
Extratos de Contratos e Aditamentos 

 

CONTRATO: 047/2015. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 

031/2015. CONTRATADO: CONSÓRCIO INTERMUNCIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA REGIÃO 

DO CIRCUITO DAS ÁGUAS – CISBRA. ASSINATURA: 03/11/2015. OBJETO: Prestação de 

serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos da 

saúde dos Grupos A, B e E gerados pelo Município de Tuiuti. VALOR: Pelos 

serviços objeto do presente contrato, o CONTRATADO receberá a importância de 

R$ 6,45 (seis reais e quarenta e cinco centavos), por quilograma de resíduo 

coletado, perfazendo um total estimado mensal de R$ 1.354,50 (um mil 

trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos). VIGÊNCIA: O 

presente contrato iniciará sua vigência em 03 de novembro de 2.015 a 01 de 

outubro de 2.016, e poderá ser prorrogado por inferiores ou iguais e 

sucessivos períodos, nos termos da legislação vigente. MODALIDADE: Dispensa 

por justificativa. 

 

CONTRATO: 048/2015. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 

027/2015. CONTRATADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A. ASSINATURA: 03/11/2015. OBJETO: 

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos de 

telecomunicações para o serviço SCM (serviço comunicação multimídia), para 

utilização de banda larga. VALOR: A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela 

prestação de serviço de que trata o presente contrato valor estimado mensal 

de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), mediante apresentação de notas 

fiscais, perfazendo o valor total estimado deste contrato a quantia de R$ 

7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). VIGÊNCIA: O presente contrato terá 

vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega, podendo ser 

prorrogado nos termos do artigo 57, inciso II da Lei federal 8.666/93. 

MODALIDADE: Dispensa. 

 

CONTRATO: 049/2015. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 

030/2015. CONTRATADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A. ASSINATURA: 03/11/2015. OBJETO: 

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos de 

telecomunicações na modalidade SMP (serviço móvel pessoal), para utilização 

de linhas móveis. VALOR: A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela prestação de 

serviço de que trata o presente contrato valor estimado mensal de R$ 665,00 

(seiscentos e sessenta e cinco reais), mediante apresentação de notas 

fiscais, perfazendo o valor total estimado deste contrato a quantia de R$ 

7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais). VIGÊNCIA: O presente 

contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega, 

podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, inciso II da Lei federal 

8.666/93. MODALIDADE: Dispensa. 

 

CONTRATO: 050/2015. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 

028/2015. CONTRATADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A. ASSINATURA: 06/11/2015. OBJETO: 

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos de 

telecomunicações na modalidade STFC (serviço telefônica fixo comutado), para 

utilização de linhas telefônicas analógicas, digitais e 0800. VALOR: A 

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela prestação de serviço de que trata o 

presente contrato valor estimado mensal de R$ 4.947,00 (quatro mil novecentos 

e quarenta e sete reais), mediante apresentação de notas fiscais, perfazendo 

o valor total estimado deste contrato a quantia de R$ 59.364,00 (cinquenta e 

nove mil trezentos e sessenta e quatro reais). VIGÊNCIA: O presente contrato 

terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega, podendo ser 

prorrogado nos termos do artigo 57, inciso II da Lei Federal 8.666/93. 

MODALIDADE: Inexigibilidade. 

 

CONTRATO: 051/2015. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 

036/2015. CONTRATADO: José Aparecido Donizete Cirico. ASSINATURA: 16/11/2015. 

OBJETO: O presente contrato tem por objeto contratação de 01 (um) monitor de 

futebol infantil, para trabalhar no CRASS (Centro de Referência e Assistência 

SOCIAL). VALOR: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços ora 

contratados, o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais) por mês. 

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

vigorará até 15/maio/2016. MODALIDADE: Dispensa. 

 



CONTRATO: 052/2015. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 

032/2015. CONTRATADO: LX7 TECNOLOGIA LTDA - ME. ASSINATURA: 23/11/2015. 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. VALOR: R$ 4.700,00 

(quatro mil e setecentos reais) por mês. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do 

presente contrato é de 12 (doze) meses, podendo ocorrer suplementações, 

prorrogações ou aditamentos, de acordo com o que prevê a Lei de Licitações. 

MODALIDADE: Pregão Presencial. 

 

CONTRATO: Aditamento Contrato nº 025/2012. CONTRATANTE: Prefeitura do 

Município de Tuiuti. PROCESSO: 0017/2012. CONTRATADO: COMERCIAL DE MATERIAL 

PARA CONSTRUÇÃO SILVEIRA PEDRO LTDA. ASSINATURA: 27/11/2015. OBJETO: Fica 

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

seu início em 27 de novembro de 2.015 e seu término em 26 de maio de 2.016. 

MODALIDADE: Pregão Presencial. 

 

CONTRATO: Aditamento Contrato nº 026/2012. CONTRATANTE: Prefeitura do 

Município de Tuiuti. PROCESSO: 0017/2012. CONTRATADO: ATACADÃO DA COR LTDA - 

EPP. ASSINATURA: 27/11/2015. OBJETO: Fica aditado o contrato acima citado 

pelo prazo de 06 (seis) meses, tendo assim o seu início em 27 de novembro de 

2.015 e seu término em 26 de maio de 2.016. MODALIDADE: Pregão Presencial. 

 

CONTRATO: Aditamento Contrato nº 027/2015. CONTRATANTE: Prefeitura do 

Município de Tuiuti. PROCESSO: 008/2015. CONTRATADO: PROJINSTE CONSTRUÇÕES 

LTDA - EPP. ASSINATURA: 28/10/2015. OBJETO: Fica aditado o contrato acima 

citado pelo prazo de 12 (doze) meses, tendo assim o seu início em 28 de 

outubro de 2.015 e seu término em 27 de outubro de 2.016, conforme cláusula 

VII do contrato original, em razão da justificativa constante do Processo nº 

008/2015 e que passam a fazer parte integrante do presente aditamento como se 

no contrato original estivesse inserido. MODALIDADE: Tomada de Preços. 

 

Tuiuti, 01 de dezembro de 2015. 

 

 

Jair Fernandes Gonçalves 

Prefeito 


