
Extratos de Contratos e Aditamentos 
    
           
CONTRATO: Aditamento Contrato nº 035/2007. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 
0191/2007. CONTRATADO: José Luiz Vianello. ASSINATURA: 01/01/2012. OBJETO: Fica aditado o contrato acima 
citado pelo prazo de 12 (doze) meses, tendo assim o seu início em 01 de janeiro de 2.012 e seu término em 31 de dezembro 
de 2.012. VALOR: A CONTRATANTE se obriga a majorar o valor da hora trabalhada em R$ 0,94 (noventa e quatro 
centavos) por hora trabalhada, passando para R$ 6,66 (seis reais e sessenta e seis centavos) o valor da hora trabalhada, em 
razão da justificativa constante do processo nº 0191/2007 e que passam a fazer parte integrante do presente aditamento como 
se no contrato original estivesse inserido. MODALIDADE: Carta Convite. 
 
CONTRATO: Aditamento Contrato nº 090/2009. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 
1204/2009. CONTRATADO: Alfalagos Ltda. ASSINATURA: 02/01/2012. OBJETO: A CONTRATANTE se obriga a 
majorar os itens, abaixo especificados, conforme dispõe a cláusula 2ª do contrato original: Item 01 - amitriptilina 25 mg – 
fabricante Hypermarcas, contratado pelo valor de R$ 0,0223 para o medicamento de outro fabricante de igual qualidade e 
eficácia conforme requisitos solicitados no Edital; amitriptlina 25 mg – fabricante EMS, valor de R$ 0,15. Item 02 - 
fluoxetina 20 mg – fabricante Hypermarcas, contratado pelo valor de R$ 0,036 para o medicamento de outro fabricante de 
igual qualidade e eficácia conforme requisitos solicitados no Edital; fluoxetina 20 mg – fabricante SEM, valor de R$ 0,072.  
MODALIDADE: Pregão Presencial. 
 
CONTRATO: Aditamento Contrato nº 004/2010. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 
1205/2009. CONTRATADO: Comercial de Material para Construção Silveira Pedro Ltda. ASSINATURA: 27/01/2012. 
OBJETO: Fica aditado o contrato acima citado pelo prazo de 12 (doze) meses, tendo assim o seu início em 27 de janeiro de 
2.012 e seu término em 26 de janeiro de 2.013. MODALIDADE: Pregão Presencial. 
 
CONTRATO: Aditamento Contrato nº 015/2009. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 
0123/2009. CONTRATADO: Editora Name COC Ltda. ASSINATURA: 27/01/2012. OBJETO: Fica aditado o contrato 
acima citado, vigorando até o encerramento do ano letivo de 2.012, conforme o constante na Cláusula 15º do instrumento 
original. Valor: A CONTRATANTE se obriga a majorar o valor do aluno/ano em R$ 11,81 (onze reais e oitenta e um 
centavos), passando para R$ 181,81  (cento e oitenta e um reais e oitenta e um centavos) o valor por aluno/ano, em razão da 
justificativa constante do processo nº 0123/2009 e que passam a fazer parte integrante do presente aditamento como se no 
contrato original estivesse inserido.   MODALIDADE: Tomada de Preços. 
 
CONTRATO: Aditamento Contrato nº 005/2011. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 
1214/2010. CONTRATADO: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇO S. 
ASSINATURA: 23/02/2012. OBJETO: Fica aditado o contrato acima citado pelo prazo de 12 (doze) meses, tendo assim o 
seu início em 23 de fevereiro de 2.012 e seu término em 22 de fevereiro de 2.013, conforme o constante na Cláusula 3º do 
instrumento original. Valor: A CONTRATANTE se obriga a majorar o valor do Contrato em R$ 176,67 (cento e setenta e 
seis reais e sessenta e sete centavos), passando para R$ 4.076,67 (quatro mil setenta e seis reais e sessenta e sete centavos) 
por mês, em razão da justificativa constante do processo nº 1214/2010 e que passam a fazer parte integrante do presente 
aditamento como se no contrato original estivesse inserido. MODALIDADE: Carta Convite. 
 
CONTRATO: 001/2012. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0124/2011. CONTRATADO: 
Salp Construções Ltda. ASSINATURA: 03/01/2012. OBJETO: O objeto do presente contrato é a Ampliação e Reforma da 
Unidade Básica de Saúde de Tuiuti, localizada a Rua Zeferino de Lima, Centro, em Tuiuti - SP, com fornecimento de mão de 
obra e materiais, de acordo com especificações de planilha orçamentária, memorial descritivo e projeto anexas. VALOR: R$ 
145.525,12 (cento e quarenta e cinco mil quinhentos e vinte e cinco reais e doze 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 contrato. MODALIDADE: Carta Convite 
 
CONTRATO: 002/2012. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0140/2011. CONTRATADO: 
Adriano Zamana. ASSINATURA: 03/01/2012. OBJETO: O presente contrato tem por objeto contratação de 01 (um) monitor 
de futebol infantil, para trabalhar no CRASS (Centro de Referencia e Assistência SOCIAL). VALOR: A CONTRATANTE 
pagará ao CONTRATADO, pelos serviços ora contratados, o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) por mês. VIGÊNCIA: O 
presente contrato terá inicio na data de sua assinatura e vigorará até 02/julho/2012.  MODALIDADE: Dispensa. 
 
CONTRATO: 003/2012. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0141/2011. CONTRATADO: 
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE AMPARO – SAAE. ASSINATURA: 25/01/2012. OBJETO: 
Contrato de prestação de serviços para disposição de resíduos sólidos ou domiciliares do Município de Tuiuti no aterro 
sanitário administrado pelo SAAE de Amparo de acordo com a lei Municipal n° 2.692 de 13 de setembro de 2001, que 
revoga as disposições da Lei nº 637 de 14 de janeiro de 1969, sendo que volume de lixo a ser depositado pelo 
CONTRATANTE constitui um estimado de 03 (três) toneladas dia ou 60 (sessenta) toneladas por mês. VALOR: R$ 83,58 
(oitenta e três reais e cinqüenta e oito centavos) por tonelada de lixo depositado, perfazendo um total estimado mensal de 
R$ 5.014,80 (cinco mil catorze reais e oitenta centavos). VIGÊNCIA: 25 de janeiro de 2.012 a 31 de março de 2.012.  
MODALIDADE: Dispensa. 



 
CONTRATO: 004/2012. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0139/2011. CONTRATADA: 
Cristiane Granja Pereira. ASSINATURA: 07/02/2012. OBJETO: O presente contrato tem por objeto contratação de 01 (uma) 
professora para Curso de Grupo da Terceira Idade, para trabalhar no Fundo Social de Solidariedade. VALOR: A 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços ora contratados, o valor de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e 
cinco reais) mensais. VIGÊNCIA: O presente contrato terá inicio na data de sua assinatura e vigorará até 06/agosto/2012.  
MODALIDADE: Dispensa. 
 
CONTRATO: 005/2012. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0136/2011. CONTRATADO: 
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR . ASSINATURA: 01/03/2012. OBJETO: O objeto do presente contrato é o 
transporte de alunos. VALOR: R$ 154,84 (cento e cinqüenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) por dia pela efetiva 
prestação de serviços. VIGÊNCIA: O prazo para o início do transporte de alunos será imediatamente após a assinatura do 
presente contrato, vigorando durante o ano letivo de 2.012 e encerrando-se ao término deste e, excetuando-se o período de 
férias quando não haverá transporte.  MODALIDADE: Pregão Presencial. 
 
CONTRATO: 006/2012. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0136/2011. CONTRATADO: 
José Dias Transportes - Me. ASSINATURA: 01/03/2012. OBJETO: O objeto do presente contrato é o transporte de alunos. 
VALOR: R$ 830,44 (oitocentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos) por dia pela efetiva prestação de serviços. 
VIGÊNCIA: O prazo para o início do transporte de alunos será imediatamente após a assinatura do presente contrato, 
vigorando durante o ano letivo de 2.012 e encerrando-se ao término deste e, excetuando-se o período de férias quando não 
haverá transporte.  MODALIDADE: Pregão Presencial. 
 
CONTRATO: 007/2012. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 0135/2011. CONTRATADO: 
Pavenco Pavimentação e Construção Ltda. ASSINATURA: 12/03/2012. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS, LOCALIZADO NO BAIRRO 
PASSA TRÊS E ARRAIAL, EM TUIUTI, SÃO PAULO, CONFORM E MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA E PLANTA ANEXOS . VALOR: R$ 280.430,91 (duzentos e oitenta mil quatrocentos e trinta reais 
e noventa e um centavos). VIGÊNCIA: PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA : 150 (cento e cinqüenta) dias a contar da 
expedição da ordem de serviço; PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO : 180 (cento e oitenta) dias a contar da 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado no caso de superveniência de fatores devidamente justificados que 
comprometam o andamento normal da obra, desde que aceitos pela municipalidade.  MODALIDADE: Tomada de Preços. 
 
Tuiuti, 12 de março de 2.012. 
 
 
Sr. Almir Benedito Antonio de Lima 
Prefeito 
 
 
 


