  MODALIDADE: Carta Convite. 
 
CONTRATO: 025/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0063/2007. 
CONTRATADO: Geraldo de Oliveira Junior. ASSINATURA: 22/03/2007. OBJETO: O objeto do presente contrato é a 
aquisição parcelada de hortifrutigranjeiros para merenda escolar. VALOR:  R$ 15.891,50 (quinze mil, oitocentos e 
noventa e um reais e cinquenta centavos). VIGÊNCIA:  O presente contrato terá seu início a partir de sua assinatura, 
vigendo durante o ano letivo de 2007, ou até  a conclusão de hortifrutigranjeiros de seu objeto.  MODALIDADE: Carta 
Convite. 
 
CONTRATO: 026/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0064/2007. 
CONTRATADO: Sonia Maria de Lima Zamana Tuiuti - Me. ASSINATURA: 22/03/2007. OBJETO: O objeto do 
presente contrato é a aquisição parcelada de carnes para merenda escolar. VALOR:  R$ 22.263,25 (vinte e dois mil, 
duzentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos). VIGÊNCIA:  O presente contrato terá seu início a partir de sua 
assinatura, vigendo durante o ano letivo de 2007, ou até a conclusão da quantidade de carnes de seu objeto.  
MODALIDADE: Carta Convite. 
 
CONTRATO: 027/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0064/2007. 
CONTRATADO: Claudia Aparecida de Andrade - Me. ASSINATURA: 22/03/2007. OBJETO: O objeto do presente 
contrato é a aquisição parcelada de carnes para merenda escolar. VALOR:  R$ 33.835,25 (trinta e três mil, oitocentos e 
trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos). VIGÊNCIA:  O presente contrato terá seu início a partir de sua assinatura, 
vigendo durante o ano letivo de 2007, ou até a conclusão da quantidade de carnes de seu objeto.  MODALIDADE: 
Carta Convite. 
 
CONTRATO: 028/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0064/2007. 
CONTRATADO: Açougue da Praça Ltda - Me. ASSINATURA: 22/03/2007. OBJETO: O objeto do presente contrato é 
a aquisição parcelada de carnes para merenda escolar. VALOR:  R$ 4.642,50 (quatro mil, seiscentos e quarenta e dois 
reais e cinquenta centavos). VIGÊNCIA:  O presente contrato terá seu início a partir de sua assinatura, vigendo durante 
o ano letivo de 2007, ou até a conclusão da quantidade de carnes de seu objeto.  MODALIDADE: Carta Convite. 
 
Tuiuti, 13 de abril de 2.007. 
 
 
 
 
Dr. Paulo Henrique Alves de Alvarenga 
Prefeito 
 
 
 


