
 
 
 
 
Extratos de Contratos e Aditamentos 
    
           
 
CONTRATO: Aditamento. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0061/2007. 
CONTRATADO: Antonio de Oliveira. ASSINATURA: 14/07/2007. OBJETO: Fica aditado o contrato acima citado 
pelo prazo de 124 (cento e vinte e quatro) dias, tendo assim o seu início em 14 de julho de 2.007 e seu término em 14 de 
novembro de 2.007. 
 
 
CONTRATO: Aditamento. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0061/2007. 
CONTRATADO: Carlos Leite de Lima. ASSINATURA: 14/07/2007. OBJETO: Fica aditado o contrato acima citado 
pelo prazo de 124 (cento e vinte e quatro) dias, tendo assim o seu início em 14 de julho de 2.007 e seu término em 14 de 
novembro de 2.007. 
 
 
CONTRATO: Aditamento. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0061/2007. 
CONTRATADO: JAIRO ANTONIO BUENO TUIUTI – ME. ASSINATURA: 14/07/2007. OBJETO: Fica aditado o 
contrato acima citado pelo prazo de 124 (cento e vinte e quatro) dias, tendo assim o seu início em 14 de julho de 2.007 e 
seu término em 14 de novembro de 2.007. 
 
 
CONTRATO: Aditamento. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0061/2007. 
CONTRATADO: José Dias Transportes - Me. ASSINATURA: 14/07/2007. OBJETO: Fica aditado o contrato acima 
citado pelo prazo de 124 (cento e vinte e quatro) dias, tendo assim o seu início em 14 de julho de 2.007 e seu término 
em 14 de novembro de 2.007. 
 
 
CONTRATO: Aditamento. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0061/2007. 
CONTRATADO: JOSÉ MÁRIO BEZERRA DOS SANTOS. ASSINATURA: 14/07/2007. OBJETO: Fica aditado o 
contrato acima citado pelo prazo de 124 (cento e vinte e quatro) dias, tendo assim o seu início em 14 de julho de 2.007 e 
seu término em 14 de novembro de 2.007. 
 
 
CONTRATO: Aditamento. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0061/2007. 
CONTRATADO: Leonardo Pires. ASSINATURA: 14/07/2007. OBJETO: Fica aditado o contrato acima citado pelo 
prazo de 124 (cento e vinte e quatro) dias, tendo assim o seu início em 14 de julho de 2.007 e seu término em 14 de 
novembro de 2.007. 
 
 
CONTRATO: Aditamento. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0061/2007. 
CONTRATADO: Lindomar Baptista Nunes. ASSINATURA: 14/07/2007. OBJETO: Fica aditado o contrato acima 
citado pelo prazo de 124 (cento e vinte e quatro) dias, tendo assim o seu início em 14 de julho de 2.007 e seu término 
em 14 de novembro de 2.007. 
 
 
CONTRATO: Aditamento. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0061/2007. 
CONTRATADO: Odino Alves Moreira. ASSINATURA: 14/07/2007. OBJETO: Fica aditado o contrato acima citado 
pelo prazo de 124 (cento e vinte e quatro) dias, tendo assim o seu início em 14 de julho de 2.007 e seu término em 14 de 
novembro de 2.007. 
 
 
CONTRATO: Aditamento. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0061/2007. 
CONTRATADO: RAMIRO TORRES DE ALMEIDA. ASSINATURA: 14/07/2007. OBJETO: Fica aditado o contrato 
acima citado pelo prazo de 124 (cento e vinte e quatro) dias, tendo assim o seu início em 14 de julho de 2.007 e seu 
término em 14 de novembro de 2.007. 
 
 
CONTRATO: Aditamento. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0061/2007. 
CONTRATADO: REGINA APARECIDA PIRES DE OLIVEIRA. ASSINATURA: 14/07/2007. OBJETO: Fica 



aditado o contrato acima citado pelo prazo de 124 (cento e vinte e quatro) dias, tendo assim o seu início em 14 de julho 
de 2.007 e seu término em 14 de novembro de 2.007. 
 
 
CONTRATO: 073/07. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0811/2007. 
CONTRATADO: Consórcio Intermunicipal de Saúde Entre Serras e Águas – CONISESA. ASSINATURA: 
10/07/2007. OBJETO: É OBJETO DO PRESENTE CONTRATO: O estabelecimento da contratação dos serviços de 
saúde do Município de Tuiuti SP, assim como dos profissionais necessários para sua execução para que possibilitem a 
otimização das ações que lhes correspondam para a consecução das finalidades estabelecidas no artigo 8º do Estatuto do 
CONISESA. VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de um ano após sua assinatura. 
 
 
CONTRATO: 074/07. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0812/2007. 
CONTRATADO: SOCIEDADE AGOSTINIANA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA E A ASSOCIAÇÃO DOS 
DEFICIENTES DE BRAGANÇA PAULISTA – ADEF. ASSINATURA: 20/08/2007. OBJETO: O Objetivo do 
presente convênio é a conjugação de esforços visando à inserção laboral de pessoas portadoras de deficiência. 
VIGÊNCIA: O presente convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e terá vigência pelo prazo de 2 (dois) anos, 
podendo ser prorrogados por iguais e sucessivos períodos, mediante acordo ente as partes, a ser formalizado por meio 
de Termo Aditivo. 
 
 
CONTRATO: 075/07. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0676/2007. 
CONTRATADA: Valdete Aparecida Daólio Ávila. ASSINATURA: 24/08/2007. OBJETO: Prestação de serviços para 
ministrar os cursos de “Reflexões sobre o papel da Direção e Vice-Direção na Escola” e “Práticas Procedimentais para a 
sala de Aula”. VALOR: valor estimado de R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais), sendo R$ 1.240,00 (um mil 
duzentos e quarenta reais) mensais. VIGÊNCIA: O contrato terá vigência por dez meses, a partir da data de assinatura 
do contrato e vigorará até 23/junho/2008. MODALIDADE: Carta Convite. 
 
 
CONTRATO: 076/07. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0687/2007. 
CONTRATADA: Comercial João Afonso Ltda. ASSINATURA: 28/08/2007. OBJETO: Aquisição de cestas básicas 
aos servidores municipais. VALOR: R$ 77,14  (setenta e sete reais e quatorze centavos) para cada cesta, sendo que a 
estimativa de aquisição é de aproximadamente 190 (cento e noventa) cestas por mês, perfazendo assim a estimativa 
mensal na ordem de R$ 14.656,60 (quatorze mil seiscentos e cinqüenta e seis reais e sessenta centavos). VIGÊNCIA: O 
presente contrato terá a duração de 12 (doze) meses, tendo o seu início em 28/08/2007 e seu término em 27/08/2008. 
MODALIDADE: Tomada de Preços. 
 
 
Tuiuti, 14 de setembro de 2.007. 
 
 
 
 
Dr. Paulo Henrique Alves de Alvarenga 
Prefeito 
 
 
 


