
Extratos de Contratos e Aditamentos 

 

CONTRATO: 025/2015. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 

005/2015. CONTRATADO: IZILDA FONSECA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP. 

ASSINATURA: 14/05/2015. OBJETO: O objeto do presente contrato é o 

fornecimento de materiais e mão de obra qualificada para Construção de Uma 

Academia ao Ar livre no Parque do Lago em Tuiuti – SP. VALOR: Para execução 

do presente contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a importância total 

de R$ 48.320,03 (QUARENTA E OITO MIL TREZENTOS E VINTE REAIS E TRÊS 

CENTAVOS). VIGÊNCIA: PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 60 (sessenta) dias a contar 

da expedição da ordem de serviço. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 90 (noventa) 

dias a contar da assinatura do contrato. MODALIDADE: Carta Convite. 

 

CONTRATO: 026/2015. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 

0010/2015. CONTRATADO: TELMA APARECIDA DA SILVA. ASSINATURA: 15/05/2015. OBJETO: 

O presente contrato tem por objeto contratação de 01 (uma) monitora de futebol 

infantil. VALOR: A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelos serviços ora 

contratados, o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) mensais. 

VIGÊNCIA: O presente contrato terá início na data de sua assinatura e vigorará 

até 14/novembro/2015. MODALIDADE: Dispensa. 

 

CONTRATO: 027/2015. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 

008/2015. CONTRATADO: PROJINSTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP. ASSINATURA: 

28/05/2015. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS, LOCALIZADA NA RUA HERCULANO CARLOS MARTINS E RUA 

PROJETADA – CENTRO, MUNICIPIO DE TUIUTI, SÃO PAULO, CONFORME MEMORIAL 

DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PLANTA ANEXOS. VALOR: O valor deste 

contrato é de R$ 246.308,94 (duzentos e quarenta e seis mil trezentos e oito 

reais e noventa e quatro centavos). VIGÊNCIA: PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 120 

(cento e vinte) dias a contar da expedição da ordem de serviço; PRAZO DE 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 150 (cento e cinquenta) dias a contar da assinatura do 

contrato, podendo ser prorrogado no caso de superveniência de fatores 

devidamente justificados que comprometam o andamento normal da obra, desde 

que aceitos pela municipalidade. MODALIDADE: Tomada de Preços. 

 

CONTRATO: Aditamento Contrato nº 059/2013. CONTRATANTE: Prefeitura do 

Município de Tuiuti. PROCESSO: 0043/2013. CONTRATADO: M. NEHMEH ENTREPOSTO DE 

CARNES EIRELI. ASSINATURA: 07/05/2015. OBJETO: A CONTRATANTE se obriga a 

majorar o valor dos itens especificados abaixo: - Se obriga a majorar o valor 

da carne em cubo (patinho) restante a ser entregue em R$ 1,48 (um real e 

quarenta e oito centavos) o quilo, passando para R$ 16,36 (dezesseis reais e 

trinta e seis centavos) o quilo; - Se obriga a majorar o valor da carne moída 

(patinho) restante a ser entregue em R$ 1,48 (um real e quarenta e oito 

centavos) o quilo, passando para R$ 16,36 (dezesseis reais e trinta e seis 

centavos) o quilo; - Se obriga a majorar o valor do pernil em cubos restante 

a ser entregue em R$ 1,10 (um real e dez centavos) o quilo, passando para R$ 

12,10 (doze reais e dez centavos) o quilo; - Se obriga a majorar o valor da 

coxa e sobrecoxa sem pele restante a ser entregue em R$ 1,05 (um real e cinco 

centavos) o quilo, passando para R$ 6,05 (seis reais e cinco centavos) o 

quilo; - Se obriga a majorar o valor da linguiça de frango restante a ser 

entregue em R$ 0,70 (setenta centavos) o quilo, passando para R$ 7,70 (sete 

reais e setenta centavos) o quilo; - Se obriga a majorar o valor do peito de 

frango sem osso restante a ser entregue em R$ 0,80 (oitenta centavos) o 

quilo, passando para R$ 8,80 (oito reais e oitenta centavos) o quilo.Em razão 

da justificativa constante do processo nº 0043/2013 e que passam a fazer 

parte integrante do presente aditamento como se no contrato original 

estivesse inserido. MODALIDADE: Pregão Presencial. 

 

CONTRATO: Aditamento Contrato nº 024/2014. CONTRATANTE: Prefeitura do 

Município de Tuiuti. PROCESSO: 0070/2013. CONTRATADO: RODRIGO TONELOTTO - 

EPP. ASSINATURA: 08/04/2015. OBJETO: Fica aditado o contrato acima citado 

pelo prazo de 09 (nove) meses, tendo assim o seu início em 08 de abril de 

2.015 e seu término em 07 de janeiro de 2.016, mantido o preço do produto 

inicialmente contratado. MODALIDADE: Pregão Presencial. 

 



CONTRATO: Aditamento Contrato nº 025/2014. CONTRATANTE: Prefeitura do 

Município de Tuiuti. PROCESSO: 0070/2013. CONTRATADO: VANDERLEI COLODRÃO - 

ME. ASSINATURA: 08/04/2015. OBJETO: Fica aditado o contrato acima citado pelo 

prazo de 09 (nove) meses, tendo assim o seu início em 08 de abril de 2.015 e 

seu término em 07 de janeiro de 2.016, mantido o preço do produto 

inicialmente contratado. MODALIDADE: Pregão Presencial. 

 

CONTRATO: Aditamento Contrato nº 029/2014. CONTRATANTE: Prefeitura do 

Município de Tuiuti. PROCESSO: 0079/2013. CONTRATADO: ALEXANDRE BRUCE DIAS 

MEYER. ASSINATURA: 12/05/2015. OBJETO: Fica aditado o contrato acima citado 

pelo período de 12 (doze) meses, tendo assim o seu início em 12 de maio de 

2015 e seu término em 11 de maio de 2016. MODALIDADE: Carta Convite. 

CONTRATO: Aditamento Contrato nº 036/2014. CONTRATANTE: Prefeitura do 

Município de Tuiuti. PROCESSO: 0002/2014. CONTRATADO: AGL ASSOCIADOS 

COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - ME. ASSINATURA: 22/05/2015. OBJETO: A 

CONTRATANTE se obriga a majorar o valor do Contrato em R$ 300,00 (trezentos 

reais) por edição, passando para R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) 

por mês, em razão da justificativa constante do processo nº 0002/2014 e que 

passam a fazer parte integrante do presente aditamento como se no contrato 

original estivesse inserido. MODALIDADE: Carta Convite. 

 

CONTRATO: Aditamento Contrato nº 022/2015. CONTRATANTE: Prefeitura do 

Município de Tuiuti. PROCESSO: 0046/2014. CONTRATADO: GOVERNANÇABRASIL S/A 

TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS. ASSINATURA: 22/05/2015. OBJETO: A 

CONTRATANTE se obriga a incluir o Aditivo ao Contrato original, conforme as 

cláusulas abaixo especificadas, em razão da justificativa constante do 

processo nº 0046/2014 e que passam a fazer parte integrante do presente 

aditamento como se no contrato original estivesse inserido: SOBRE AS 

ATUALIZAÇÕES DOS SOFTWARES FICA INCLUÍDO AS CLÁUSULAS:b)   Adaptativa,  

visando adaptações  legais para adequar o Software a alterações da 

Legislação, desde que não impliquem em desenvolvimento de novos 

relatórios/telas, novas funções ou rotinas ou ainda, alterações na estrutura 

de arquivos do Software. c)    Evolutiva, que visa garantir a atualização do 

Software, através da adição de novas funcionalidades aos sistemas não 

constantes no momento atual, isto é, não previstas nas especificações 

técnicas do instrumento convocatório, ou da proposta apresentada pela  

CONTRATADA, ou ainda inexistente no momento do recebimento do software, 

sempre obedecendo aos critérios da metodologia de desenvolvimento CONTRATADA. 

MODALIDADE: Pregão Presencial. 

 

 

Tuiuti, 29 de maio de 2015. 

 

 

Jair Fernandes Gonçalves 

Prefeito 


