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Nº Ajuste: 01/2018 

Nº Ajuste: 02/2018 

 

 

2020 - Relação dos contratos e respectivos aditamentos, firmados com  a  utilização  de 

recursos públicos administrados pelo ILA para os fins estabelecidos no Termo de Parceria 

nº 14/2018 com a Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 

 

  Não houve contratação de prestadores de serviços com a utilização de recursos públicos. 
 

 

2019 - Relação dos contratos e respectivos aditamentos, firmados com  a  utilização  de 

recursos públicos administrados pelo ILA para os fins estabelecidos no Termo de Parceria 

nº 14/2018 com a Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 

 

  Não houve contratação de prestadores de serviços com a utilização de recursos públicos. 
 

 

 

2018 - Relação dos contratos e respectivos aditamentos, firmados  com  a  utilização  de 

recursos públicos administrados pelo ILA para os fins estabelecidos no Termo de Parceria 

nº 14/2018 com a Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 

 
 
 

 

Nome do prestador: Teberga e Fernandes LTDA 
 

Início: 01 de fevereiro de 2018 
 

Objeto: Prestação de serviços de pessoa jurídica para fornecimento de combustível. 

Vigência: a partir da data de assinatura até dezembro de 2018. 

Valor pago em 2018: 
 

- R$ 100,00 por mês 
 

- total: R$ 1.100,00 
 

Condições de pagamento: pagamentos mediante a apresentação de nota fiscal, sendo efetuado 

depósito em favor da contratada, na conta corrente. 
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Nº Ajuste: 03/2018 

Nº Ajuste: 04/2018 

Nome do prestador: Instituto Ekloos (rateio) 
 

Início: 01 de fevereiro de 2018. 
 

Objeto: Prestação de serviços especializados em criação e manutenção de sites. 

Vigência: a partir da data de assinatura até dezembro de 2018. 

Valor pago em 2018: 
 

- fevereiro: R$ 85,10 
 

- março a dezembro: R$ 85,07 por mês 
 

- total: R$ 935,80 
 
Condições de pagamento: pagamentos mensais mediante a apresentação de nota fiscal, sendo 
efetuados depósito em favor da contratada, na conta corrente. 

 
 
 

 

Nome do prestador: HA da Silva Variedades LTDA 
 

Início: 01 de fevereiro de 2018 
 

Objeto: prestação de serviços de pessoa jurídica para fornecimento de materiais de papelaria, tinta 

para impressora e afins. 
 

Vigência: a partir da data de assinatura até dezembro de 2018. 

Valor pago em 2018: 

- fevereiro de 2018: R$8,70 
 

- março a dezembro de 2018: R$ 58,77 por mês 
 

- total: R$ 596,40 
 

Condições de pagamento: pagamentos mensais mediante a apresentação de nota fiscal, sendo 

efetuado depósito em favor da contratada, na conta corrente. 

 
 
 

 

Nome do prestador: Amaya Informática 
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Início: 01 de fevereiro de 2018. 
 

Objeto: prestação de serviços de pessoa jurídica para fornecimento de materiais de papelaria, tinta 

para impressora e afins. 
 

Vigência: a partir da data de assinatura até 28/02/2018. 

Valor pago em 2018: R$ 50,00 

Condições de pagamento: pagamentos mediante a apresentação de fatura, sendo efetuados 

mediante depósito em favor da contratada, na conta corrente. 
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