
 
 
 
 
Extratos de Contratos e Aditamentos 
    
           
 
CONTRATO: Aditamento. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0064/2007. 
CONTRATADA: CLAUDIA APARECIDA DE ANDRADE - ME. ASSINATURA: 21/06/2007. OBJETO: A 
CONTRATANTE se obriga a majorar o valor da carne em pedaço (acém) e da carne moída de 1º (acém) restante a ser 
entregue em R$ 0,79 (setenta e nove centavos), passando para R$ 4,78 o quilo, em razão da justificativa constante do 
processo nº 0064/2007 e que passam a fazer parte integrante do presente aditamento como se no contrato original 
estivesse inserido. MODALIDADE: Carta Convite. 
 
 
CONTRATO: 056/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0576/2007. 
CONTRATADO: Severino Ferreira da Silva. ASSINATURA: 28/05/2007. OBJETO: O presente contrato tem por 
objeto contratação de calceteiro, para serviços de reparo nos paralelepípedos das ruas municipais. VALOR: R$ 
1.200,00 (um mil e duzentos reais).  VIGÊNCIA: 03 (três) meses, a contar da data de sua assinatura, com início em 
28/05/2007 e término em 27/08/2007. 
 
 
CONTRATO: 058/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0577/2007. CONTRATADO:  
FRANCISCO CHAVEZ GALVEZ. ASSINATURA: 22/06/2007. OBJETO: O presente contrato tem por objeto contratação 
de operador de máquinas, para operação da escavadeira hidráulica S-90 para serviços de drenagem do Ribeirão do Pântano. 
VALOR: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por mês.  VIGÊNCIA:  06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura, 
com início em 22/06/2007 e término em 21/12/2007.  
 
 
CONTRATO: 059/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0470/2007. 
CONTRATADA: TERRAPLANA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. ASSINATURA: 28/06/2007. 
OBJETO: O objeto do presente contrato é a aquisição parcelada de tubos de concreto. VALOR: R$ 30.390,00 (trinta 
mil trezentos e noventa reais). VIGÊNCIA: O  presente contrato terá seu inicio a partir de sua assinatura, vigendo por 
até 12 (doze) meses, ou até a conclusão de tubos de concreto de seu objeto. MODALIDADE: Carta Convite. 
 
 
CONTRATO: 060/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0470/2007. 
CONTRATADA: TAVARES PINHEIRO INDUSTRIAL LTDA. ASSINATURA: 28/06/2007. OBJETO: O objeto do 
presente contrato é a aquisição parcelada de tubos de concreto. VALOR: R$ 28.230,00 (vinte e oito mil duzentos e 
trinta reais). VIGÊNCIA: O presente contrato terá seu inicio a partir de sua assinatura, vigendo por até 12 (doze) meses, 
ou até a conclusão de tubos de concreto de seu objeto. MODALIDADE: Carta Convite. 
 
 
CONTRATO: 061/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0469/2007. 
CONTRATADA: AMARELINHA TINTAS LTDA. ASSINATURA: 28/06/2007. OBJETO: O objeto do presente 
contrato é a aquisição parcelada de tintas. VALOR: R$ 12.674,20 (doze mil seiscentos e setenta e quatro reais e vinte 
centavos). VIGÊNCIA: O presente contrato terá seu inicio a partir de sua assinatura, vigendo por até 12 (doze) meses, 
ou até a conclusão de tintas de seu objeto.  MODALIDADE: Carta Convite. 
 
 
CONTRATO: 062/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0469/2007. 
CONTRATADA: SACI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. ASSINATURA: 28/06/2007. OBJETO: O objeto do 
presente contrato é a aquisição parcelada de tintas. VALOR:  R$ 19.551,80 (dezenove mil quinhentos e cinqüenta e um 
reais e oitenta centavos). VIGÊNCIA: O presente contrato terá seu inicio a partir de sua assinatura, vigendo por até 12 
(doze) meses, ou até a conclusão de tintas de seu objeto.  MODALIDADE: Carta Convite. 
 
 
 
CONTRATO: 063/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0469/2007. 
CONTRATADA: ATACADÃO DA COR LTDA - EPP. ASSINATURA: 28/06/2007. OBJETO: O objeto do presente 
contrato é a aquisição parcelada de tintas. VALOR:  R$ 13.447,00 (treze mil quatrocentos e quarenta e sete reais). 



VIGÊNCIA: O presente contrato terá seu inicio a partir de sua assinatura, vigendo por até 12 (doze) meses, ou até a 
conclusão de tintas de seu objeto.  MODALIDADE: Carta Convite. 
 
 
CONTRATO: 064/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0469/2007. 
CONTRATADA: CASA DO PINTOR DE BRAGANÇA LTDA - ME. ASSINATURA: 28/06/2007. OBJETO: O 
objeto do presente contrato é a aquisição parcelada de tintas. VALOR:  R$ 52,50 (cinqüenta e dois reais e cinqüenta 
centavos). VIGÊNCIA: O presente contrato terá seu inicio a partir de sua assinatura, vigendo por até 12 (doze) meses, 
ou até a conclusão de tintas de seu objeto.  MODALIDADE: Carta Convite. 
 
 
CONTRATO: 065/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0466/2007. 
CONTRATADA: PANIFICADORA GODOY DE TUIUTI LTDA - ME. ASSINATURA: 03/07/2007. OBJETO: O 
objeto do presente contrato é aquisição de pães e frios para merenda escolar. VALOR: R$ 17.600,00 (dezessete mil e 
seiscentos reais). VIGÊNCIA: O presente contrato terá seu inicio a partir de sua assinatura, vigendo por até 12 (doze) 
meses, ou até a conclusão de pães e frios de seu objeto. MODALIDADE: Carta Convite. 
 
 
CONTRATO: 066/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0467/2007. 
CONTRATADA: AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA. ASSINATURA: 06/07/2007. OBJETO: O objeto do presente 
contrato é a aquisição parcelada de óleos, lubrificantes e filtros. VALOR: R$ 10.593,20 (dez mil quinhentos e noventa e 
três reais e vinte centavos). VIGÊNCIA: O  presente contrato terá seu inicio a partir de sua assinatura, vigendo por até 
12 (doze) meses, ou até a conclusão de óleos, lubrificantes e filtros de seu objeto. MODALIDADE: Carta Convite. 
 
 
CONTRATO: 067/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0467/2007. 
CONTRATADA: FRANCO PEDRO & CIA LTDA. ASSINATURA: 06/07/2007. OBJETO: O objeto do presente 
contrato é a aquisição parcelada de óleos, lubrificantes e filtros. VALOR:  R$ 8.757,52 (oito mil setecentos e cinqüenta 
e sete reais e cinqüenta e dois centavos). VIGÊNCIA: O  presente contrato terá seu inicio a partir de sua assinatura, 
vigendo por até 12 (doze) meses, ou até a conclusão de óleos, lubrificantes e filtros de seu objeto. MODALIDADE: 
Carta Convite. 
 
 
CONTRATO: 068/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0467/2007. 
CONTRATADA: TUCHA MECÂNICA FUNILARIA E PINTURA LTDA. ASSINATURA: 06/07/2007. OBJETO: O 
objeto do presente contrato é a aquisição parcelada de óleos, lubrificantes e filtros. VALOR:  R$ 4.225,00 (quatro mil 
duzentos e vinte e cinco reais). VIGÊNCIA: O  presente contrato terá seu inicio a partir de sua assinatura, vigendo por 
até 12 (doze) meses, ou até a conclusão de óleos, lubrificantes e filtros de seu objeto. MODALIDADE: Carta Convite. 
 
 
CONTRATO: 069/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0468/2007. 
CONTRATADA: DANGEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME. ASSINATURA: 10/07/2007. OBJETO: O 
objeto do presente contrato é a aquisição parcelada de materiais elétricos. VALOR:  R$ 9.510,15 (nove mil quinhentos e 
dez reais e quinze centavos). VIGÊNCIA: O  presente contrato terá seu inicio a partir de sua assinatura, vigendo por até 
12 (doze) meses, ou até a conclusão de materiais elétricos de seu objeto.. MODALIDADE: Carta Convite. 
 
 
CONTRATO: 070/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0468/2007. 
CONTRATADA: NARDINI MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO LTDA - EPP. ASSINATURA: 10/07/2007. 
OBJETO: O objeto do presente contrato é a aquisição parcelada de materiais elétricos. VALOR:  R$ 9.510,15 (nove mil 
quinhentos e dez reais e quinze centavos). VIGÊNCIA: O  presente contrato terá seu inicio a partir de sua assinatura, 
vigendo por até 12 (doze) meses, ou até a conclusão de materiais elétricos de seu objeto.. MODALIDADE: Carta 
Convite 
 
 
 
Tuiuti, 20 de juLho de 2.007. 
 
 
 
 
Dr. Paulo Henrique Alves de Alvarenga 
Prefeito 
 
 


