
Extratos de Contratos e Aditamentos 

 

CONTRATO: 068/2014. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 

0030/2014. CONTRATADO: VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 

ASSINATURA: 03/12/2014. OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE “A” A 

“Z” ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PELA MELHOR OFERTA SOBRE O PREÇO DE CUSTO 

EM RELAÇÃO A TABELA PREÇO MÁXIMO CONSUMIDOR (PMC) DA REVISTA ABCFARMA. VALOR: 

O valor global do presente contrato é de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil 

reais). VIGÊNCIA: O futuro contrato terá sua vigência a partir da data de sua 

assinatura vigendo pelo período de 12 (doze) meses ou até o término da 

entrega dos medicamentos, devendo ser considerado rescindido, mesmo que ainda 

restem medicamentos a serem entregues. MODALIDADE: Pregão Presencial. 

 

CONTRATO: 069/2014. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 

0035/2014. CONTRATADO: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA. 

ASSINATURA: 11/12/2014. OBJETO: As partes acima identificadas têm, entre si, 

justo e acertado o presente contrato de prestação de serviços de Assessoria 

Cardiológica Transtelefonica com sistema de telefonia, que consiste em 

captação e registro de exame de eletrocardiograma, análise por intermédio da 

central computadorizada (Central Telecárdio 24 Horas), instalada no 

estabelecimento da CONTRATADA, um aparelho monitor (eletrocardiógrafo), 

modelo 12 LEADS em sistema de comodato. VALOR: R$ 4.800,00 (quatro mil e 

oitocentos reais). VIGÊNCIA: 11/12/2014 e o término até 11/12/2015. 

MODALIDADE: Dispensa. 

 

CONTRATO: 070/2014. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 

0034/2014. CONTRATADO: LUIS DANIEL MARCELO. ASSINATURA: 11/12/2014. OBJETO: O 

presente contrato tem por objeto contratação de 01 (um) instrutor de computação, 

para trabalhar no Fundo Social de Solidariedade. VALOR: A CONTRATANTE pagará ao 

CONTRATADO, pelos serviços ora contratados, o valor de R$ 15,00 (quinze reais) 

por hora trabalhada. VIGÊNCIA: O presente contrato terá início na data de sua 

assinatura e vigorará até 10/junho/2.015. MODALIDADE: Dispensa. 

 

CONTRATO: 071/2014. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 

0036/2014. CONTRATADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. 

ASSINATURA: 22/12/2014. OBJETO: A CEDENTE, devidamente autorizada pela Lei 

Municipal nº 318/2006 de 30/06/2006, Requisição/Protocolo nº 0036/2014, 

compromete-se a ceder, para uso da CESSIONÁRIA, gratuitamente, livre e 

desembaraçado de quaisquer ônus, imóvel situado à Rua Zeferino de Lima, 117, 

Centro, TUIUTI/SP, CEP: 12930-000, com área aproximada de 50,72 m². VIGÊNCIA: 

O presente TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL tem vigência a partir de 

22/12/2014 pelo prazo de 05 (cinco) anos (ou indeterminado), com 

possibilidade de prorrogação de comum acordo entre as partes, podendo ser 

rescindido antes desse prazo por quaisquer das partes, mediante notificação 

escrita, com 90 (noventa) dias de antecedência e sendo por iniciativa da 

CEDENTE deverá atender ao dispositivo da cláusula terceira. Neste mesmo 

prazo, a ECT deverá retirar do imóvel, todo o equipamento e o material de sua 

propriedade. MODALIDADE: Dispensa. 

 

CONTRATO: Aditamento Contrato nº 024/2013. CONTRATANTE: Prefeitura do 

Município de Tuiuti. PROCESSO: 0025/2013. CONTRATADO: Franco Pedro & Cia 

Ltda. ASSINATURA: 25/11/2014. OBJETO: A CONTRATANTE se obriga a majorar o 

valor do óleo diesel restante a ser entregue em R$ 0,09 (nove centavos) por 

litro passando de R$ 2,38 (dois reais e trinta e oito centavos) para R$ 2,47 

(dois reais e quarenta e sete centavos) o litro e se obriga a majorar o valor 

da gasolina restante a ser entregue em R$ 0,10 (dez centavos) por litro 

passando de R$ 2,85 (dois reais e oitenta e cinco centavos) para R$ 2,95 

(dois reais e noventa e cinco centavos) o litro, em razão da justificativa 

constante do processo nº 0025/2013 e que passam a fazer parte integrante do 

presente aditamento como se no contrato original estivesse inserido. 

MODALIDADE: Pregão Presencial. 

 



CONTRATO: Aditamento Contrato nº 024/2013. CONTRATANTE: Prefeitura do 

Município de Tuiuti. PROCESSO: 0025/2013. CONTRATADO: Franco Pedro & Cia 

Ltda. ASSINATURA: 01/12/2014. OBJETO: Fica aditado o contrato acima citado 

pelo prazo de 03 (três) meses, tendo assim o seu início em 01 de dezembro de 

2.014 e seu término em 28 de fevereiro de 2.015, mantido o preço do produto 

inicialmente contratado, até o limite do valor total do contrato inicial que 

não foi atingido durante o prazo de sua execução. MODALIDADE: Pregão 

Presencial. 

 

Tuiuti, 23 de dezembro de 2014. 

 

 

Jair Fernandes Gonçalves 

Prefeito 

 


