
 
 
 
 
Extratos de Contratos e Aditamentos 
    
           
 
CONTRATO: Aditamento. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0018/2007. 
CONTRATADO: Franco Pedro & Cia Ltda. ASSINATURA: 04/05/2007. OBJETO: A CONTRATANTE se obriga a 
majorar o valor da gasolina restante a ser entregue em R$ 0,13 por litro passando para R$ 2,32 o litro, em razão da 
justificativa constante do processo nº 0018/2007 e que passam a fazer parte integrante do presente aditamento como se 
no contrato original estivesse inserido. MODALIDADE: Tomada de Preços. 
 
 
CONTRATO: Aditamento. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0066/2007. 
CONTRATADO: Ruy Jones Abrahão. ASSINATURA: 10/05/2007. OBJETO: A CONTRATANTE se obriga a 
majorar o valor do Contrato restante a ser pago em R$ 1.323,33 (um mil, trezentos e vinte e três reais), conforme a 
clausula 2º do contrato original. 
 
 
CONTRATO: 034/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0288/2007. 
CONTRATADA: Ana Carolina Oliveira Pavesi. ASSINATURA: 04/05/2007. OBJETO: O presente  contrato  tem   por 
objeto contratação de Fisioterapeuta, para sessões de Fisioterapia, no atendimento a pessoas carentes. VALOR: R$ 
13,00 (treze reais) por sessão.  VIGÊNCIA: O presente contrato terá inicio na data de sua assinatura e vigorará até 
03/novembro/2007. 
 
 
CONTRATO: 035/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0191/2007. 
CONTRATADO:  José Luiz Vianello. ASSINATURA: 10/05/2007. OBJETO: Contratação de empresa especializada 
em manutenção elétrica para execução de reparos em prédios públicos e próprios municipais no exercício de 2.007, 
sempre que for requisitado. VALOR: R$ 4,99 (quatro reais e noventa e nove centavos) p/ hora trabalhada.  VIGÊNCIA: 
O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, com início em 10/05/2007 e 
término em 09/05/2008. MODALIDADE: Carta Convite. 
 
 
CONTRATO: 036/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0192/2007. 
CONTRATADA: Nilze Longatti Jardim - Me. ASSINATURA: 10/05/2007. OBJETO: O objeto do presente contrato é 
o fornecimento parcelado de 8.000 metros cúbicos de cascalho branco de boa qualidade, destinado à conservação das 
estradas municipais. VALOR: R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais). VIGÊNCIA: O  presente contrato terá seu 
inicio a partir de sua assinatura, vigendo por até 12 (doze) meses, ou até a conclusão de cascalho de seu objeto. 
MODALIDADE: Carta Convite. 
 
 
CONTRATO: 037/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0194/2007. 
CONTRATADA: Cirúrgica Imigrantes Ltda. ASSINATURA: 15/05/2007. OBJETO: O objeto do presente contrato é a 
aquisição parcelada de material hospitalar. VALOR: R$ 7.343,23 (sete mil, trezentos e quarenta e três reais e vinte e 
três centavos). VIGÊNCIA: O  presente contrato terá seu inicio a partir de sua assinatura, vigendo por até 08 (oito) 
meses, ou até a conclusão de materiais hospitalares de seu objeto. MODALIDADE: Carta Convite. 
 
 
CONTRATO: 038/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0194/2007. 
CONTRATADA: Dakfilm Comercial Ltda. ASSINATURA: 15/05/2007. OBJETO: O objeto do presente contrato é a 
aquisição parcelada de material hospitalar. VALOR: R$ 3.318,00 (três mil, trezentos e dezoito reais). VIGÊNCIA: O  
presente contrato terá seu inicio a partir de sua assinatura, vigendo por até 08 (oito) meses, ou até a conclusão de 
materiais hospitalares de seu objeto. MODALIDADE: Carta Convite. 
 
 
CONTRATO: 039/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0194/2007. 
CONTRATADA: Alfalagos Ltda - EPP. ASSINATURA: 15/05/2007. OBJETO: O objeto do presente contrato é a 
aquisição parcelada de material hospitalar. VALOR: R$ 20.845,27 (vinte mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte 
e sete centavos). VIGÊNCIA: O  presente contrato terá seu inicio a partir de sua assinatura, vigendo por até 08 (oito) 
meses, ou até a conclusão de materiais hospitalares de seu objeto. MODALIDADE: Carta Convite. 
 



 
CONTRATO: 040/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0194/2007. 
CONTRATADA: Ovídio Ferraz - Me. ASSINATURA: 15/05/2007. OBJETO: O objeto do presente contrato é a 
aquisição parcelada de material hospitalar. VALOR: R$ 166,09 (cento e sessenta e seis reais e nove centavos). 
VIGÊNCIA: O  presente contrato terá seu inicio a partir de sua assinatura, vigendo por até 08 (oito) meses, ou até a 
conclusão de materiais hospitalares de seu objeto. MODALIDADE: Carta Convite. 
 
 
CONTRATO: 041/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0193/2007. 
CONTRATADA: Med Center Comercial Ltda. ASSINATURA: 15/05/2007. OBJETO: O objeto do presente contrato é 
a aquisição parcelada de medicamentos. VALOR: R$ 26.814,75 (vinte e seis mil, oitocentos e quatorze reais e setenta e 
cinco centavos). VIGÊNCIA: O  presente contrato terá seu inicio a partir de sua assinatura, vigendo por até 08 (oito) 
meses, ou até a conclusão de medicamentos de seu objeto. MODALIDADE: Carta Convite. 
 
 
CONTRATO: 042/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0193/2007. 
CONTRATADA: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. ASSINATURA: 15/05/2007. OBJETO: O objeto do presente 
contrato é a aquisição parcelada de medicamentos. VALOR: R$ 12.579,00 (doze mil, quinhentos e setenta e nove reais). 
VIGÊNCIA: O  presente contrato terá seu inicio a partir de sua assinatura, vigendo por até 08 (oito) meses, ou até a 
conclusão de medicamentos de seu objeto. MODALIDADE: Carta Convite. 
 
 
CONTRATO: 043/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0193/2007. 
CONTRATADA: Alfalagos Ltda - EPP. ASSINATURA: 15/05/2007. OBJETO: O objeto do presente contrato é a 
aquisição parcelada de medicamentos. VALOR: R$ 6.397,00 (seis mil, trezentos e noventa e sete reais). VIGÊNCIA: O  
presente contrato terá seu inicio a partir de sua assinatura, vigendo por até 08 (oito) meses, ou até a conclusão de 
medicamentos de seu objeto. MODALIDADE: Carta Convite. 
 
 
CONTRATO: 044/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0193/2007. 
CONTRATADA: Eliaço Comércio de Materiais de Construção Ltda - Me. ASSINATURA: 16/05/2007. OBJETO: O 
objeto do presente contrato é a aquisição parcelada de ferros. VALOR: R$ 22.724,80 (vinte e dois mil, setecentos e 
vinte e quatro reais e oitenta centavos). VIGÊNCIA: O  presente contrato terá seu inicio a partir de sua assinatura, 
vigendo por até 12 (doze) meses, ou até a conclusão de ferros de seu objeto.  MODALIDADE: Carta Convite. 
 
 
CONTRATO: 045/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0193/2007. 
CONTRATADA: J. Universal Comércio de Ferro e Aço Ltda - EPP. ASSINATURA: 16/05/2007. OBJETO: O objeto 
do presente contrato é a aquisição parcelada de ferros. VALOR: R$ 2.387,00 (dois mil, trezentos e oitenta e sete reais). 
VIGÊNCIA: O  presente contrato terá seu inicio a partir de sua assinatura, vigendo por até 12 (doze) meses, ou até a 
conclusão de ferros de seu objeto.  MODALIDADE: Carta Convite. 
 
 
CONTRATO: 046/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0193/2007. 
CONTRATADA: Liberaço Comércio de Ferro e Materiais de Construção Ltda. ASSINATURA: 16/05/2007. OBJETO: 
O objeto do presente contrato é a aquisição parcelada de ferros. VALOR: R$ 17.366,70 (dezessete mil, trezentos e 
sessenta e seis reais e setenta centavos). VIGÊNCIA: O  presente contrato terá seu inicio a partir de sua assinatura, 
vigendo por até 12 (doze) meses, ou até a conclusão de ferros de seu objeto.  MODALIDADE: Carta Convite. 
 
 
CONTRATO: 047/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0195/2007. 
CONTRATADO: Ovídio Ferraz - Me. ASSINATURA: 23/05/2007. OBJETO: O objeto do presente contrato é a 
aquisição parcelada de material de construção. VALOR: R$ 1.943,27 (um mil, novecentos e quarenta e três reais e vinte 
e sete centavos). VIGÊNCIA: O  presente contrato terá seu inicio a partir de sua assinatura, vigendo por até 12 (doze) 
meses, ou até a conclusão de materiais de construção de seu objeto.  MODALIDADE: Carta Convite. 
 
 
CONTRATO: 048/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0195/2007. 
CONTRATADA: Wanda Maria Souza da Silva - Me. ASSINATURA: 23/05/2007. OBJETO: O objeto do presente 
contrato é a aquisição parcelada de material de construção. VALOR: R$ 1.940,00 (um mil, novecentos e quarenta 
reais). VIGÊNCIA: O  presente contrato terá seu inicio a partir de sua assinatura, vigendo por até 12 (doze) meses, ou 
até a conclusão de materiais de construção de seu objeto.  MODALIDADE: Carta Convite. 
 
 



CONTRATO: 049/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0195/2007. 
CONTRATADA: R. M. de Godoy Marchelli - Me. ASSINATURA: 23/05/2007. OBJETO: O objeto do presente 
contrato é a aquisição parcelada de material de construção. VALOR: R$ 44.417,00 (quarenta e quatro mil quatrocentos 
e dezessete reais). VIGÊNCIA: O  presente contrato terá seu inicio a partir de sua assinatura, vigendo por até 12 (doze) 
meses, ou até a conclusão de materiais de construção de seu objeto.  MODALIDADE: Carta Convite. 
 
CONTRATO: 050/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0195/2007. 
CONTRATADA: ELiaço Comércio de Materiais de Construção Ltda - Me. ASSINATURA: 23/05/2007. OBJETO: O 
objeto do presente contrato é a aquisição parcelada de material de construção. VALOR: R$ 1.816,00 (um mil oitocentos 
e dezesseis reais). VIGÊNCIA: O  presente contrato terá seu inicio a partir de sua assinatura, vigendo por até 12 (doze) 
meses, ou até a conclusão de materiais de construção de seu objeto.  MODALIDADE: Carta Convite. 
 
 
CONTRATO: 051/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0132/2007. 
CONTRATADA: Comercial João Afonso Ltda. ASSINATURA: 24/05/2007. OBJETO: O objeto do presente contrato é 
a aquisição parcelada de merenda escolar para o ano letivo de 2.007. VALOR: R$ 41.013,80 (Quarenta e um mil, treze 
reais e oitenta centavos). VIGÊNCIA: O  presente contrato terá seu inicio a partir de sua assinatura, vigendo durante o 
ano letivo de 2.007, ou até a conclusão de produtos de merenda escolar de seu objeto. MODALIDADE: Tomada de 
Preços. 
 
 
CONTRATO: 052/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0132/2007. 
CONTRATADA: Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda. ASSINATURA: 24/05/2007. OBJETO: O objeto do 
presente contrato é a aquisição parcelada de merenda escolar para o ano letivo de 2.007. VALOR: R$ 80.167,60 
(Oitenta mil, cento e sessenta e sete reais e sessenta centavos). VIGÊNCIA: O presente contrato terá seu inicio a partir 
de sua assinatura, vigendo durante o ano letivo de 2.007, ou até a conclusão de produtos de merenda escolar de seu 
objeto. MODALIDADE: Tomada de Preços.  
 
 
CONTRATO: 053/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0490/2007. 
CONTRATADO: Juliano Donizete dos Santos. ASSINATURA: 24/05/2007. OBJETO: O   presente  contrato  tem   por 
objeto contratação de pedreiro, para reforma do Ginásio poliesportivo Heitor da Silveira Lima, conforme memorial 
descritivo. VALOR: R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 07 
(sete) meses, a contar da data de sua assinatura, com início em 24/05/2007 e término em 23/12/2007.  
 
 
CONTRATO: 054/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0491/2007. 
CONTRATADO: Everton Abrahão. ASSINATURA: 24/05/2007. OBJETO: O presente  contrato  tem   por objeto 
contratação de pedreiro, para execução de reforma no paço municipal, conforme memorial descritivo. VALOR: R$ 
2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais). VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 07 (sete) meses, a 
contar da data de sua assinatura, com início em 24/05/2007 e término em 23/12/2007. 
 
 
CONTRATO: 055/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0492/2007. 
CONTRATADO: Luiz Carlos de Lima. ASSINATURA: 25/05/2007. OBJETO: O presente contrato  tem   por objeto 
contratação de pintor, para pintura nas escolas municipais e administração em geral. VIGÊNCIA: O presente contrato 
terá vigência de 07 (sete) meses, a contar da data de sua assinatura, com início em 25/05/2007 e término em 24/12/2007 
 
 
Tuiuti, 26 de junho de 2.007. 
 
 
 
 
Dr. Paulo Henrique Alves de Alvarenga 
Prefeito 
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