
Extratos de Contratos e Aditamentos 

 

CONTRATO: 003/2016. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 

0041/2015. CONTRATADO: ODAIR CARLOS. ASSINATURA: 15/02/2016. OBJETO: O objeto 

do presente contrato é o transporte de alunos. VALOR: A CONTRATANTE pagará ao 

CONTRATADO a título de remuneração, a importância de R$ 187,20 (cento e 

oitenta e sete reais e vinte 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 12 

(doze) meses e, excetuando-se o período de férias quando não haverá 

transporte. MODALIDADE: Pregão Presencial. 

CONTRATO: 004/2016. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 

003/2016. CONTRATADO: CLV CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA ME. ASSINATURA: 

09/03/2016. OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de capacitação e treinamento de servidores públicos da 

administração, de todas as rotinas e atividades necessárias ao levantamento 

do CNAE preponderante da entidade, verificação e alteração da alíquota GILL-

RAT da Previdência Social, em consonância com as normas e atos vigentes da 

Receita Federal. VALOR: O valor global deste contrato é de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), correspondente ao objeto definido na cláusula primeira. VIGÊNCIA: 

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da assinatura 

do contrato, podendo ser prorrogado a critério das partes, de acordo com o 

artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. MODALIDADE: Dispensa. 

CONTRATO: 005/2016. CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Tuiuti. PROCESSO: 

0041/2015. CONTRATADO: MARCIO ROBERTO DE SOUZA. ASSINATURA: 09/03/2016. 

OBJETO: O objeto do presente contrato é o transporte de alunos. VALOR: A 

CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a título de remuneração, a importância de R$ 

208,00 (duzentos e oito reais) 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 12 (doze) meses e, 

excetuando-se o período de férias quando não haverá transporte. MODALIDADE: 

Pregão Presencial. 

CONTRATO: Aditamento Contrato nº 007/2015. CONTRATANTE: Prefeitura do 

Município de Tuiuti. PROCESSO: 0037/2014. CONTRATADO: Cirúrgica União Ltda. 

ASSINATURA: 23/02/2016. OBJETO: Fica aditado o contrato acima citado pelo 

prazo de 12 (doze) meses, tendo assim o seu início em 23 de fevereiro de 

2.016 e seu término em 22 de fevereiro de 2.017, mantido o preço do produto 

inicialmente contratado. MODALIDADE: Pregão Presencial. 

 

CONTRATO: Aditamento Contrato nº 008/2015. CONTRATANTE: Prefeitura do 

Município de Tuiuti. PROCESSO: 0037/2014. CONTRATADO: Alfalagos Ltda. 

ASSINATURA: 03/02/2016. OBJETO: A CONTRATANTE se obriga a majorar o valor dos 

materiais hospitalares em 6% (seis por cento), de acordo com a Emenda 

Constitucional  nº 87/2015 e Convênio ICMS nº 93/2015 do CONFAZ – Conselho 

Nacional de Política Fazendária, em razão da justificativa constante do 

processo nº 0037/2014 e que passam a fazer parte integrante do presente 

aditamento como se no contrato original estivesse inserido. MODALIDADE: 

Pregão Presencial. 

 

CONTRATO: Aditamento Contrato nº 011/2015. CONTRATANTE: Prefeitura do 

Município de Tuiuti. PROCESSO: 0038/2014. CONTRATADO: Alfalagos Ltda. 

ASSINATURA: 03/02/2016. OBJETO: A CONTRATANTE se obriga a majorar o valor dos 

medicamentos em 6% (seis por cento), de acordo com a Emenda Constitucional  

nº 87/2015 e Convênio ICMS nº 93/2015 do CONFAZ – Conselho Nacional de 

Política Fazendária, em razão da justificativa constante do processo nº 

0037/2014 e que passam a fazer parte integrante do presente aditamento como 

se no contrato original estivesse inserido. MODALIDADE: Pregão Presencial. 

 

CONTRATO: Aditamento Contrato nº 011/2015. CONTRATANTE: Prefeitura do 

Município de Tuiuti. PROCESSO: 0038/2014. CONTRATADO: Alfalagos Ltda. 

ASSINATURA: 23/02/2016. OBJETO: Fica aditado o contrato acima citado pelo 

prazo de 12 (doze) meses, tendo assim o seu início em 25 de fevereiro de 



2.016 e seu término em 24 de fevereiro de 2.017, mantido o preço do produto 

inicialmente contratado. MODALIDADE: Pregão Presencial. 

 

CONTRATO: Aditamento Contrato nº 013/2015. CONTRATANTE: Prefeitura do 

Município de Tuiuti. PROCESSO: 0038/2014. CONTRATADO: VALINPHARMA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA. ASSINATURA: 25/02/2016. OBJETO: Fica aditado o contrato 

acima citado pelo prazo de 12 (doze) meses, tendo assim o seu início em 25 de 

fevereiro de 2.016 e seu término em 24 de fevereiro de 2.017, mantido o preço 

do produto inicialmente contratado. MODALIDADE: Pregão Presencial. 

 

CONTRATO: Rescisão Contrato nº 014/2013. CONTRATANTE: Prefeitura do Município 

de Tuiuti. PROCESSO: 0016/2013. CONTRATADO: Valter Rezende Martins Pereira - 

Me. ASSINATURA: 01/03/2016. OBJETO: Tendo as partes assinado um contrato de 

prestação de serviços nº 014/2013 datado de 10/maio/2013, por intermédio da 

licitação Carta Convite 005/2013, para executar o plano de encerramento do 

aterro sanitário em valas, resolve a CONTRATANTE rescindir o mesmo a partir 

desta data. MODALIDADE: Carta Convite. 

 

Tuiuti, 15 de março de 2016. 

 

 

Jair Fernandes Gonçalves 

Prefeito 


