
 
Extratos de Contratos e Aditamentos 
 
 
CONTRATO: 016/2013. CONTRATANTE: Prefeitura do Muni cípio de Tuiuti. PROCESSO: 
0023/2013. CONTRATADO: Pousada Aldeia do Campo Ltda  - Me. ASSINATURA: 
10/05/2013. OBJETO: O CONTRATADO por força do presente instrumento, e por 
este e na melhor forma de direito, se obriga e se c ompromete para com a 
CONTRATANTE a prestar serviços de hospedagem com café da manhã , conforme 
Convênio anexo celebrado entre a Prefeitura do Muni cípio de Tuiuti e a 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento para a ex ecução do Programa Melhor 
Caminho. VALOR: R$ 40,00 (quarenta reais) a estadia  por pessoa, sendo que o 
valor total do contrato é de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais). 
VIGÊNCIA: O Presente contrato tem a duração até 31 dezembro de 2.013. 
MODALIDADE: Dispensa. 
 
CONTRATO: 019/2013. CONTRATANTE: Prefeitura do Muni cípio de Tuiuti. PROCESSO: 
0026/2013. CONTRATADO: Tereza Cristina Otani Sato. ASSINATURA: 07/06/2013. 
OBJETO: O presente contrato tem por objeto contrata ção de 01 (uma) professora 
de Lian Gong, para trabalhar no Fundo Social, com e stimativa de 01 (uma) aula 
por semana, sendo ás sextas-feiras das 10:00 às 15: 30 horas no Bairro do Lima 
Rico, Arraial e Tuiuti. VALOR: R$ 850,00 (oitocento s e cinqüenta reais) por 
mês. VIGÊNCIA: O presente contrato terá inicio na d ata de sua assinatura e 
vigorará até 06/dezembro/2013. MODALIDADE: Dispensa . 
 
CONTRATO: 020/2013. CONTRATANTE: Prefeitura do Muni cípio de Tuiuti. PROCESSO: 
0031/2013. CONTRATADO: Empresa Griffon Brasil Asses soria Ltda. ASSINATURA: 
15/06/2013. OBJETO: Fornecer diariamente via correi o eletrônico ou website: o 
boletim de publicações em nome da CONTRATANTE. VALO R: R$ 3.024,00 (Três mil 
vinte e quatro reais). VIGÊNCIA: O prazo de vigênci a deste contrato é de 12 
(Doze) mês (es), contados a partir da data de assin atura do mesmo, sendo 
renovado automaticamente, pelo mesmo período, nos t ermos do artigo 57, inciso 
II, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, dispensa do o termo de prorrogação 
nos moldes do artigo 62 do mesmo diploma legal, exc eto se comunicado com 
antecedência de 30 (trinta) dias por qualquer das p artes. MODALIDADE: 
Dispensa. 
 
CONTRATO: 021/2013. CONTRATANTE: Prefeitura do Muni cípio de Tuiuti. PROCESSO: 
0014/2013. CONTRATADO: Comercial João Afonso Ltda. ASSINATURA: 21/06/2013. 
OBJETO: A CONTRATADA, por força do presente instrum ento, e por este e na 
melhor forma de direito, se obriga e se compromete para com a CONTRATANTE a 
fornecer, parceladamente, cestas básicas. VALOR: Va lor unitário por cesta: R$ 
139,00 (cento e trinta e nove reais ); Valor total de cestas por mês R$ 
37.530,00 (trinta e sete mil quinhentos e trinta re ais); Valor total de 
cestas no período de 12 meses R$ 450.360,00 (quatrocentos e cinqüenta mil 
trezentos e sessenta reais). VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 
12 (doze) meses, a contar da data da assinatura. MO DALIDADE: Pregão 
Presencial. 
 
CONTRATO: 022/2013. CONTRATANTE: Prefeitura do Muni cípio de Tuiuti. PROCESSO: 
0032/2013. CONTRATADO: Nascimento & Rocha Medicina e Segurança do Trabalho 
Ltda. ASSINATURA: 21/06/2013. OBJETO: A CONTRATADA, dentro das normas legais 
aplicáveis pelo ordenamento jurídico vigente, prest ará serviços, objeto deste 
contrato, em especial: 1.1.  Realização de exames c línicos ocupacionais – NR 
07; 1.2. Realização de exames de audiometria – NR 0 7. VALOR: R$ 22,00 (vinte 
e dois reais) por funcionário; aproximadamente 230 (duzentos e trinta) exames 
clínicos: total R$ 5.060,00 (cinco mil e sessenta r eais); R$ 30,00 (trinta 
reais) por funcionário; aproximadamente 30 (trinta)  exames de audiometria: 
total R$ 900,00 (novecentos reais).  VIGÊNCIA: O prazo do presente contrato 



será de 06 (seis) meses, com início em 21/Junho/2.0 13 e término em 
20/dezembro/2.013. MODALIDADE: Dispensa. 
 
CONTRATO: 023/2013. CONTRATANTE: Prefeitura do Muni cípio de Tuiuti. PROCESSO: 
0015/2013. CONTRATADO: Pronto Clinica Centro Médico  Ltda. ASSINATURA: 
01/07/2013. OBJETO: O objeto do presente contrato é  o fornecimento de 
serviços médicos especializados, prestados de forma  mensal. VALOR: R$ 
54.473,00 (cinqüenta e quatro mil quatrocentos e se tenta e três reais) 
mensais . VIGÊNCIA: O prazo do presente contrato será de 12 ( doze) meses, com 
início em 01/Julho/2.013 e término em 30/Junho/2.01 4. MODALIDADE: Pregão 
Presencial. 
 
CONTRATO: 024/2013. CONTRATANTE: Prefeitura do Muni cípio de Tuiuti. PROCESSO: 
0025/2013. CONTRATADO: Franco Pedro & Cia Ltda. ASS INATURA: 01/07/2013. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para f ornecimento de 
combustíveis de forma parcelada (gasolina, álcool e  óleo diesel), em posto de 
abastecimento próprio, com vistas ao atendimento da s necessidades de 
abastecimentos dos veículos e equipamentos oficiais  pertencentes à Prefeitura 
Municipal de Tuiuti. VALOR: Fica ajustado o valor t otal do presente contrato 
em R$ 606.750,00 (seiscentos e seis mil setecentos e cinqüenta reais) fixo . 
VIGÊNCIA: A Contratada obriga-se a fornecer o objet o do contrato, conforme 
Requisição de Abastecimento por período de 12 meses  contados a partir da 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos se a quantidade adquirida com os acréscimo s não for consumida na 
vigência do contrato. MODALIDADE: Pregão Presencial . 
 
CONTRATO: 025/2013. CONTRATANTE: Prefeitura do Muni cípio de Tuiuti. PROCESSO: 
0027/2013. CONTRATADO: Cristian Faria de Oliveira. ASSINATURA: 03/07/2013. 
OBJETO: O CONTRATADO por força do presente instrumento, e por este e na  
melhor forma de direito, se obriga e se compromete para com a CONTRATANTE a 
prestar serviços de manutenção de água e esgoto. VA LOR: R$ 59.864,45 
(cinqüenta e nove mil oitocentos e sessenta e quatr o reais e quarenta e cinco 
centavos). VIGÊNCIA: O Presente contrato tem a dura ção de 12 (doze) meses, 
iniciando-se sua vigência em 03 de julho de 2.013 e  terminando em 02 de julho 
de 2.014. MODALIDADE: Carta Convite. 
 
CONTRATO: 026/2013. CONTRATANTE: Prefeitura do Muni cípio de Tuiuti. PROCESSO: 
0033/2013. CONTRATADO: Imprensa Oficial do Estado S /A - IMESP. ASSINATURA: 
12/07/2013. OBJETO: Prestação de serviços de public idade legal de todos os 
atos de interesse da CONTRATANTE, pelo sistema “on-line”, nos respectivos 
cadernos do “Diário Oficial do Estado de São Paulo” . VALOR: R$ 17.286,00 
(dezessete mil duzentos e oitenta e seis reais) par a o período de 12 (doze) 
meses, estimado de acordo com a tabela de preços vi gente à época da 
publicação. VIGÊNCIA: O prazo de duração do present e instrumento é de 60 
(sessenta) meses, contados de sua assinatura. MODAL IDADE: Dispensa. 
 
Contrato: Aditamento Contrato nº 032/2011. CONTRATA NTE: Prefeitura do 
Município de Tuiuti. PROCESSO: 0667/2010. CONTRATAD O: Comercial Delatto Ltda. 
ASSINATURA: 18/01/2013. OBJETO: A CONTRATANTE se ob riga a acrescentar 25% nas 
quantidades totais de todos os materiais adquiridos , conforme dispõe a 
cláusula 2ª do contrato original. MODALIDADE: Pregã o Presencial. 
 
Contrato: Aditamento Contrato nº 018/2012. CONTRATA NTE: Prefeitura do 
Município de Tuiuti. PROCESSO: 0002/2012. CONTRATAD O: Jefferson Geraldo 
Serafim. ASSINATURA: 24/05/2013. OBJETO: Fica adita do o contrato acima citado 
pelo prazo de 12 (doze) meses, tendo assim o seu in ício em 24 de maio de 
2.013 e seu término em 23 de maio de 2.014. MODALID ADE: Carta Convite. 
 



Contrato: Aditamento Contrato nº 019-A 2012. CONTRA TANTE: Prefeitura do 
Município de Tuiuti. PROCESSO: 0026/2012. CONTRATAD O: Consórcio 
Intermunicipal de Saneamento Básico da Região do Ci rcuito das Águas. 
ASSINATURA: 20/04/2013. OBJETO: O Contratante e o C ontratado resolvem de 
comum e no mais perfeito acordo, Aditar o Contrato nº 019 A - 2012 de 04 de 
junho de 2012, onde o valor de R$ 95,00 por tonelad a, sendo R$ 10,50 (dez 
reais e cinquenta centavos) destinados à entidade a utárquica que 
disponibiliza a Estação de Transbordo de sua propri edade e R$ 84,50 (oitenta 
e quatro reais e cinquenta centavos) destinados à e mpresa que presta serviço 
de transporte e destinação final de resíduos sólido s domiciliares. 
MODALIDADE: Não se aplica. 
 
Contrato: Aditamento Contrato nº 022/2012. CONTRATA NTE: Prefeitura do 
Município de Tuiuti. PROCESSO: 0011/2012. CONTRATAD O: Pavimentadora Santo 
Expedito Ltda. ASSINATURA: 29/06/2013. OBJETO: Fica  aditado o contrato acima 
citado pelo prazo de 12 (doze) meses, tendo assim o  seu início em 29 de junho 
de 2.013 e seu término em 28 de junho de 2.014, man tido o preço do produto 
inicialmente contratado, até o limite do valor tota l do contrato inicial que 
não foi atingido durante o prazo de sua execução. M ODALIDADE: Carta Convite. 
 
Contrato: Aditamento Contrato nº 029/2012. CONTRATA NTE: Prefeitura do 
Município de Tuiuti. PROCESSO: 0012/2012. CONTRATAD O: Terraplana Construções 
e Terraplenagem Ltda. ASSINATURA: 10/05/2013. OBJET O: A CONTRATANTE se obriga 
a acrescentar 25% nas quantidades totais de todos o s materiais adquiridos, 
conforme dispõe a cláusula 1ª do contrato original.  MODALIDADE: Carta 
Convite. 
 
Contrato: Aditamento Contrato nº 036/2012. CONTRATA NTE: Prefeitura do 
Município de Tuiuti. PROCESSO: 00027/2012. CONTRATA DO: Pic Supermercado Ltda. 
ASSINATURA: 17/05/2013. OBJETO: A CONTRATANTE se ob riga a acrescentar 25% nas 
quantidades totais de todos os materiais adquiridos , conforme dispõe a 
cláusula 1ª do contrato original. MODALIDADE: Carta  Convite. 
 
Tuiuti, 18 de julho de 2013. 
 
 
Jair Fernandes Gonçalves 
Prefeito 
 


