
Extratos de Contratos e Aditamentos 

 

CONTRATO:008/2020. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. 

PROCESSO:025/2020. CONTRATADO: CLV CONSULTORIA CONTÁBIL S/S LTDA. ASSINATURA: 

10/06/2020. OBJETO: Constitui objeto do presente contrato contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços de consultoria nas áreas financeiras, 

contábil e patrimonial. VALOR: O valor do presente contrato é de R$ 4.963,29 

(Quatro mil novecentos e sessenta e três reais e vinte e nove centavos). 

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

durante 10(dez) meses. MODALIDADE: Dispensa por limite. 

 

CONTRATO:009/2020. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. 

PROCESSO:050/2019. CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR DE JARINU. 

ASSINATURA: 16/06/2020. OBJETO: Constitui objeto do presente contrato 

fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação 

da merenda escolar. VALOR: O valor do presente contrato é de R$ 70.201,47 

(Setenta mil duzentos e um reais e quarenta e sete centavos). VIGÊNCIA: O 

presente contrato terá início na data de sua assinatura, vigorando durante 

12(doze) meses. MODALIDADE: Chamamento Público. 

 

CONTRATO:010/2020. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. 

PROCESSO:050/2019. CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODUTORES ORGANO 

AGRÍCOLA DA MICROBACIA DO RIBEIRÃO DO MEIO DE SOCORRO. ASSINATURA: 16/06/2020. 

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato fornecimento de gêneros 

alimentícios da agricultura familiar para alimentação da merenda escolar. VALOR: 

O valor do presente contrato é de R$ 7.081,62 (Sete mil e oitenta e um reais e 

sessenta e dois centavos). VIGÊNCIA: O presente contrato terá início na data de 

sua assinatura, vigorando durante 12(doze) meses. MODALIDADE: Chamamento 

Público. 

 

CONTRATO:011/2020. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. 

PROCESSO:050/2019. CONTRATADO: FRANCISCO JÚLIO BUENO GONÇALVES. ASSINATURA: 

16/06/2020. OBJETO: Constitui objeto do presente contrato fornecimento de 

gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação da merenda 

escolar. VALOR: O valor do presente contrato é de R$ 19.954,63 (Dezenove mil 

novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos). VIGÊNCIA: O 

presente contrato terá início na data de sua assinatura, vigorando durante 

12(doze) meses. MODALIDADE: Chamamento Público. 

 

CONTRATO:012/2020. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. 

PROCESSO:050/2019. CONTRATADO: GRAZIELE OSÓRIO DE FREITAS. ASSINATURA: 

16/06/2020. OBJETO: Constitui objeto do presente contrato fornecimento de 

gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação da merenda 

escolar. VALOR: O valor do presente contrato é de R$ 389,40 (Trezentos e oitenta 

e nove reais e quarenta centavos). VIGÊNCIA: O presente contrato terá início na 

data de sua assinatura, vigorando durante 12(doze) meses. MODALIDADE: Chamamento 

Público. 

 

CONTRATO:013/2020. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. 

PROCESSO:050/2019. CONTRATADO: SÉRGIO FRANCO DE OLIVEIRA. ASSINATURA: 

16/06/2020. OBJETO: Constitui objeto do presente contrato fornecimento de 

gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação da merenda 

escolar. VALOR: O valor do presente contrato é de R$ 15.717,22 (Quinze mil 

setecentos e dezessete reais e vinte e dois centavos). VIGÊNCIA: O presente 

contrato terá início na data de sua assinatura, vigorando durante 12(doze) 

meses. MODALIDADE: Chamamento Público. 

 

 

 

 

 



CONTRATO: Aditamento Contrato nº 041/2019. CONTRATANTE: Prefeitura do Município 

de Tuiuti. PROCESSO: 043/2018. CONTRATADO: EGATI ENGENHARIA LTDA. ASSINATURA: 

02/06/2020. OBJETO: Fica aditado o contrato acima citado prazo de 30 (trinta) 

dias, tendo assim o seu início em 02 de junho de 2020 e seu término em 01 de 

julho de 2020. MODALIDADE: Pregão Presencial. 

 

 

CONTRATO: Aditamento Contrato nº 016/2016. CONTRATANTE: Prefeitura do Município 

de Tuiuti. PROCESSO: 001/2016. CONTRATADO: VILLE PROJETOS E SOLUÇÕES LTDA ME. 

ASSINATURA: 03/06/2020. OBJETO: Fica aditado o contrato acima citado prazo de 

12 (doze) meses, tendo assim o seu início em 03 de junho de 2020 e seu término 

em 02 de junho de 2021, a contratante se obriga a majorar’ o contrato acima 

citado para R$ 5148,00 (Cinco mil cento e quarenta e oito reais). MODALIDADE: 

Dispensa por justificativa. 

 

 

 

Tuiuti, 30 de junho de 2020.  

  

  

  

Jair Fernandes Gonçalves  

Prefeito 


