
Extratos de Contratos e Aditamentos 
    
 
CONTRATO: 072/2009. CONTRATANTE: Prefeitura do Muni cípio de Tuiuti. PROCESSO: 
0408/2009. CONTRATADO: TERRAPLANA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA.  ASSINATURA: 
06/08/2009. OBJETO: Prestação de serviços parcelada de aplicação de 200  
(duzentas) toneladas de massa asfáltica CBUQ na rec uperação das ruas do 
município, tapa buraco,   pequenos recapes e constr ução de lombadas . 
VALOR: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços ora 
contratados, o valor de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) p/ 
tonelada aplicada, perfazendo assim o total de R$ 3 9.000,00 (trinta e 
nove mil reais).  VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) 
meses, a contar da data de sua assinatura, com iníc io em 06/agosto/2009 e 
término em 05/08/2010, ou até  a conclusão das quan tidades de massa asfaltica de 
seu objeto.  MODALIDADE: Carta Convite. 
 
CONTRATO: 073/2009. CONTRATANTE: Prefeitura do Muni cípio de Tuiuti. PROCESSO: 
0408/2009. CONTRATADO: PAVIMENTADORA SANTO EXPEDITO LTDA .  ASSINATURA: 
06/08/2009. OBJETO: Prestação de serviços parcelada de aplicação de 200  
(duzentas) toneladas de massa asfáltica CBUQ na rec uperação das ruas do 
município, tapa buraco,   pequenos recapes e constr ução de lombadas . 
VALOR: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO,  o valor de R$ 155,00 (cento e 
cinqüenta e cinco reais) p/ tonelada aplicada, perf azendo assim o total 
de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais). VIGÊNCIA: O presente contrato terá 
vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de su a assinatura, com início em 
06/agosto/2009 e término em 05/08/2010, ou até  a c onclusão das quantidades de 
massa asfaltica de seu objeto.  MODALIDADE: Carta C onvite. 
 
CONTRATO: 074/2009. CONTRATANTE: Prefeitura do Muni cípio de Tuiuti. PROCESSO: 
0475/2009. CONTRATADO: SOCIEDADE AGOSTINIANA DE EDU CAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE 
INTELIGÊNCIA E CORAÇÃO e a ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENT ES DE BRAGANÇA PAULISTA – 
ADEF. ASSINATURA: 18/08/2009. OBJETO: O Objetivo do  presente convênio é a 
conjugação de esforços visando à inserção laboral d e pessoas portadoras de 
deficiência. VIGÊNCIA: O presente convênio entrará em vigor na data de sua 
assinatura e terá vigência pelo prazo de 2 (dois) a nos, podendo ser prorrogados 
por iguais e sucessivos períodos, mediante acordo e nte as partes, a ser 
formalizado por meio de Termo Aditivo.  MODALIDADE:  Dispensa. 
 
CONTRATO: Aditamento. CONTRATANTE: Prefeitura do Mu nicípio de Tuiuti. PROCESSO: 
0125/2009. CONTRATADO: COMERCIAL DE MATERIAL PARA C ONSTRUÇÃO SILVEIRA PEDRO 
LTDA.  ASSINATURA: 25/08/2009. OBJETO: A CONTRATANTE se o briga a acrescentar 25% 
nas quantidades totais de todos os materiais adquir idos, conforme dispõe a 
cláusula 2ª do contrato original. MODALIDADE: Pregã o Presencial. 
 
CONTRATO: Aditamento. CONTRATANTE: Prefeitura do Mu nicípio de Tuiuti. PROCESSO: 
0332/2009. CONTRATADO: AUTO POSTO IRMÃOS ABDO LTDA .  ASSINATURA: 04/08/2009. 
OBJETO: A CONTRATANTE se obriga a acrescentar 25% n as quantidades totais de 
todos os materiais adquiridos, conforme dispõe a cl áusula 2ª do contrato 
original. MODALIDADE: Pregão Presencial. 
 
Tuiuti, 14 de setembro de 2.009. 
 
 
 
 
Almir Benedito Antonio de Lima 
Prefeito 
 
 
 


