
Extratos de Contratos e Aditamentos 

 

 

 

CONTRATO: Aditamento Contrato nº 022/2020. CONTRATANTE: Prefeitura do Município 

de Tuiuti. PROCESSO: 041/2020. CONTRATADO: FELIPE CARLOS ABDO. ASSINATURA: 

30/04/2021. OBJETO: Fica renovado o presente contrato pelo prazo de 08(oito) 

meses, em razão da pandemia do novo coronavírus, tendo assim seu início em 30 

de abril de 2021 e seu término em 30 de dezembro de 2021. MODALIDADE: Chamamento 

Público. 

 

 

CONTRATO: Aditamento Contrato nº 023/2020. CONTRATANTE: Prefeitura do Município 

de Tuiuti. PROCESSO: 041/2020. CONTRATADO: H. DOS SANTOS PRODUÇÕES. ASSINATURA: 

30/04/2021. OBJETO: Fica renovado o presente contrato pelo prazo de 08(oito) 

meses, em razão da pandemia do novo coronavírus, tendo assim seu início em 30 

de abril de 2021 e seu término em 30 de dezembro de 2021. MODALIDADE: Chamamento 

Público. 

 

 

CONTRATO: Aditamento Contrato nº 024/2020. CONTRATANTE: Prefeitura do Município 

de Tuiuti. PROCESSO: 041/2020. CONTRATADO: THAIS FALLEIROS. ASSINATURA: 

30/04/2021. OBJETO: Fica renovado o presente contrato pelo prazo de 08(oito) 

meses, em razão da pandemia do novo coronavírus, tendo assim seu início em 30 

de abril de 2021 e seu término em 30 de dezembro de 2021. MODALIDADE: Chamamento 

Público. 

 

 

CONTRATO: Aditamento Contrato nº 025/2020. CONTRATANTE: Prefeitura do Município 

de Tuiuti. PROCESSO: 041/2020. CONTRATADO: JASON ALVES DE ALBUQUERQUE. 

ASSINATURA: 30/04/2021. OBJETO: Fica renovado o presente contrato pelo prazo de 

08(oito) meses, em razão da pandemia do novo coronavírus, tendo assim seu início 

em 30 de abril de 2021 e seu término em 30 de dezembro de 2021. MODALIDADE: 

Chamamento Público. 

 

 

CONTRATO: Aditamento Contrato nº 028/2016. CONTRATANTE: Prefeitura do Município 

de Tuiuti. PROCESSO: 028/2016. CONTRATADO: IVAMAR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME. 

ASSINATURA: 29/04/2021. OBJETO: Fica reativado o contrato acima citado e 

retomando o prazo restante no último aditamento assinado em 08/08/2019, e pelo 

período de 126 (cento e vinte e seis) dias, tendo assim o seu início em 29 de 

abril de 2021 e seu término em 02 de setembro de 2021, a CONTRATANTE se obriga 

a majorar o valor do km rodado em 6,09% passando para R$ 7,93 (Sete reais e 

noventa e três centavos) em razão da justificativa constante no processo. 

MODALIDADE: Pregão Presencial. 

 

 

CONTRATO: Aditamento Contrato nº 009/2018. CONTRATANTE: Prefeitura do Município 

de Tuiuti. PROCESSO: 008/2017. CONTRATADO: ROGÉRIO JANOTTE SALLES DO NASCIMENTO. 

ASSINATURA: 29/04/2021. OBJETO: Fica reativado o contrato acima citado e 

retomando o prazo restante no último aditamento assinado em 01/02/2020, e pelo 

período de 303 (trezentos e três) dias, tendo assim o seu início em 29 de abril 

de 2021 e seu término em 26 de fevereiro de 2022, a CONTRATANTE se obriga a 

majorar o valor do km rodado em 6,09% passando para R$ 2,88 (Dois reais e 

oitenta e oito centavos) em razão da justificativa constante no processo. A 

contratada se obriga a suprimir a quilometragem inicial do contrato em 25%, 

conforme constante na cláusula 1ª do contrato original, em razão da readequação 

da rota por conta das fases restritivas devido a pandemia do novo coronavírus, 

passando então a ser 85,05 km/dia. MODALIDADE: Pregão Presencial. 

 

 

CONTRATO: Aditamento Contrato nº 003/2016. CONTRATANTE: Prefeitura do Município 

de Tuiuti. PROCESSO: 041/2015. CONTRATADO: ODAIR CARLOS. ASSINATURA: 

29/04/2021. OBJETO: Fica reativado o contrato acima citado e retomando o prazo 



restante no último aditamento assinado em 15/02/2020, e pelo período de 318 

(Trezentos e dezoito) dias, tendo assim o seu início em 29 de abril de 2021 e 

seu término em 12 de março de 2022. A CONTRATANTE se obriga a majorar o valor 

do km rodado em 6,09% passando para R$ 2,88 (Dois reais e oitenta e oito 

centavos) em razão da justificativa constante no processo. MODALIDADE: Pregão 

Presencial. 

 

CONTRATO: 012/2021. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 

020/2021. CONTRATADO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA REGIÃO 

DO CIRCUITO DAS ÁGUAS - CISBRA. ASSINATURA: 27/04/2021. OBJETO: Prestação de 

serviço de locação de caçambas estacionárias metálicas móveis com capacidade 

entre 26m³ a 40m³ para recolhimento de volumosos, incluindo o transporte e a 

disposição dos mesmos em local devidamente autorizado pelo órgão competente. 

VALOR: R$ 50,00 (Cinquenta reais) por metro cúbico. MODALIDADE: Dispensa por 

justificativa. 

 

 

Tuiuti, 06 de maio de 2021.  

  

  

 

 

   

Anderson Santos Correia 

Prefeito 

 

 

 

 

 


