
Extratos de Contratos e Aditamentos 

 

CONTRATO: Contrato nº 033/2015. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de 

Tuiuti. PROCESSO: 0012/2015. CONTRATADO: DS2 ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A. 

ASSINATURA: 16/07/2015. OBJETO: O objeto do presente contrato é a aquisição 

parcelada de 240 (duzentas e quarenta) toneladas de massa asfáltica. VALOR: A 

CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, o valor de R$ 205,00 (duzentos e cinco 

reais) p/ tonelada, perfazendo assim o total de R$ 49.200,00 (quarenta e nove 

mil e duzentos reais). VIGÊNCIA: O presente contrato terá seu início a partir 

de sua assinatura, vigendo pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado por iguais e sucessivos períodos se a quantidade adquirida com os 

acréscimos não for consumida na vigência do contrato. MODALIDADE: Carta 

Convite. 

 

CONTRATO: Aditamento Contrato nº 023/2013. CONTRATANTE: Prefeitura do 

Município de Tuiuti. PROCESSO: 0015/2013. CONTRATADO: PRONTO CLINICA CENTRO 

MÉDICO LTDA - ME. ASSINATURA: 01/07/2015. OBJETO: Fica aditado o contrato 

acima citado pelo período de 12 (doze) meses, tendo assim o seu início em 01 

de julho de 2015 e seu término em 30 de junho de 2016. VALOR: A CONTRATANTE 

se obriga a majorar o valor dos serviços prestados em R$ 15.400,00 (quinze 

mil e quatrocentos reais) por mês, passando para R$ 94.441,40 (noventa e 

quatro mil quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta centavos) por mês, 

em razão da justificativa constante do processo nº 0015/2013 e que passam a 

fazer parte integrante do presente aditamento como se no contrato original 

estivesse inserido. MODALIDADE: Pregão Presencial. 

 

CONTRATO: Aditamento Contrato nº 039/2014. CONTRATANTE: Prefeitura do 

Município de Tuiuti. PROCESSO: 0076/2013. CONTRATADO: VANDERLEI COLODRÃO - 

ME. ASSINATURA: 04/07/2015. OBJETO: Fica aditado o contrato acima citado pelo 

prazo de 06 (seis) meses, tendo assim o seu início em 04 de julho de 2.015 e 

seu término em 03 de janeiro de 2.016, 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. 

 

CONTRATO: Aditamento Contrato nº 040/2014. CONTRATANTE: Prefeitura do 

Município de Tuiuti. PROCESSO: 0076/2013. CONTRATADO: Silmara Gonçalves 

Suarez Troféus - ME. ASSINATURA: 04/07/2015. OBJETO: Fica aditado o contrato 

acima citado pelo prazo de 06 (seis) meses, tendo assim o seu início em 04 de 

julho de 2.015 e seu término em 03 de janeiro de 2.016, 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. 

 

CONTRATO: Aditamento Contrato nº 041/2014. CONTRATANTE: Prefeitura do 

Município de Tuiuti. PROCESSO: 0076/2013. CONTRATADO: BRUSCHINI & BUENO 

ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME. ASSINATURA: 04/07/2015. OBJETO: Fica aditado o 

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

em 04 de julho de 2.015 e seu término em 03 de janeiro de 2.016, 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. 

 

CONTRATO: Aditamento Contrato nº 042/2014. CONTRATANTE: Prefeitura do 

Município de Tuiuti. PROCESSO: 0004/2014. CONTRATADO: BRAGANÇA JORNAL DIÁRIO 

LTDA - EPP. ASSINATURA: 08/07/2015. OBJETO: Fica aditado o contrato acima 

citado pelo prazo de 06 (seis) meses, tendo assim o seu início em 08 de julho 

de 2.015 e seu término em 07 de janeiro de 2.016, 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. 

 

CONTRATO: Aditamento Contrato nº 044/2014. CONTRATANTE: Prefeitura do 

Município de Tuiuti. PROCESSO: 0005/2014. CONTRATADO: BELL ELECTRIC COMÉRCIO 

DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME. ASSINATURA: 16/07/2015. OBJETO: Fica 



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

seu início em 16 de julho de 2.015 e seu término em 15 de janeiro de 2.016, 

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. 

 

CONTRATO: Aditamento Contrato nº 045/2014. CONTRATANTE: Prefeitura do 

Município de Tuiuti. PROCESSO: 0006/2014. CONTRATADO: R.J. COMÉRCIO 

ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI - EPP. ASSINATURA: 18/07/2015. 

OBJETO: Fica aditado o contrato acima citado pelo prazo de 06 (seis) meses, 

tendo assim o seu início em 18 de julho de 2.015 e seu término em 17 de 

janeiro de 2.016, 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. 

 

CONTRATO: Aditamento Contrato nº 046/2014. CONTRATANTE: Prefeitura do 

Município de Tuiuti. PROCESSO: 0007/2014. CONTRATADO: R.J. COMÉRCIO 

ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI - EPP. ASSINATURA: 18/07/2015. 

OBJETO: Fica aditado o contrato acima citado pelo prazo de 06 (seis) meses, 

tendo assim o seu início em 18 de julho de 2.015 e seu término em 17 de 

janeiro de 2.016, 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, 24 de julho de 2015. 

 

 

Jair Fernandes Gonçalves 

Prefeito 


