
 
Extratos de Contratos e Aditamentos 
    
 
CONTRATO: 011/2011. CONTRATANTE: Prefeitura do Muni cípio de Tuiuti. PROCESSO: 
0095/2011. CONTRATADA: Elisabete Calheiros de Melo.  ASSINATURA: 04/04/2011. 
OBJETO: O   presente  contrato  tem   por objeto co ntratação de 01 (uma) 
professora de costura, sendo estimativa de 03 (três ) dias por semana. VALOR: R$ 
40,00 (quarenta reais) por dia trabalhado. VIGÊNCIA : O presente contrato terá 
inicio na data de sua assinatura e vigorará até 03/ outubro/2011.  MODALIDADE: 
Dispensa. 
 
CONTRATO: 012/2011. CONTRATANTE: Prefeitura do Muni cípio de Tuiuti. PROCESSO: 
0096/2011. CONTRATADA: Cristiane Barbosa de Souza. ASSINATURA: 07/04/2011. 
OBJETO: O   presente  contrato  tem   por objeto co ntratação de 01 (uma) 
professora de manicure, para trabalhar no Fundo Soc ial de Solidariedade, com 
estimativa de 01 (uma) aula por semana. VALOR: R$ 4 0,00 (quarenta reais) por dia 
trabalhado. VIGÊNCIA: O presente contrato terá inic io na data de sua assinatura e 
vigorará até 06/outubro/2011.  MODALIDADE: Dispensa . 
 
CONTRATO: 013/2011. CONTRATANTE: Prefeitura do Muni cípio de Tuiuti. PROCESSO: 
0037/2011. CONTRATADA: Comercial Automotiva Ltda. A SSINATURA: 13/04/2011. OBJETO: 
O objeto do presente contrato é a aquisição parcela da de pneus e câmaras de ar, 
destinado a uso nos veículos da frota municipal. VA LOR: R$ 26.286,36 (vinte e 
seis mil duzentos e oitenta e seis reais e trinta e  seis centavos) que constitui 
o valor total da aquisição. VIGÊNCIA: O presente co ntrato terá seu início a 
partir de sua assinatura, vigendo até a conclusão d as quantidades de pneus e 
câmaras do seu objeto.  MODALIDADE: Carta Convite. 
 
CONTRATO: 014/2011. CONTRATANTE: Prefeitura do Muni cípio de Tuiuti. PROCESSO: 
0037/2011. CONTRATADA: Campneus Líder de Pneumático s Ltda. ASSINATURA: 
13/04/2011. OBJETO: O objeto do presente contrato é  a aquisição parcelada de 
pneus e câmaras de ar, destinado a uso nos veículos  da frota municipal. 
VALOR: R$ 21.702,72 (vinte e um mil setecentos e do is reais e setenta e dois 
centavos) que constitui o valor total da aquisição.  VIGÊNCIA: O presente 
contrato terá seu início a partir de sua assinatura , vigendo até a conclusão 
das quantidades de pneus e câmaras do seu objeto.  MODALIDADE: Carta Convite. 
 
CONTRATO: 015/2011. CONTRATANTE: Prefeitura do Muni cípio de Tuiuti. PROCESSO: 
0038/2011. CONTRATADA: Comercial Automotiva Ltda. A SSINATURA: 25/04/2011. 
OBJETO: O objeto do presente contrato é a aquisição  parcelada de pneus e 
câmaras de ar, conforme especificado abaixo, destin ado a uso nos veículos da 
frota municipal. VALOR: A CONTRATANTE pagará a CONT RATADA a importância de R$ 
10.059,28 (dez mil cinqüenta e nove reais e vinte e  oito centavos) que 
constitui o valor total da aquisição. VIGÊNCIA: O p resente contrato terá seu 
início a partir de sua assinatura, vigendo até a co nclusão das quantidades de 
pneus e câmaras do seu objeto.  MODALIDADE: Carta C onvite. 
 
CONTRATO: 016/2011. CONTRATANTE: Prefeitura do Muni cípio de Tuiuti. PROCESSO: 
0038/2011. CONTRATADA: Campneus Líder de Pneumático s Ltda. ASSINATURA: 
25/04/2011. OBJETO: O objeto do presente contrato é  a aquisição parcelada de 
pneus e câmaras de ar, conforme especificado abaixo , destinado a uso nos 
veículos da frota municipal. VALOR: R$ 34.478,92 (t rinta e quatro mil 
quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e doi s centavos) que constitui 
o valor total da aquisição. VIGÊNCIA: O presente co ntrato terá seu início a 
partir de sua assinatura, vigendo até a conclusão d as quantidades de pneus e 
câmaras do seu objeto.  MODALIDADE: Carta Convite. 
 
 



 
CONTRATO: 017/2011. CONTRATANTE: Prefeitura do Muni cípio de Tuiuti. PROCESSO: 
0096/2011. CONTRATADA: Alessandra Guimarães Mendes.  ASSINATURA: 06/05/2011. 
OBJETO: O   presente  contrato  tem   por objeto co ntratação de 01 (uma) 
professora de culinária, sendo estimativa de 01 (um ) dia por semana. VALOR: R$ 
40,00 (quarenta reais) por dia trabalhado. VIGÊNCIA : O presente contrato terá 
inicio na data de sua assinatura e vigorará até 05/ novembro/2011.  MODALIDADE: 
Dispensa. 
 
CONTRATO: Aditamento Contrato nº 035/2007. CONTRATA NTE: Prefeitura do 
Município de Tuiuti. PROCESSO: 0191/2007. CONTRATAD O: José Luiz Vianello. 
ASSINATURA: 01/01/2011. OBJETO: Fica aditado o cont rato acima citado, tendo 
assim o seu início em 01 de janeiro de 2.011 e seu término em 31 de dezembro 
de 2.011. MODALIDADE: Carta Convite. 
 
CONTRATO: Aditamento Contrato nº 015/2009. CONTRATA NTE: Prefeitura do 
Município de Tuiuti. PROCESSO: 0001/2009. CONTRATAD O: EDITORA NAME COC LTDA. 
ASSINATURA: 10/02/2011. OBJETO: Fica aditado o cont rato acima citado, 
vigorando até o encerramento do ano letivo de 2.011 , conforme o constante na 
Cláusula 15º do instrumento original. MODALIDADE: T omada de Preços. 
 
CONTRATO: Aditamento Contrato nº 022/2009. CONTRATA NTE: Prefeitura do 
Município de Tuiuti. PROCESSO: 0334/2009. CONTRATAD O: Rosangela da Conceição 
Silva - Me. ASSINATURA: 23/04/2011. OBJETO: Fica ad itado o contrato acima 
citado pelo prazo de 12 (doze) meses, tendo assim o  seu início em 23 de abril 
de 2.011 e seu término em 22 de abril de 2.012. MOD ALIDADE: Carta Convite. 
 
CONTRATO: Aditamento Contrato nº 023/2009. CONTRATA NTE: Prefeitura do 
Município de Tuiuti. PROCESSO: 0335/2009. CONTRATAD O: Usadino José Vieira 
Filho - Me. ASSINATURA: 23/04/2011. OBJETO: Fica ad itado o contrato acima 
citado pelo prazo de 12 (doze) meses, tendo assim o  seu início em 23 de abril 
de 2.011 e seu término em 22 de abril de 2.012. MOD ALIDADE: Carta Convite. 
 
CONTRATO: Aditamento Contrato nº 024/2009. CONTRATA NTE: Prefeitura do 
Município de Tuiuti. PROCESSO: 0335/2009. CONTRATAD O: Bruce Patrich Meyer 
Neives. ASSINATURA: 23/04/2011. OBJETO: Fica aditad o o contrato acima citado 
pelo prazo de 12 (doze) meses, tendo assim o seu in ício em 23 de abril de 
2.011 e seu término em 22 de abril de 2.012. MODALI DADE: Carta Convite. 
 
CONTRATO: Aditamento Contrato nº 023/2010. CONTRATA NTE: Prefeitura do 
Município de Tuiuti. PROCESSO: 0386/2010. CONTRATAD O: Franco Pedro & Cia 
Ltda. ASSINATURA: 01/03/2011. OBJETO: A CONTRATANTE  se obriga a majorar o 
valor da gasolina restante a ser entregue em R$ 0,1 4 (catorze centavos) por 
litro passando para R$ 2,62 o litro, em razão da ju stificativa constante do 
processo nº 0386/2010 e que passam a fazer parte in tegrante do presente 
aditamento como se no contrato original estivesse i nserido. MODALIDADE: 
Pregão Presencial. 
 
CONTRATO: Aditamento Contrato nº 023/2010. CONTRATA NTE: Prefeitura do 
Município de Tuiuti. PROCESSO: 0386/2010. CONTRATAD O: Franco Pedro & Cia 
Ltda. ASSINATURA: 06/04/2011. OBJETO: A CONTRATANTE  se obriga a majorar o 
valor da gasolina restante a ser entregue em R$ 0,0 8 (oito centavos) por 
litro passando para R$ 2,70 o litro, em razão da ju stificativa constante do 
processo nº 0386/2010 e que passam a fazer parte in tegrante do presente 
aditamento como se no contrato original estivesse i nserido. MODALIDADE: 
Pregão Presencial. 
 
Tuiuti, 18 de maio de 2011. 
 



 
Almir Benedito Antonio de Lima 
Prefeito 
 
 
 


