
 

DECLARAÇÃO 

 Declaramos para os devidos fins que Associação de Educação Terapêutica Amarati firmou os seguintes contratos 
com a utilização de recursos públicos administrados pela entidade conveniada, para os fins estabelecidos no convênio. 

Sobam Centro Médico Hospitalar contrato s/ nº, referente a benefício de Convênio Médico Funcionários, por prazo 
indeterminado, assinado em 29/10/2013. Valor pago no exercício R$ 191.334,26– com pagamento mensal. 

VPV Saude Ambiental, contrato CT/3476Z/16 referente a controle de pragas e limpeza de caixa d’agua assinado em 
10/01/2017 – por prazo indeterminado. Valor pago no exercício R$ 3.351,24– com pagamento mensal. 

Telamar Comercio e Serviços em Máquinas copiadoras, Impressoras e Multifuncionais Ltda – contrato nº 045/2008 
referente ao aluguel de impressora e copias, encerrado em Maio/21 assinado em 30/04/2008. Valor pago no exercício 
R$ 3.676,55 – com pagamento mensal. 

Elevadores Villarta contrato 18.0093.1.03 referente a manutenção preventiva do elevador cadeirantes por prazo 12 
meses, assinado em 30/11/2018. Valor pago no exercício R$ R$ 2.302,00 com pagamento mensal  

Tempero Fresco Gastronomia LTDA ME, contrato s/nº referente ao Fornecimento de Refeições prontas para 
funcionários, por prazo indeterminado assinado em 10/01/2018. Valor pago no exercício R$ 73.562,00 – com 
pagamento semanal. 

Katek Soluções em Informática – Contrato LUP nº 1601/00016-1 referente a Suporte e licença de programas (gestão 
empresarial) assinado em 21/01/2016, por prazo indeterminado. Valor pago no exercício R$ 24.072,56 – com 
pagamento mensal. 

WCA Serviços Empresariais, contrato s/ nº, referente a serviço de portaria assinado em 01/02/2016 por prazo 
indeterminado. Valor pago no exercício R$ 61.377,96 – com pagamento mensal 

Audicon – Auditoria Contábil - contrato s/ nº, referente a serviço de contabilidade e folha de pagamento assinado em 
01/03/2020 por prazo indeterminado. Valor pago no exercício R$ 29.923,80 – com pagamento mensal 

Prompt Soluções em Informática - Proposta s/nº, referente a sistema de informática e manutenção do mesmo assinado 
em 12/02/2020 por prazo indeterminado. Valor pago no exercício 29.280,00 – com pagamento mensal. 

Reis Office Products e Serviços, Impressoras e Multifuncionais Ltda – contrato nº 11587 referente ao aluguel de 
impressora e copias, assinado em 01/06/2021 por prazo indeterminado. Valor pago no exercício R$ 7.602,86 – com 
pagamento mensal. 

 

 

Jundiaí, 31 de dezembro de 2021. 

 

 

 

Cássio Marcelo Cubero 

Diretor Presidente 
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