
Extratos de contratos e aditamentos 
              

                              
CONTRATO: 080/2006. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 
0695/2006. CONTRATADA: Terraplana Construções e Terraplenagem Ltda. ASSINATURA: 
05/12/2006. OBJETO: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços técnicos e projeto de 
engenharia e responsabilidade técnica, colocação de materiais, mão de obra qualificada para 
remendo asfáltico, conforme especificado no ANEXO I. VALOR: R$ 11.898,00. MODALIDADE: 
Carta Convite. VIGÊNCIA: 45 (quarenta e cinco) dias a contar da assinatura do contrato. 
                   
 
CONTRATO: 081/2006. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 
0763/2006. CONTRATADA: Rocca Construções e Empreendimentos Ltda. ASSINATURA: 
14/12/2006. OBJETO: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços técnicos e projeto de 
engenharia e responsabilidade técnica, colocação de materiais, mão de obra qualificada para 
pavimentação asfáltica da Rua Ignês Pavan Fagundes – trecho inicial, conforme especificado no 
ANEXO I e ANEXO II, projeto e memorial descritivo. VALOR: R$ 80.000,00. MODALIDADE: 
Carta Convite. VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias a contar da assinatura do contrato. 
 
 
CONTRATO: 082/2006. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 
0769/2006. CONTRATADA: Lina Namekata Muniz Bueno - EPP. ASSINATURA: 19/12/2006. 
OBJETO: O objeto do presente contrato é a aquisição parcelada de material odontológico. VALOR: 
R$ 16.179,60 . MODALIDADE: Carta Convite. VIGÊNCIA: O  presente contrato terá seu inicio a 
partir de sua assinatura, vigendo por até 03 (três) meses, ou até a conclusão de materiais 
odontológicos de seu objeto. 
 
 
CONTRATO: 083/2006. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 
0765/2006. CONTRATADA: Rocca Construções e Empreendimentos Ltda. ASSINATURA: 
28/12/2006. OBJETO: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços técnicos de projeto 
de engenharia e responsabilidade técnica, colocação de materiais, mão de obra qualificada para 
pavimentação asfáltica da Rua Ignês Pavan Fagundes – trecho final, conforme especificado no 
ANEXO I, projeto e memorial descritivo. VALOR: R$ 52.000,00. MODALIDADE: Carta Convite. 
VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias a contar da assinatura do contrato. 
 
 
CONTRATO: 084/2006. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 
0766/2006. CONTRATADA: Papelaria Couceiro Ltda - EPP. ASSINATURA: 28/12/2006. 
OBJETO: O objeto do presente contrato é a aquisição parcelada de material escolar e material de 
escritório, destinados à distribuição nas escolas municipais e na Prefeitura. VALOR: R$ 13.544,07. 
MODALIDADE: Carta Convite. VIGÊNCIA:  O presente contrato terá seu início a partir de sua 
assinatura, vigendo por até 12 (doze) meses, ou até  a conclusão das quantidades de material escolar 
e material de escritório do seu objeto. 
 
 
CONTRATO: 085/2006. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 
0766/2006. CONTRATADA: M.B. de Souza Papelaria - ME. ASSINATURA: 28/12/2006. 
OBJETO: O objeto do presente contrato é a aquisição parcelada de material escolar e material de 
escritório, destinados à distribuição nas escolas municipais e na Prefeitura. VALOR: R$ 6.691,30. 
MODALIDADE: Carta Convite. VIGÊNCIA:  O presente contrato terá seu início a partir de sua 
assinatura, vigendo por até 12 (doze) meses, ou até  a conclusão das quantidades de material escolar 
e material de escritório do seu objeto. 
 
 



CONTRATO: 086/2006. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 
0766/2006. CONTRATADA: Wilson Francisco Naia - ME. ASSINATURA: 28/12/2006. OBJETO: 
O objeto do presente contrato é a aquisição parcelada de material escolar e material de escritório, 
destinados à distribuição nas escolas municipais e na Prefeitura. VALOR: R$ 3.003,21. 
MODALIDADE: Carta Convite. VIGÊNCIA:  O presente contrato terá seu início a partir de sua 
assinatura, vigendo por até 12 (doze) meses, ou até  a conclusão das quantidades de material escolar 
e material de escritório do seu objeto. 
 
 
Tuiuti, 09 de janeiro de 2.007. 
 
 
 
Dr. Paulo Henrique Alves de Alvarenga 
Prefeito 
 


