
 
Extratos de Contratos 
    
 
CONTRATO: 006/2010. CONTRATANTE: Prefeitura do Muni cípio de Tuiuti. PROCESSO: 
1.118/2009. CONTRATADO: Total Grass Comércio de Gra ma Sintética Ltda - Me. 
ASSINATURA: 22/02/2010. OBJETO: Contratação de Empr esa Especializada para 
Construção de Quadra de Futebol Society. VALOR: R$ 150.949,00 (cento e cinqüenta 
mil novecentos e quarenta e nove reais). VIGÊNCIA: PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 
120 (cento e vinte) dias a contar da expedição da o rdem de serviço; PRAZO DE 
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 150 (cento e cinqüenta) dias a contar da assinatu ra do 
contrato. MODALIDADE: Tomada de Preços. 
 
CONTRATO: 007/2010. CONTRATANTE: Prefeitura do Muni cípio de Tuiuti. PROCESSO: 
0164/2010. CONTRATADO: Cristiane Moretto Marques. A SSINATURA: 22/02/2010. 
OBJETO: O   presente  contrato  tem   por objeto co ntratação de 01 (uma) 
professora de manicure, para trabalhar no Fundo Soc ial de Solidariedade, com 
estimativa de 01 (uma) aula por semana. VALOR: R$ 4 0,00 (quarenta reais) por dia 
trabalhado. VIGÊNCIA: O presente contrato terá inic io na data de sua assinatura 
e vigorará até 21/maio/2010. MODALIDADE: Dispensa. 
 
CONTRATO: 008/2010. CONTRATANTE: Prefeitura do Muni cípio de Tuiuti. PROCESSO: 
0004/2010. CONTRATADO: Panificadora Godoy de Tuiuti  Ltda - Me. ASSINATURA: 
05/03/2010. OBJETO: aquisição parcelada de pães e f rios que compõem o cardápio 
da Merenda Escolar. VALOR: O valor do presente cont rato é de R$ 75.000,00 
(setenta e cinco mil). VIGÊNCIA: O presente contrat o tem início em 05/03/2010 e 
término em 04/03/2011 ou sendo concluído a entrega do material prevalecendo esse 
o seu término.  MODALIDADE: Pregão Presencial. 
 
CONTRATO: 009/2010. CONTRATANTE: Prefeitura do Muni cípio de Tuiuti. PROCESSO: 
0002/2010. CONTRATADO: J.V. Empreiteira Ltda. ASSIN ATURA: 11/03/2010. OBJETO: O 
objeto do presente contrato é a prestação de serviç os técnicos e projeto de 
engenharia e responsabilidade, colocação de materia is, mão de obra qualificada 
para pavimentação asfáltica e recapeamento asfaltic o da Rua Zeferino de Lima 
(trecho entre a Rua Adão Luis Brandão até o nº 647)  e Rua Ignês Pavan Fagundes – 
trecho 3 - Tuiuti - SP, conforme MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E 
PLANTA. VALOR: R$ 104.037,44 (cento e quatro mil trinta e  sete reais e quarenta 
e quatro centavos). VIGÊNCIA: PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 90 (noventa) dias a 
contar da expedição da ordem de serviço. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 120 
(cento e vinte) dias a contar da assinatura do cont rato. MODALIDADE: Tomada de 
Preços. 
 
CONTRATO: Aditamento Contrato nº 024/2006. CONTRATA NTE: Prefeitura do Município 
de Tuiuti. CONTRATADO: Coral Informática Ltda. ASSI NATURA: 22/02/2010. OBJETO: 
Fica aditado o contrato acima citado pelo prazo de 12 (doze) meses, tendo assim 
o seu início em 22 de fevereiro de 2.010 e seu térm ino em 21 de fevereiro de 
2.011. MODALIDADE: Carta Convite. 
 
CONTRATO: Aditamento Contrato nº 002/2006. CONTRATA NTE: Prefeitura do Município 
de Tuiuti. CONTRATADO: Salus Ultrassonografia S/C L tda. ASSINATURA: 06/01/2010. 
OBJETO: Fica aditado o contrato acima citado pelo p razo de 12 (doze) meses, 
tendo assim o seu início em 06 de janeiro de 2.010 e seu término em 05 de 
janeiro de 2.011. Valor: A CONTRATANTE se obriga a majorar o valor do exame em 
R$ 5,50 por exame passando para R$ 32,95 o exame, e m razão da justificativa 
constante do processo nº 1.142/2005 e que passam a fazer parte integrante do 
presente aditamento como se no contrato original es tivesse inserido. MODALIDADE: 
Carta Convite. 
 
CONTRATO: Aditamento Contrato nº 035/2007. CONTRATA NTE: Prefeitura do Município 
de Tuiuti. CONTRATADO: José Luiz Vianello. ASSINATU RA: 01/01/2010. OBJETO: Fica 
aditado o contrato acima citado pelo prazo de 12 (d oze) meses, tendo assim o seu 
início em 01 de janeiro de 2.010 e seu término em 3 1 de dezembro de 2.010. 
Valor: A CONTRATANTE se obriga a majorar o valor da  hora trabalhada em R$ 0,73 
(setenta e três centavos) por hora, passando para R $ 5,72 (cinco reais e setenta 
e dois centavos) o valor da hora trabalhada, em raz ão da justificativa constante 
do processo nº 0191/2007 e que passam a fazer parte  integrante do presente 



aditamento como se no contrato original estivesse i nserido. MODALIDADE: Carta 
Convite. 
 
CONTRATO: Aditamento Contrato nº 031/2009. CONTRATA NTE: Prefeitura do Município 
de Tuiuti. CONTRATADO: Franco Pedro & Cia Ltda. ASS INATURA: 29/01/2010. OBJETO: 
A CONTRATANTE se obriga a majorar o valor da gasoli na restante a ser entregue em 
R$ 0,25 por litro passando para R$ 1,82 o litro, em  razão da justificativa 
constante do processo nº 0332/2009 e que passam a f azer parte integrante do 
presente aditamento como se no contrato original es tivesse inserido. MODALIDADE: 
Pregão Presencial. 
 
Tuiuti, 22 de março de 2010. 
 
 
Almir Benedito Antonio de Lima 
Prefeito 
 
 
 


