
 
 
Extratos de Contratos e Aditamentos 
    
  
 
CONTRATO: 052/2008. CONTRATANTE: Prefeitura do Muni cípio de Tuiuti. PROCESSO: 
0789/2008. CONTRATADO: Edvaldo Pires da Silva. ASSI NATURA: 08/08/2008. OBJETO: O 
presente contrato  tem   por objeto contratação de pintor, para pintura de até 
2.200 m² nas escolas municipais. VALOR: R$ 6.270,00  (seis mil duzentos e setenta 
reais). VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência  de 03 (três) meses, a contar 
da data de sua assinatura, com início em 08/08/2008  e término em 07/11/2008.  
MODALIDADE: Dispensa. 
 
 
CONTRATO: Aditamento. CONTRATANTE: Prefeitura do Mu nicípio de Tuiuti. PROCESSO: 
0442/2008. CONTRATADO: Construtora N. R. Ltda. ASSI NATURA: 01/08/2008. OBJETO: A 
CONTRATANTE se obriga a majorar o valor do Contrato  original em R$ 3.393,23 
(três mil trezentos e noventa e três reais e vinte e três centavos), conforme 
constante na Cláusula 2º, em razão da justificativa  constante do processo nº 
0442/2008 e que passam a fazer parte integrante do presente aditamento como se 
no contrato original estivesse inserido. MODALIDADE : Carta Convite. 
 
 
CONTRATO: Aditamento. CONTRATANTE: Prefeitura do Mu nicípio de Tuiuti. PROCESSO: 
0443/2008. CONTRATADO: Construtora N. R. Ltda. ASSI NATURA: 01/08/2008. OBJETO: A 
CONTRATANTE se obriga a majorar o valor do Contrato  original em R$ 9.298,36 
(nove mil duzentos e noventa e oito reais e trinta e seis centavos), conforme 
constante na Cláusula 2º, em razão da justificativa  constante do processo nº 
0443/2008 e que passam a fazer parte integrante do presente aditamento como se 
no contrato original estivesse inserido. MODALIDADE : Carta Convite. 
 
 
CONTRATO: Aditamento. CONTRATANTE: Prefeitura do Mu nicípio de Tuiuti. PROCESSO: 
0805/2007. CONTRATADO: Antonio de Oliveira. ASSINAT URA: 01/08/2008. OBJETO: A 
CONTRATANTE se obriga a majorar o valor do quilomet ro rodado referente à Linha 
09 do Edital de Concorrência Pública nº 002/2007 em  R$ 0,15 (quinze centavos) 
passando para R$ 1,63 o quilometro rodado e passand o para R$ 89,65 (oitenta e 
nove reais e sessenta e cinco centavos) por dia pel a efetiva prestação de 
serviços, em razão da justificativa constante do pr ocesso nº 0805/2007 e que 
passam a fazer parte integrante do presente aditame nto como se no contrato 
original estivesse inserido. MODALIDADE: Concorrênc ia Pública. 
 
 
 
Tuiuti, 10 de setembro de 2008. 
 
 
 
 
Dr. Paulo Henrique Alves de Alvarenga 
Prefeito 
 
 


