
Extratos de Contratos e Aditamentos 
           
CONTRATO: Aditamento Contrato nº 003/2011. CONTRATA NTE: Prefeitura do Município de 
Tuiuti. PROCESSO: 0989/2010. CONTRATADO: Anderson L uis de Lima. ASSINATURA: 
03/01/2012. OBJETO: Fica aditado o contrato acima c itado pelo prazo de 12 (doze) 
meses, tendo assim o seu início em 03 de janeiro de  2.012 e seu término em 02 de 
janeiro de 2.013, mantido o preço do produto inicia lmente contratado. MODALIDADE: 
Chamamento Público. 
 
CONTRATO: Aditamento Contrato nº 088/2009. CONTRATA NTE: Prefeitura do Município de 
Tuiuti. PROCESSO: 1204/2009. CONTRATADO: Med Center  Comercial Ltda. ASSINATURA: 
18/05/2012. OBJETO: A CONTRATANTE se obriga a major ar os itens, abaixo 
especificados, conforme dispõe a cláusula 2ª do con trato original: - sinvastatina 
20 mg – fabricante sanval, contratado pelo valor de  R$ 0,0377 para o medicamento de 
outro fabricante de igual qualidade e eficácia conf orme requisitos solicitados no 
Edital; - sinvastatina 20 mg – fabricante laboris, valor de R$ 0,06. 

- propatilnitrato 10 mg – fabricante (Bristol-Myers),  contratado pelo valor de 
R$ 0,2976 para o medicamento de outro fabricante de  igual qualidade e 
eficácia conforme requisitos solicitados no Edital;  

- propatilnitrato 10 mg – fabricante (Bristol-Myers),  valor de R$ 0,36;  
MODALIDADE: Pregão Presencial. 
 
CONTRATO: Aditamento Contrato nº 015/2009. CONTRATA NTE: Prefeitura do Município de 
Tuiuti. PROCESSO: 0123/2009. CONTRATADO: EDITORA NAME COC LTDA. ASSINATURA: 
01/05/2012. OBJETO: A CONTRATANTE se obriga a alter ar a razão social da Editora 
Name COC Ltda para Pearson Education do Brasil Ltda ., sendo certo que todas as 
demais avenças permanecerão inabaláveis, em razão d a justificativa constante do 
processo nº 0123/2009 e que passam a fazer parte in tegrante do presente aditamento 
como se no contrato original estivesse inserido. MO DALIDADE: Tomada de Preços. 
 
CONTRATO: Aditamento Contrato nº 003/2012. CONTRATA NTE: Prefeitura do Município de 
Tuiuti. PROCESSO: 0141/2011. CONTRATADO: SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE 
AMPARO – SAAE. ASSINATURA: 01/04/2012. OBJETO: Fica aditado o co ntrato acima citado 
pelo prazo de 64 (sessenta e quatro) dias, tendo as sim o seu início em 01 de março 
de 2.012 e seu término em 03 de junho de 2.012, con forme o constante na Cláusula 3º 
do instrumento original. MODALIDADE: Dispensa de Li citação. 
 
CONTRATO: 019/2012. CONTRATANTE: Prefeitura do Muni cípio de Tuiuti. PROCESSO: 
0009/2012. CONTRATADO: NILZE LONGATTO JARDIM - ME. ASSINATURA: 11/06/2012. OBJETO: 
O objeto do presente contrato é o fornecimento parc elado de 5.200 metros cúbicos de 
cascalho branco de boa qualidade, destinado à conse rvação das estradas municipais. 
VALOR: R$ 75.400,00 (setenta e cinco mil e quatroce ntos reais). VIGÊNCIA: O 
presente contrato terá seu inicio a partir de sua a ssinatura, vigendo até a 
conclusão de cascalho de seu objeto. MODALIDADE: Ca rta Convite. 
 
CONTRATO: 020/2012. CONTRATANTE: Prefeitura do Muni cípio de Tuiuti. PROCESSO: 
0010/2012. CONTRATADO:  JOSÉ LUIZ VIANELLO . ASSINATURA: 15/06/2012. OBJETO: 
Contratação de empresa especializada em manutenção elétrica para execução de 
reparos em prédios públicos e próprios municipais, sempre que for requisitado. 
VALOR: R$ 9,50 (nove reais e cinqüenta centavos) p/  hora trabalhada. VIGÊNCIA: O 
presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses,  a contar da data de sua 
assinatura, com início em 15/06/2012 e término em 1 4/06/2013, sendo certo que 
poderá ser renovado por períodos sucessivos de 12 ( doze) meses, até o limite de 60 
(sessenta) meses, nos termos do inciso II, do Art. 57, da Lei 8.666/93, mediante 
termo aditivo assinado pelas partes. MODALIDADE: Ca rta Convite. 
 
CONTRATO: 021/2012. CONTRATANTE: Prefeitura do Muni cípio de Tuiuti. PROCESSO: 
0015/2012. CONTRATADO: EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. ASSINATURA: 
15/06/2012. OBJETO: Fornecer diariamente por meio d e correio eletrônico e website, 
boletim de publicações de interesse da CONTRATANTE.  VALOR: R$ 2.640,00 (Dois Mil e 
Seiscentos e Quarenta Reais) , por Ano. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste cont rato 
é de 12 (doze) meses, período de 15/06/2012 a 14/06 /2013. MODALIDADE: Dispensa. 
 
Tuiuti, 20 de junho de 2.012. 
 
 



Sr. Almir Benedito Antonio de Lima 
Prefeito 
 
 
 


