
 
Extratos de Contratos 
    
 
CONTRATO: 010/2010. CONTRATANTE: Prefeitura do Muni cípio de Tuiuti. CONTRATADO: 
José Gabriel Morgado Moras. ASSINATURA: 11/03/2010.  OBJETO: Contratação de 
serviços técnicos profissionais especializados na á rea jurídica e administrativa 
para emissão de pareceres em processos administrati vos, bem como para a defesa e 
acompanhamento de processos junto ao E. Tribunal de  Contas do Estado de São 
Paulo no período da contratação. VALOR: R$ 2.000,00  (dois mil reais) p/ mês. 
VIGÊNCIA: 03 (três) meses a contar da assinatura do  contrato. MODALIDADE: 
Dispensa. 
 
CONTRATO: 011/2010. CONTRATANTE: Prefeitura do Muni cípio de Tuiuti. PROCESSO: 
0285/2010. CONTRATADO: Irene Marie Misono Ferraz. A SSINATURA: 14/04/2010. 
OBJETO: O   presente  contrato  tem   por objeto co ntratação de 01 (uma) 
professora de artesanato, para trabalhar no Fundo S ocial 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 13/julho/2010. MODALIDADE: Dispensa.  
 
CONTRATO: 012/2010. CONTRATANTE: Prefeitura do Muni cípio de Tuiuti. CONTRATADO: 
Fundação Prefeito Faria Lima – CEPAM - Centro de Es tudos de Pesquisa de 
Administração Municipal. ASSINATURA: 19/04/2010. OB JETO: Prestação de serviços 
técnicos especializados consistentes na elaboração de estudos, pesquisas e 
consultorias referentes à área de atuação instituci onal do Cepam. VALOR: Pela 
prestação dos serviços ora contratados pagará o Ass inante à importância certa de 
R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), conform e o enquadramento 
disciplinado na Portaria nº 46/08. VIGÊNCIA: O praz o de vigência do presente 
ajuste é de 12 (doze) meses, contado da data de com provação do pagamento, 
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos perí odos, mediante troca de 
correspondência entre as partes, em tempo hábil, no s termos da legislação 
vigente. MODALIDADE: Dispensa. 
 
CONTRATO: 013/2010. CONTRATANTE: Prefeitura do Muni cípio de Tuiuti. PROCESSO: 
0205/2010. CONTRATADO: CEMAT ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA LTDA . 
ASSINATURA: 22/04/2010. OBJETO: O presente contrato  tem por objeto a prestação 
de serviços técnicos especializados de organização e execução de concurso 
público com: elaboração de editais, orientação e re cebimento de inscrições, 
cadastro dos candidatos, preparação, elaboração, ap licação e correção de provas 
e classificação dos candidatos no concurso público para provimento dos cargos 
públicos diversos do quadro de pessoal da Prefeitur a Municipal de Tuiuti. VALOR: 
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela realização total dos serviços 
estipulados neste contrato, o preço fixo de R$ 7.00 0,00 (sete mil reais). 
VIGÊNCIA: A CONTRATADA se compromete em executar os  serviços acima estipulados 
dentro do prazo de até 60 (sessenta) dias, contados  da data de assinatura deste 
contrato, exceto se a Contratante exigir maior praz o tanto para o período de 
inscrições como para data de aplicação das provas..  MODALIDADE: Carta Convite. 
 
CONTRATO: 014/2010. CONTRATANTE: Prefeitura do Muni cípio de Tuiuti. PROCESSO: 
0232/2010. CONTRATADO: PIC SUPERMERCADO LTDA - EPP . ASSINATURA: 28/04/2010. 
OBJETO: O objeto do presente contrato é aquisição p arcelada de cestas básicas a 
pessoas carentes do município da CONTRATANTE. VALOR : R$ 49,92 (Quarenta e nove 
reais e noventa e dois centavos) p/ cesta. VIGÊNCIA : O presente contrato terá a 
duração de 08 (oito)  meses, tendo o seu início em 28/04/2010 e seu término em 
27/12/2010. MODALIDADE: Carta Convite. 
 
CONTRATO: Aditamento Contrato nº 015/2009. CONTRATA NTE: Prefeitura do Município 
de Tuiuti. CONTRATADO: Editora Name COC Ltda. ASSIN ATURA: 10/02/2010. OBJETO: 
Fica aditado o contrato acima citado, vigorando até  o encerramento do ano letivo 
de 2.010, conforme o constante na Cláusula 15º do i nstrumento original. 
MODALIDADE: Tomada de Preços. 
 
CONTRATO: Aditamento Contrato nº 024/2009. CONTRATA NTE: Prefeitura do Município 
de Tuiuti. CONTRATADO: BRUCE PATRICH MEYER NEIVES. ASSINATURA: 23/04/2010. 
OBJETO: Fica aditado o contrato acima citado pelo p razo de 12 (doze) meses, 



tendo assim o seu início em 23 de abril de 2.010 e seu término em 22 de abril de 
2.011. MODALIDADE: Carta Convite. 
 
CONTRATO: Aditamento Contrato nº 022/2009. CONTRATA NTE: Prefeitura do Município 
de Tuiuti. CONTRATADO: ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA - ME. ASSINATURA: 
23/04/2010. OBJETO: Fica aditado o contrato acima c itado pelo prazo de 12 (doze) 
meses, tendo assim o seu início em 23 de abril de 2 .010 e seu término em 22 de 
abril de 2.011. MODALIDADE: Carta Convite. 
 
CONTRATO: Aditamento Contrato nº 023/2009. CONTRATA NTE: Prefeitura do Município 
de Tuiuti. CONTRATADO: USADINO JOSE VIEIRA FILHO - ME . ASSINATURA: 23/04/2010. 
OBJETO: Fica aditado o contrato acima citado pelo p razo de 12 (doze) meses, 
tendo assim o seu início em 23 de abril de 2.010 e seu término em 22 de abril de 
2.011. MODALIDADE: Carta Convite. 
 
 
Tuiuti, 15 de maio de 2010. 
 
 
Almir Benedito Antonio de Lima 
Prefeito 
 
 
 


