
 
 
Extratos de Contratos e Aditamentos 
    
  
 
CONTRATO: 050/2008. CONTRATANTE: Prefeitura do Muni cípio de Tuiuti. PROCESSO: 
0757/2008. CONTRATADO: Imprensa Oficial do Estado S /A IMESP. ASSINATURA: 
25/07/2008. OBJETO: Prestação de serviços de public idade legal de todos os atos 
de interesse da CONTRATANTE, pelo sistema “on-line” , nos respectivos cadernos do 
“Diário Oficial do Estado de São Paulo”. VALOR: R$ 14.931,04 (catorze mil 
novecentos e trinta e um reais e quatro centavos). VIGÊNCIA: O prazo de duração 
do presente instrumento é de 60 (sessenta) meses, c ontados de sua assinatura.  
MODALIDADE: Dispensa. 
 
 
CONTRATO: 051/2008. CONTRATANTE: Prefeitura do Muni cípio de Tuiuti. PROCESSO: 
0713/2008. CONTRATADA: Maria Aparecida de Lima. ASS INATURA: 29/07/2008. OBJETO: 
O   presente  contrato  tem   por objeto contrataçã o de 01 (uma) professora de 
costura, para trabalhar no Barracão do Produtor, se ndo 02 (dois) dias por semana 
às terças e quintas – feiras das 12:00 às 17:00 hor as. VALOR: R$ 10,00 (dez 
reais) por hora. VIGÊNCIA: O presente contrato terá  inicio na data de sua 
assinatura e vigorará até 31/dezembro/2008.  MODALIDADE: Dispensa. 
 
 
CONTRATO: Aditamento. CONTRATANTE: Prefeitura do Mu nicípio de Tuiuti. PROCESSO: 
0805/2007. CONTRATADO: JOSÉ DIAS TRANSPORTES - ME. ASSINATURA: 10/07/2008. 
OBJETO: A CONTRATANTE se obriga a majorar o valor d o quilometro rodado referente 
à Linha 02 e Linha 05 do Edital de Concorrência Púb lica nº 002/2007 em R$ 0,15 
(quinze centavos) passando para R$ 1,64 o quilometr o rodado, se obriga a majorar 
o valor do quilometro rodado referente à Linha 03 d o Edital de Concorrência 
Pública nº 002/2007 em R$ 0,17 (dezessete centavos)  passando para R$ 1,81 o 
quilometro rodado e se obriga a majorar o valor do quilometro rodado referente à 
Linha 13 do Edital de Concorrência Pública nº 002/2 007 em R$ 0,17 (dezessete 
centavos) passando para R$ 1,86 o quilometro rodado , passando para R$ 494,47 
(quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e  sete centavos) por dia pela 
efetiva prestação de serviços. MODALIDADE: Concorrê ncia. 
 
 
CONTRATO: Aditamento. CONTRATANTE: Prefeitura do Mu nicípio de Tuiuti. PROCESSO: 
0805/2007. CONTRATADO: José Mário Bezerra dos Santo s. ASSINATURA: 10/07/2008. 
OBJETO: A CONTRATANTE se obriga a majorar o valor d o quilometro rodado referente 
à Linha 08 do Edital de Concorrência Pública nº 002 /2007 em R$ 0,12 (doze 
centavos) passando para R$ 1,29 o quilometro rodado  e passando para R$ 102,68 
(cento e dois reais e sessenta e oito centavos) por  dia pela efetiva prestação 
de serviços. MODALIDADE: Concorrência. 
 
 
CONTRATO: Aditamento. CONTRATANTE: Prefeitura do Mu nicípio de Tuiuti. PROCESSO: 
0805/2007. CONTRATADO: Lindomar Baptista Nunes. ASS INATURA: 10/07/2008. OBJETO: 
A CONTRATANTE se obriga a majorar o valor do quilom etro rodado referente à Linha 
11 do Edital de Concorrência Pública nº 002/2007 em  R$ 0,11 (onze centavos) 
passando para R$ 1,27 o quilometro rodado, passando  para R$ 108,20 (cento e oito 
reais e vinte centavos) por dia pela efetiva presta ção de serviços. MODALIDADE: 
Concorrência. 
 
 
CONTRATO: Aditamento. CONTRATANTE: Prefeitura do Mu nicípio de Tuiuti. PROCESSO: 
0805/2007. CONTRATADO: OSVALDO BUENO TRANSPORTES - ME. ASSINATURA: 10/07/2008. 
OBJETO: A CONTRATANTE se obriga a majorar o valor d o quilometro rodado referente 
à Linha 01 e Linha 04 do Edital de Concorrência Púb lica nº 002/2007 em R$ 0,17 
(dezessete centavos) passando para R$ 1,86 o quilom etro rodado, passando para R$ 
428,09 (quatrocentos e vinte e oito reais e nove ce ntavos) por dia pela efetiva 
prestação de serviços. MODALIDADE: Concorrência. 
 



 
CONTRATO: Aditamento CONTRATO DE PROGRAMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS Nº 
073/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de T uiuti. PROCESSO: 0811/2007. 
CONTRATADO: Consórcio Intermunicipal de Saúde Entre  Serras e Águas - CONISESA. 
ASSINATURA: 10/07/2008. OBJETO: Fica aditado o cont rato acima citado pelo prazo 
de 12 (doze) meses, tendo assim o seu início em 10 de julho de 2.008 e seu 
término em 09 de julho de 2.009. MODALIDADE: Dispen sa. 
 
 
CONTRATO: Aditamento CONTRATO DE REPASSE E RATEIO N .º 001/2007. CONTRATANTE: 
Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0811/2 007. CONTRATADO: Consórcio 
Intermunicipal de Saúde Entre Serras e Águas - CONI SESA. ASSINATURA: 03/01/2008. 
OBJETO: Fica aditado o contrato acima citado pelo p razo de 12 (doze) meses, 
tendo assim o seu início em 03 de Janeiro de 2.008 e seu término em 02 de 
janeiro de 2.009 e a CONTRATANTE se obriga a majora r o valor do repasse mensal 
para R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) mensai s a partir do mês de 
julho/2008, sendo em 06 parcelas mensais, iguais e consecutivas no valor de R$ 
1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e 06 parcelas mensais, iguais e 
consecutivas no valor de R$ 1.900,00 (um mil e nove centos reais) que deverão ser 
repassadas até o dia 10 de cada mês, vencendo a pri meira em 10 de Janeiro de 
2.008. MODALIDADE: Dispensa. 
 
 
Tuiuti, 11 de agosto de 2008. 
 
 
 
 
Dr. Paulo Henrique Alves de Alvarenga 
Prefeito 
 
 


