
DIÁRIO OFICIAL 
MUNICÍPIO DE DUARTINA 

Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016 

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão 
ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001 

O Município de DUARTINA garante a autenticidade deste documento, 
desde que visualizado através do site www.duartina.sp.gov.br. 

 

 

Sexta-feira,07 de Fevereiro de 2020  www.duartina.sp.gov.br Edição Nº562 Página 1de2 
 

Sumário...................................................................................................................01 

  Extrato de Contato .................................................................................................02                                                                                                         



DIÁRIO OFICIAL 
MUNICÍPIO DE DUARTINA 

Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016 

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão 
ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001 

O Município de DUARTINA garante a autenticidade deste documento, 
desde que visualizado através do site www.duartina.sp.gov.br. 

 

 

 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUARTINA 
 
Extrato de Contrato. 
Contrato nº 36/19; Processo nº 88/19; Contratante: PM - Duartina; Contratada: M.A.C. DA SILVA 
EVENTOS; Objeto: locação de sistema de sonorização, sistema de iluminação e painel de led; Do 
Valor: R$ 29.490,00; Data da Assinatura: 27/12/2019; Vigência: Até15/01/2020. 
Contrato nº 01/20; Processo nº 92/19; Contratante: PM - Duartina; Contratada: F. P 
TRANSPORTES EIRELI; Objeto: locação de um (01) veículo de transporte escolar, com 
capacidade mínima de 15 lugares (kombi ou van), para alunos matriculados nas escolas da rede 
pública municipal e estadual, residentes na zona rural deste município de Duartina/sp, referente à 
rota “Ferreirinha”; Do Valor: 71.200,00; Data da Assinatura: 24/01/2020; Vigência: 12 (doze) meses. 
Contrato nº 02/20; Processo nº 93/19; Contratante: PM - Duartina; Contratada: JUSCELINO 
PEREIRA DA SILVA JUNIOR; Objeto: locação de um (01) veículo de transporte escolar, com 
capacidade mínima de 15 lugares (kombi ou van), para alunos matriculados nas escolas da rede 
pública municipal e estadual, residentes na zona rural deste município de Duartina/sp, referente à 
rota “Novo Mundo”; Do Valor: 112.700,00; Data da Assinatura: 24/01/2020; Vigência: 12 (doze) 
meses. 
Contrato nº 03/20; Processo nº 91/19; Contratante: PM - Duartina; Contratada: JULIANA IDALGO 
DA SILVA; Objeto: locação de um (01) veículo de transporte escolar, com capacidade mínima de 15 
lugares (kombi ou van), para alunos matriculados nas escolas da rede pública municipal e estadual, 
residentes na zona rural deste município de Duartina/sp, referente à rota “Esmeralda” Do Valor: R$ 
85.800,00; Data da Assinatura: 24/01/2020; Vigência: 12 (doze) meses. 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
2º Termo Aditivo ao contrato nº 03/19, Processo nº 67/18: Contratante: PM Duartina; Contratada: 
ROMIN FOGAÇA RODRIGUES ME; Objeto: locação de dois veículos, para o transporte escolar, de 
alunos matriculados na rede publica municipal e estadual, residentes na zona rural deste município; 
Do Prazo: Fica o prazo constante da cláusula terceira do contrato ora aditado, prorrogado por mais 
um período completo de 12 (doze) meses, contados da data de seu vencimento: Do Valor: O valor 
total estimado é de R$ 198.252,00: Da Ratificação: Fica mantidas e ratificadas todas as demais 
cláusulas e condições constantes do contrato ora aditado; Data Assinatura: 29/01/2020. 
2º Termo Aditivo ao contrato nº 01/19, Processo nº 66/18: Contratante: PM Duartina; Contratada: F. 
P. TRANSPORTES EIRELI ME; Objeto: locação de 01 (um) veículo, com capacidade mínima de 44 
(quarenta e quatro) lugares, para o transporte escolar, de alunos residentes na zona urbana deste 
município; Do Prazo: Fica o prazo constante da cláusula terceira do contrato ora aditado, 
prorrogado por mais um período completo de 12 (doze) meses, contados da data de seu 
vencimento: Do Valor: O valor total estimado é de R$ 152.774,00: Da Ratificação: Fica mantidas e 
ratificadas todas as demais cláusulas e condições constantes do contrato ora aditado; Data 
Assinatura: 30/01/2020. 
2º Termo Aditivo ao contrato nº 02/19, Processo nº 66/18: Contratante: PM Duartina; Contratada: 
JUSCELINO P. DA SILVA TRANSPORTES ME; Objeto: locação de 01 (um) veículo, com 
capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro) lugares, para o transporte escolar, de alunos 
residentes na zona urbana deste município; Do Prazo: Fica o prazo constante da cláusula terceira 
do contrato ora aditado, prorrogado por mais um período completo de 12 (doze) meses, contados 
da data de seu vencimento: Do Valor: O valor total estimado é de R$ 440.384,00: Da Ratificação: 
Fica mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas e condições constantes do contrato ora 
aditado; Data Assinatura: 29/01/2020. 
 

 


