
Extratos de Contratos e Aditamentos 

 

CONTRATO: Aditamento Contrato nº 017/2013. CONTRATANTE: Prefeitura do 

Município de Tuiuti. PROCESSO: 0013/2013. CONTRATADO: Comercial João Afonso 

Ltda. ASSINATURA: 30/10/2014. OBJETO: Fica aditado o contrato acima citado 

pelo prazo de 12 (doze) meses, tendo assim o seu início em 30 de outubro de 

2.014 e seu término em 29 de outubro de 2.015, mantido o preço do produto 

inicialmente contratado. VALOR: Entrega parcelada estimada de 160 (cento e 

sessenta) cestas básicas por mês pelo período de 12 (doze) meses, perfazendo 

um total de 1.920 (um mil novecentos e vinte) cestas. Valor unitário por 

cesta: R$ 49,60 (quarenta e nove reais e sessenta centavos). Valor total de 

cestas por mês: R$ 7.936,00 (sete mil novecentos e trinta e seis reais). 

Valor total de cestas no período de 12 meses: R$ 95.232,00 (noventa e cinco 

mil duzentos e trinta e dois reais). MODALIDADE: Pregão Presencial. 

 

CONTRATO: Aditamento Contrato nº 021/2013. CONTRATANTE: Prefeitura do 

Município de Tuiuti. PROCESSO: 0014/2013. CONTRATADO: Comercial João Afonso 

Ltda. ASSINATURA: 30/10/2014. OBJETO: Fica aditado o contrato acima citado 

pelo prazo de 12 (doze) meses, tendo assim o seu início em 30 de outubro de 

2.014 e seu término em 29 de outubro de 2.015, mantido o preço do produto 

inicialmente contratado. VALOR: Entrega parcelada estimada de 280 (duzentos e 

oitenta) cestas básicas por mês pelo período de 12 (doze) meses, perfazendo 

um total de 3.360 (três mil trezentas e sessenta) cestas. Valor unitário por 

cesta: R$ 139,00 (cento e trinta e nove reais). Valor total de cestas por 

mês: R$ 38.920,00 (trinta e oito mil novecentos e vinte reais). Valor total 

de cestas no período de 12 meses: R$ 467.040,00 (quatrocentos e sessenta e 

sete mil e quarenta reais). MODALIDADE: Pregão Presencial. 

 

CONTRATO: Aditamento Contrato nº 068/2013. CONTRATANTE: Prefeitura do 

Município de Tuiuti. PROCESSO: 0045/2013. CONTRATADO: Anderson Luis de Lima. 

ASSINATURA: 11/10/2014. OBJETO: Fica aditado o contrato acima citado pelo 

prazo de 06 (seis) meses, tendo assim o seu início em 11 de outubro de 2.014 

e seu término em 10 de abril de 2.015. MODALIDADE: Chamamento Público. 

 

CONTRATO: Aditamento Contrato nº 069/2013. CONTRATANTE: Prefeitura do 

Município de Tuiuti. PROCESSO: 0045/2013. CONTRATADO: COOPERATIVA DOS 

PRODUTORES DE CHUCHU DE AMPARO. ASSINATURA: 11/10/2014. OBJETO: Fica aditado 

o contrato acima citado pelo prazo de 06 (seis) meses, tendo assim o seu 

início em 11 de outubro de 2.014 e seu término em 10 de abril de 2.015. 

MODALIDADE: Chamamento Público. 

 

CONTRATO: Aditamento Contrato nº 056/2014. CONTRATANTE: Prefeitura do 

Município de Tuiuti. PROCESSO: 0017/2014. CONTRATADO: Auto Posto Avenida 

LTDA. ASSINATURA: 29/10/2014. OBJETO: A CONTRATANTE se obriga a acrescentar 

25% nas quantidades totais de todos os materiais adquiridos, conforme dispõe 

a cláusula 3ª do contrato original. MODALIDADE: Pregão Presencial. 

 

Tuiuti, 12 de novembro de 2014. 

 

 

Jair Fernandes Gonçalves 

Prefeito 

 


