
RELAÇÃO DE CONTRATOS – EXERCÍCIO 2016 
 

 
 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:   BANCO DO BRASIL S.A. 
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços pela CONTRATADA da arrecadação de tributos e demais 
receitas públicas do Município de Iguape e a respectiva prestação de contas, por meio eletrônico dos valores arrecadados, com 
extensão da prestação de serviços de arrecadação dos tributos e demais receitas públicas a todos pontos de atendimento da 
CONTRATADA, inclusive por intermédio de terceiros contratados relativos a multas e outros serviços de trânsito. As agências e 
pontos de atendimento que vierem a ser inauguradasna área de abrangência do 
Município, após a assinatura do presente contrato, serão automaticamente incluídas na presente prestação de serviços, com 
fundamento nos termos do artigo 24, inciso VIII, da Lei Federal nº 8.666/93 e, Processo de Dispensa de Licitação nº  008/2016, 
Processo Administrativo nº 026/2016.  
DATA: 28/03/2016. 
VALOR:Pela prestação dos serviços de arrecadação, objeto do presente contrato, o MUNICÍPIO pagará ao BANCO DO BRASIL 
S/A tarifa nas seguintes bases: 

a) R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos), por recebimento com código de barras padrão FEBRABAN no canal PGT e 
prestação de contas através de meio eletrônico; 

b) R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos), por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN 
no canal URA e prestação de contas através de meio eletrônico; 

c) R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos), por recebimento de documento com código de barras padrão 
FEBRABANno canal Internet e prestação de contas através de meio eletrônico; 

d) R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos), por recebimento de documento com código de barras padrão 
FEBRABANno canal Terminal de Autoatendimento e prestação de contas através de meio eletrônico; 

e) R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos), por recebimento de documento com código de barras padrão 
FEBRABANno canal Gerenciador Financeiro e prestação de contas através de meio eletrônico; 

f) R$ 5,50 (quatro reais e cinquenta centavos), por recebimento de documento com código de barras padrão 
FEBRABANno canal Correspondente Bancário e prestação de contas através de meio eletrônico; 

g) R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos), por recebimento de documento com código de barras padrão 
FEBRABANno canal Banco Postal e prestação de contas através de meio eletrônico e 

h) R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos), por recebimento de documento com código de barras padrão 
FEBRABANno canal CABB e prestação de contas através de meio eletrônico. 

VIGÊNCIA: O presente contrato terá prazo de vigência de 05 (cinco) anos, podendo, entretanto, ser rescindido a qualquer tempo 
por qualquer das partes, sem que tenham direito a quaisquer indenizações ou compemnsações, mediante denúncia escrita com 30 
(trinta) dias de antecedência, contados a partir da data do recebimento da referida comunicação pela outra parte.iniciando-se em 04 
de janeiro de 2016 e, encerrando-se em 03 de março de 2016 (inclusive). 
Dotação Orçamentária: Para o exercício de 2016 = Categoria Econômica – 3.3.90.39.81-71, Funcional Programática – 
15.451.0010.2077, DR – 01.110.00. 
 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:   VALLE TUR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. 
CONTRATO N° :  001/2016 – DNJM 
OBJETO: A CONTRATADA se obriga a prestar seus serviços mediante a locação do veículo PAS/MICROÔNIBUS/NÃO APLIC., à 
Diesel, placas EJX-2136/SP, ano/modelo 2013/2013, marca MERCEDES BENZ 515, CDIS PRINTER M, RENAVAM 00547392613, 
de propriedade da empresa, sendo dirigido por motorista devidamente habitado para a execução dos serviços de transporte de 
pacientes para os hospitais de referência domunicípio de São Paulo/SP, conforme a necessidade da população, para consultas 
especializadas, diáriamente, perfazendo o total de 22 (vinte e dois) dias de viagens ao mês, com fornecimento de combustível e 
manutenção do veículo – com fundamento nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e, Processo de Dispensa 
de Licitação nº  001/2016, Processo Administrativo nº 011/2016.  
DATA: 04/01/2016. 
VALOR: 550 Km/diários ao preço unitário de R$ 2,28 (dois reais e vinte e oito centavos), correspondentes a 22 (vinte e duas) 
viagens por mês, perfazendo mensalmente o valor estimado de R$ 27.588,00 (vinte e sete mil, quinhentos e oitenta e oito reais), 
que totalizam o valor global contratual estimado de R$ 55.176,00 (cinquenta e cinco mil, cento e setenta e seis reais), conforme 
proposta de preço da CONTRATADA. 
VIGÊNCIA: iniciando-se em 04 de janeiro de 2016 e, encerrando-se em 03 de março de 2016 (inclusive). 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-291, Funcional Programática – 10.301.0021.2052, DR – 01.310.00. 
 
 
 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO COMERCIAL  
LOCADORA:  MARIDALVA MARTINS 
LOCATÁRIO : MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATO Nº: 014/2016 – DNJM 
OBJETO: A LOCADORA, sendo proprietária de um imóvel comercial urbano, com 19 (dezenove) apartamentos, 01 (uma) sala de 
café, 01 (uma) recepção, 01 (um) escritório com banheiro, 01 (uma) cozinha, 01 (um) banheiro e 01 (um) estacionamento, situado 
na Rua Major Young, nº 86, Centro, LOCA ao MUNICÍPIO DE IGUAPE, para abrigar a instalação das dependências administrativas 
do “Departamento de Educação Municipal”, no andar inferior e superior do Prédio, em Iguape, pelo período de 12 (doze) meses – 
com fundamento nos termos do artigo 24, inciso X, da Lei Federal 8.666/93 e, Processo de Dispensa de Licitação nº 010/2016, 
Processo Administrativo nº 033/2016. 
DATA: 10/03/2016. 
VALOR: R$ 5.300,00 (cinco mil etrezentos reais) mensais, totalizando R$ 63.600,00 (sessenta e três mil eseiscentos reais). 
VIGÊNCIA: 12(doze) meses, iniciando-se em 10 de março de 2016 e, encerrando-se em 09 de março de 2017. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Categoria Econômica – 3.3.90.36.15-025, Funcional Programática –04.122.0003.2004, DR – 01.110.00. 

 
 
 



LOCADOR :        MARCOS ROBERTO ALVES FORTES 
LOCATÁRIO :     MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATO N° : 023/2016 – DNJM 
OBJETO: Contrato de locação de 01 (um) imóvel comercial urbano, localizado na Rua 9 de Julho, nº 169, Centro, nesta cidade de 
Iguape/SP, para a instalação das dependências administrativas dos Cartórios do “Juizado Especial Cível e Serviço Anexo da 
Fazenda da Comarca de Iguape” – com fundamento nos termos do artigo 24, inciso X e, Processo de Dispensa de Licitação nº 
012/2016, Processo Administrativo nº 036/2016. 
DATA: 08/04/2016 
VALOR: R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mensais, totalizando a quantia global contratual de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, iniciando-se em 11 de abril de 2016 e, encerrando-se em 10 de abril de 2017 (inclusive). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Categoria Econômica –3.3.90.36.15-025, Funcional Programática – 04.122.0003.2004, DR – 
01.110.00. 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  JULIO DE LIMA FABIANO – ME  
CONTRATO N° :  024/2016 – DNJM 
OBJETO: O objeto do presente contrato consiste na apresentação dos CantoresDani e Danilo e sua Banda, com exclusividade pela 
CONTRATADA, em comemoração as Festividades do Dia do Trabalhador, no Centro Histórico do Município de Iguape, com fundamento 
nos termos do artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e, Processo de Inexigibilidade de 
Licitação nº 037/2016, Autos nº 002/2016.  
DATA: 08/04/2016. 
VALOR: R$ 32.000.00 (trinta e dois mil reais), a serem pagos parceladamente pela CONTRATANTE, conforme proposta anexa da 
CONTRATADA, sendo depositados através de TED em nome de JULIO DE LIMA FABIANO - ME, Banco Itaú – Agência 0043, Conta 
Corrente nº 75.226-0, CNPJ/MF nº 11.986.542/0001-17. 
VIGÊNCIA: Apresentação dos Cantores Dani e Danilo  no dia 01 de maio de 2016. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica nº 3.3.90.39.22-205, Funcional Programática nº 13.392.0017.2081, DR – 01.110.00. 

 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA  : UNYDUY COMERCIAL LOCAÇÕES LTDA. – EPP  
CONTRATO N° : 025/2016 – DNJM   
OBJETO: Através do Processo de Dispensa de Licitação nº 038/2016, Autos nº 013/2016 e, com fundamento nos termos do artigo 24, inciso 
IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, pelo presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a locar 01 (um) Caminhão 
Pipa, com motor à diesel, com potência de 170 HP, com capacidade para 10.000 litros, para o transporte de água potável, canhão monitor, 
equipado com bico regulável, dois carretéis independentes de 33 metros e 20 metros, mangueira diâmetro 1 e dois aspersores tipo bico de 
pato (similar 1718, pipa multieixo 10), com acessórios para atender aos prédios públicos, escolas e residências de vários bairros do 
Município de Iguape, conforme proposta anexa da CONTRATADA.  
DATA: 08/04/2016. 
VALOR: R$ 22.580,00 (vinte e dois mil quinhentos e oitenta reais) mensais, totalizando a quantia global contratual de R$ 67.740,00 

(sessenta e sete mil setecentos e quarenta reais). 
VIGÊNCIA: 03 (três) meses, prorrogáveis por igual período, iniciando-sea partir da data de autorização para o início dos serviços. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.14-077, Funcional Programática – 15.452.0007.2019, DR – 01.110.00. 

 
 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :   S. C. O. DE PONTES CONSTRUÇÃO CIVIL – ME  
CONTRATO N° :   026/2016 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a contratação em caráter EMERGENCIAL de empresa especializada para a execução dos 
serviços na limpeza e manutenção de Ruas, Praças e Canteiros Públicos na sede do Município de Iguape, Bairro do Rocio, Icapara, Barra do 
Ribeira e Vias Urbanas que interligam estas localidades, pelo regime de empreitada por preço total, com o fornecimento de mão de obra, 
materiais  e todos os equipamentos essenciais descritos na anexa planilha - ítens 01 e 02, que serão efetuados conforme solicitação do 
Departamento de Obras e Serviços Municipal, de conformidade com o Termo de Referência, Planilha Orçamentária e proposta da 
CONTRATADA, em anexo, que passa a fazer parte integrante deste contrato – com fundamento nos termos do artigo 24, inciso IV, da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e, Processo de Dispensa de Licitação nº 039/2016, Autos  nº 014/2016.  
DATA: 15/04/2016. 
VALOR: estimado como valor máximo total de R$ 1.506.750,36 (um milhão quinhentos e seis mil setecentos e cinquenta reais e trinta e seis 
centavos), divididos em dois itens: Item 01 – Mão de Obra =  estimando-se a importância de R$ 1.125.192,87 (um milhão cento e vinte e 
cinco mil, cento e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos) e Item 02 – Equipamentos = estimando-se a importância de R$ 
381.557,49 (trezentos e oitenta e um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos). 
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato é de 90 (noventa) dias,  iniciando-se em 15 de abril de 2016 e, encerrando-se em 14 
de julho de 2016, podendo ser renmovado por igual período a critério da Administração.  

Dotação Orçamentária:Categoria Econômica: 3.3.90.39.78-077 - Funcional Programática: 15.452.0007.2019, Destinação de Recursos – 01.110.00. 

 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  GONÇALVES & SILVA DA LUZ LTDA. – ME  
CONTRATO N° :  027/2016 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução dos serviços EMERGENCIAIS pela CONTRATADA, de monitoramento 
viaControladores de Acesso, num total de 42 (quarenta e dois) controladores e 02 (dois) Supervisores para logradouros públicos 
municipais, através de fornecimento de mão de obra especializada, mteriais e equipamentos necessários, nos termos da proposta 
Anexa, parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos e com fundamento nos termos do artigo 24, 
inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e,Processo de Dispensa de Licitação nº 040/2016, Autos 
nº015/2016.  
DATA: 18/04/2016. 
VALOR: O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total relativo aos serviços de Controladores de Acesso e 
Supervisores, a quantia de R$ 524.400,00 (quinhentos e vinte e quatro mil e quatrocentos reais), que serão divididos em 03 (três) 
parcelas iguais e consecutivas de R$ 174.800,00 (cento e setenta e quatro mile oitocentos reais), que serão pagas mensalmente. 
VIGÊNCIA: Os serviços serão prestados pela CONTRATADA no período compreendido entre o dia 18 de abril de 2016 a 17 de 
julho de 2016.  
Dotação Orçamentária: Educação = Categoria Econômica – 3.3.90.39.05-179, Funcional Programática – 12.361.0075.2026, DR – 01.220.00; 

Saúde = Categoria Econômica – 3.3.90.39.14-285, Funcional Programática – 10.301.0021.2052, DR – 01.310.00 e Administração = Categoria 
Econômica – 3.3.90.39.05-026, Funcional Programática – 04.122.0003.2004, DR – 01.110.00. 

 



CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :   PS DIESEL LTDA. - ME 
CONTRATO N° :   028/2016 – DNJM   
OBJETO: Constitui objeto deste contrato, a prestação pela CONTRATADA dos serviços EMERGENCIAIS especializados de conserto e 
recuperação da frota de veículos do Departamento de Educação Municipal – Setor de Transporte Escolar, englobando mão de obra e peças, 
conforme especificações contidas na proposta anexa, constante do presente contrato como se nele estivessem transcritos, com fundamento 
nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e, Processo de Dispensa de Licitação nº 
041/2016, Autos nº 016/2016.  
DATA: 18/04/2016. 
VALOR: R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais). 
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, iniciando-se em 18 de abril de 2016 e com término em 17 de julho de 2016 (inclusive), ou até o término do 
necessário procedimento licitatório, caso este finalize em data anterior. 
Dotação Orçamentária: Educação = Categoria Econômica - 3.3.90.39.19-179, Funcional Programática – 12.361.0075.2026, Destinação de 
Recursos – 01.220.00, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. 
 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :   JULIO DE LIMA FABIANO - ME 
CONTRATO N° :   029/2016 – DNJM   
OBJETO: A CONTRATADA fornecerá os equipamentos e executará os serviços EMERGENCIAIS de Sistema de Sonorização, Iluminação, 
Equipe de Som, Luz, Gerador e Palco, Painéis de LED, englobando mão de obra, conforme especificações contidas na proposta anexa, 
constante do presente contrato como se nele estivessem transcritos, para a realização dos eventos do Dia do Trabalhador na Praça da 
Basílica em Iguape, com fundamento nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e, 
Processo de Dispensa de Licitação nº 042/2016, Autos nº 017/2016.  
DATA: 25/04/2016. 
VALOR: R$ 78.800,00 (setenta e oito mil e oitocentos reais). 
VIGÊNCIA: A CONTRATADA  deverá executar os serviços descritos na Cláusula Primeira do presente contrato, durante os dias: 29 e 30 de 
abril de 2016 e 01 de maio de 2016. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.22-198, Funcional Programática – 13.392.0017.2081, Destinação de Recursos – 
01.110.00, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:   DANILLO ALVES DE CAMARGO – ME  
CONTRATO N° :  031/2016 – DNJM 
OBJETO: A CONTRATADA se obriga a prestar seus serviços mediante a locação dos veículos PAS/MICROÔNIBUS, Diesel, placas EAU-
8332/SP, ano/modelo 2012/2013, marca CITROEN/JUMP GREENCAR ES, RENAVAM 00509786499 e PAS/MICROÔNIBUS, Diesel, marca 
RENAULT/MASTER BUS16 DCI, Placas EAU-7582, Ano Fab./Mod. 2010/2011, RENAVAM 00262732297, ambos de sua propriedade, sendo 
dirigidos por motoristas devidamente habitados para a execução dos serviços de transporte de pacientes para os hospitais do município de 
Pariquera Açú/SP e Registro/SP, conforme a necessidade da população, para consultas especializadas, diáriamente, perfazendo o total de 
22 (vinte e dois) dias de viagens ao mês para cada veículo, correspondentes a 200 Km/diários para cada veículo ao valor unitário de R$ 2,38 
(dois reais e trinta e oito centavos), conforme proposta da CONTRATADA, com fornecimento de combustível e manutenção do veículo – com 
fundamento nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e, Processo de Dispensa de Licitação nº  044/2016, Autos nº 
019/2016.  
DATA: 02/05/2016. 
VALOR: 200 Km/diários ao preço unitário de R$ 2,38 (dois reais e trinta e oito centavos), correspondentes a 22 (vinte e duas) viagens por 
mês para cada veículo, perfazendo mensalmente o valor estimado de R$ 20.944,00 (vinte e mil, novecentos e quarenta e quatro reais), que 
totalizam o valor global contratual estimado de R$ 62.832,00 (sessenta e dois mil, oitocentos e trinta e dois reais), conforme proposta de 
preço da CONTRATADA. 
VIGÊNCIA: iniciando-se em 02 de maio de 2016 e, encerrando-se em 01 de agosto de 2016 (inclusive). 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-291, Funcional Programática – 10.301.0021.2052, DR – 01.310.00. 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:   DANILLO ALVES DE CAMARGO – ME  
CONTRATO N° :  032/2016 – DNJM 
OBJETO: A CONTRATADA se obriga a prestar seus serviços mediante a locação do veículo PAS/MICROÔNIBUS, Diesel, placas ETZ-
6816/SP, ano/modelo 2013/2014, marca RENAULT/MASTER MBUS L3H2, RENAVAM 00993980740, de sua propriedade, sendo dirigido por 
motorista devidamente habitado para a execução dos serviços de transporte de pacientes para os hospitais do município de São Paulo/SP, 
conforme a necessidade da população, para consultas especializadas, diáriamente, perfazendo o total de 22 (vinte e dois) dias de viagens 
ao mês, com fornecimento de combustível e manutenção do veículo – com fundamento nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 
8.666/93 e, Processo de Dispensa de Licitação nº  045/2016, Autos nº 020/2016.  
DATA: 02/05/2016. 
VALOR: 550 Km/diários ao preço unitário de R$ 2,38 (dois reais e trinta e oito centavos), correspondentes a 22 (vinte e duas) viagens por 
mês, perfazendo mensalmente o valor estimado de R$ 28.798,00 (vinte e oito mil, setecentos e noventa e oito reais), que totalizam o valor 
global contratual estimado de R$ 86.394,00 (oitenta e seis mil, trezentos e noventa e quatro reais), conforme proposta de preço da 
CONTRATADA. 
VIGÊNCIA: iniciando-se em 02 de maio de 2016 e, encerrando-se em 01 de agosto de 2016 (inclusive). 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-285, Funcional Programática – 10.301.0021.2052, DR – 01.310.00. 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:   THAÍS REGINA NEGRÃO SILVA SANTOS – ME  
CONTRATO N° :  033/2016 – DNJM 
OBJETO: A CONTRATADA se obriga a prestar seus serviços mediante a locação do veículo PAS/MICROÔNIBUS, Diesel, placas 
ECM-1089/SP, ano/modelo 2010/2011, marca I/FORD TRANSIT 350L BUS, RENAVAM 00280250827, de sua propriedade, sendo 
dirigido por motorista devidamente habitado para a execução dos serviços de transporte de pacientes para os hospitais domunicípio 
de Santos/SP e Baixada Santista, conforme a necessidade da população, para consultas especializadas, diáriamente, perfazendo o 
total de 22 (vinte e dois) dias de viagens ao mês, com fornecimento de combustível e manutenção do veículo – com fundamento 
nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e, Processo de Dispensa de Licitação nº  046/2016, Autos nº 
021/2016.  
DATA: 02/05/2016. 
VALOR: 450 Km/diários ao preço unitário de R$ 2,38 (dois reais e trinta e oito centavos), correspondentes a 22 (vinte e duas) 
viagens por mês, perfazendo mensalmente o valor estimado de R$ 23.562,00 (vinte e três mil, quinhentos e sessenta e dois reais), 
que totalizam o valor global contratual estimado de R$ 70.686,00 (setenta mil, seiscentos e oitenta e seis reais), conforme proposta 
de preço da CONTRATADA. 
VIGÊNCIA: iniciando-se em 02 de maio de 2016 e, encerrando-se em 01 de agosto de 2016 (inclusive). 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-285, Funcional Programática – 10.301.0021.2052, DR – 01.310.00. 
 
 



CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  ODAIL GOMES SANTOS JÚNIOR – ME  
CONTRATO N° :  034/2016 – DNJM 
OBJETO: O Objeto do presente instrumento contratual consiste na responsabilidade da CONTRATADA em apresentar os shows artísticos e 
atrativos culturais, relacionados no anexo I, que faz parte integrante do presente contrato, dentro da programação do “2º Iguape Jazz Blues 
Festival 2016”, obedecendo as datas e horários estabelecidos neste anexo, em estrutura montada no Centro Histórico e no Bairro da Toca 
do Bugio, neste Município de Iguape, Estado de São Paulo. O CONTRATANTE se responsabiliza pela locação da Estrutura de Palco, Som, 
Iluminação, Telões, Projetores Audiovisuais, Geradores, Tenda de 20x20, Camarins em Octanorm, Papelaria (Programa e Flyers) e Banners 
(conforme medidas passadas), conforme rider técnicos exigidos pelos artistas, com fundamento nos termos do artigo 25, inciso III, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 049/2016, Autos nº 003/2016. 
DATA: 13/05/2016. 
VALOR: O valor total dos serviços ora contratados é de R$ 220.664,00 (duzentos e vinte mil, seiscentos e sessenta e quatro reais) 
que serão distribuídos da seguinte forma: a) 40% (quarenta por cento) em até 5 (cinco) dias, contados da data de assinatura do contrato; b) 
40% (quarenta por cento)  no dia 15/06/2016, mediante a apresentação do documento comprovando o agendamento das datas para as 
apresentações dos shows programados para o município de Iguape, e os c) 20% (vinte por cento) restantes, proporcionalmente após a 
realização de cada apresentação, mediante a apresentação. 
VIGÊNCIA: O prazo do presente contrato inicia-se na data de assinatura, com as apresentações musicais entre os dias 15/07 a 17/07/2016 e 
Abertura de Exposições de 16/07 a 25/07/2016. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.23-198, Funcional Programática – 13.392.0017.2081, DR – 01.110.00. 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  ALINE CRISTINA DE LIMA PEREIRA ILHA COMPRIDA EIRELI – ME  
CONTRATO N° :  035/2016 – DNJM 
OBJETO: Através doProcesso de Dispensa de Licitação nº 051/2016, Autos nº 22/2016, a CONTRATADA se obriga, por meio 
do presente instrumento, a executar os serviços especializados EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA de Reforma do Telhado do 
Prédio da Creche “Antônia de Lima Vitório”, na Rua Bernardino Martins, nº 255, Bairro do Rocio, neste Município de Iguape, 
compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, conforme descrição constante do Memorial Descritivo, 
Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro, que constituem os anexos, partes integrantes do presente contrato.  
DATA: 18/05/2016. 
VALOR: R$ 71.740,00 (setenta e um mil, setecentos e quarenta reais). 
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, a contar da data de assinatura da Ordem de Serviços pelo CONTRATANTE.  

Dotação Orçamentária:Categoria Econômica: 3.3.90.39.16 -180; Funcional Programática: 12.361.0075.2026; DR: 05.200.24 – Recurso Brasil Carinhoso. 
 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA  :  HDF – LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS  E  EVENTOS  LTDA. – ME 
CONTRATO N° :   037/2016 – DNJM   
OBJETO: O presente contrato tem por objeto, a locação de Tendas para a realização do Evento denominado XIII REVELANDO 
SÃO PAULO – Vale do Ribeira, Edição 2016, entre os dias 25 a 29 de maio de 2016, no Centro de Eventos da Municipalidade, 
conforme especificações constantes do anexo que faz parte integrante do presente contrato – com fundamento nos termos do 
Edital de Licitação, modalidade Carta Convite 013/2016, Processo nº 050/2016.  
DATA: 20/05/2016. 
VALOR: R$ 121.500,00 (cento e vinte e um mil e quinhentos reais). 
VIGÊNCIA: 10 (dez) dias, iniciando-se com a assinatura do contrato, ou entre os dias 25 a 29 de maio de 2016. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.23-219, Funcional Programática – 13.392.0017.2150, DR – 01.110.00. 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA  : ANA CRISTINA CARNEIRO LENARTEVITZ – ME 
CONTRATO N° : 038/2016 – DNJM   
OBJETO: O presente contrato tem por objeto, a prestação de serviços especializados em Brigada e Bombeiro Civil para a realização do 
tradicional evento denominado XIIIREVELANDO SÃO PAULO – Vale do Ribeira, Edição 2016, entre os dias 25 a 29 de maio de 2016, no 
Centro de Eventos da Municipalidade, conforme especificações constantes do anexo que faz parte integrante do presente contrato – com 
fundamento nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, e Processo de Dispensa de Licitação nº 053/2016, Autos nº 
024/2016.  
DATA: 20/05/2016. 
VALOR: R$ 17.320,00 (dezessete mil trezentos e vinte reais), conforme proposta de preços da CONTRATADA. 
VIGÊNCIA: 10 (dez) dias, ou entre os dias 25 a 29 de maio de 2016. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.05-219, Funcional Programática – 13.392.0017.2150, DR – 01.110.00. 

 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA  :  ENGETEC ENGENHARIA EIRELI – ME 
CONTRATO N° :   039/2016 – DNJM   
OBJETO: O presente contrato tem por objeto, a prestação de serviços de Lavagem e Pintura em Látex da Ponte de Acesso Cidade/Rocio 
(Barragem), compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, conforme especificações constantes do anexo I do 
Edital respectivo,  que faz parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos – com fundamento nos termos do 
Edital de Licitação, modalidade Carta Convite 012/2016, Processo nº 048/2016.  
DATA: 25/05/2016. 
VALOR: R$ 27.854,75 (vinte e sete mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos). 
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, contando-se da data de autorização para início dos serviços pela CONTRATANTE. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.16-077, Funcional Programática – 15.452.0007.2019, DR – 01.110.00. 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: CARLOS CAMARGO – MEI  
CONTRATO N° : 040/2016 – DNJM 
OBJETO: A CONTRATADA se obriga ao fornecimento de 01 (um) veículo tipo Caminhonete Furgão – FIAT/DUCATO CARGO, com 

capacidade até 1.530 Kg, Ano/Fabricação 2.013, Ano/Modelo 2.014, à Diesel, Placas FSJ-9688/SP, RENAVAM  01002457715, de sua 
propriedade, com motorista habilitado e 02 (dois) ajudantes para a execução do serviço EMERGENCIAL de transporte dos produtos 
alimentícios hortifrutigranjeiros para a Merenda Escolar e demais materiais necessários para a manutenção diária de 32 Escolas do 
Município, pelo período de 03 (três) meses, com fornecimento de combustível, motorista devidamente habilitado e manutenção do veículo – 
com fundamento nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e, Processo de Dispensa de Licitação nº 054/2016, Autos nº 
25/2016.  
DATA: 25/05/2016. 
VALOR: R$ 8.000,00 (oito mil reais) por mês, conforme proposta de preços da CONTRATADA e aceito pelo CONTRATANTE, que faz parte 
integrante do presente instrumento, totalizando o valor global contratual estimado de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). 
VIGÊNCIA: O presente contrato tem vigência de 03 (três) meses, iniciando-se em 25 de maio de 2016, encerrando-se em 24 de agosto de 
2016, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.74-167, Funcional Programática – 12.306.0075.2074, DR 01.220.00. 



 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  PRISCILA VASSÃO DOS SANTOS – ME  
CONTRATO N° :  041/2016 – DNJM 
OBJETO: Obriga-se a CONTRATADA, a executar os serviços de transporte rodoviário municipal de escolares da zona rural do Município de 
Iguape para o Ensino Público no Município de Iguape, com fornecimento de veículo VW/Kombi, ano de fabricação 2013/2014, de cor branca, 
Placa ECM 1135 – Chassi 9BWMF07X8EPO00741, RENAVAM 00567949346, incluindo combustível e devendo o mesmo ser dirigido por 
motorista autorizado pela CONTRATADA, que deverá estar devidamente habilitado para esse fim, devendo ainda, apresentar comprovante 
de curso realizado, ficando proibida a terceirização dos serviços, responsabilizando-se também pela manutenção adequada desse veículo, 
atendendo ao percurso compreendido na Linha Nova, que se inicia na Fazenda Pedra Branca e segue pelos Bairros Coveiro, Sítio Tié e Sítio 
Guerra até a EE “Jofre Manoel”, em Iguape/SP – período da manhã, perfazendo 72,4 km/diários, correspondentes a R$ 2,60 (dois reais e 
sessenta centavos), totalizando 3.620 km/totais, relativos a 50 (cinquenta) dias letivos – com fundamento nos termos do artigo 24, inciso IV, 
da Lei Federal nº 8.666/93, durante o ano letivo 2016, Processo de Dispensa de Licitação nº 055/2016, Autos nº 26/2016.  
DATA: 25/05/2016. 
VALOR: estimado em R$ 9.412,00 (nove mil, quatrocentos e doze reais), pelo período total contratado. 
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 25 de maio de 2016 e, encerrando-se em 24 de agosto de 2016, ressalvado o fato de que o presente contrato 
será automaticamente rescindido, independentemente de indenização das partes, assim que concluído o procedimento licitatório que versa 
sobre o objeto do presente contrato. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-187, Funcional Programática – 12.365.0084.2028, DR – 05.000.00; 
Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-185, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 01.220.01; Categoria Econômica – 
3.3.90.39.99-186, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 02.200.02. 

 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :    Z & X CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA. – ME  
CONTRATO N° :   042/2016 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução dos serviços EMERGENCIAIS de apoio na limpeza e roçada das 
Unidades Escolares do Município de Iguape, pelo período de 03 (três) meses, conforme relação de escolas anexa, parte integrante 
do presente contrato, como se nele estivessem transcritos, com fundamento nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 
8.666/93  – Processo de Dispensa de Licitação nº 056/2016, Autos nº 27/2016.  
DATA: 25/05/2016. 
VALOR: R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), que será pago em 30 (trinta) dias após a medição dos serviços executados, 
divididos em 03 (três) parcelas iguais e consecutivas no valor  mensal de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). 
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, iniciando-se no dia 25 de maio de 2016 e, encerrando-se em 24 de agosto de 2016, podendo ser 
prorrogado por igual período, a critério do MUNICÍPIO. 
Dotação Orçamentária: Funcional Programática – 12.361.0075-2026, Categoria Econômica – 3.3.90.39.78-179, DR – 01.220.00. 
 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA  :  ARUÃ CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. – EPP  
CONTRATO N° :   043/2016 – DNJM   
OBJETO: A CONTRATADA, vencedora da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016, Processo nº 047/2016, obriga-se a executar para o 
MUNICÍPIO DE IGUAPE, em regime de empreitada por preços unitários, através de sua Empresa Especializada em Execução de Obras e 
Implantação de Rede de Distribuição de àgua, Ligações de àgua e Execução de Rede Coletora de Esgoto na área do Programa “Minha 
Casa Minha Vida”, no Bairro do Rocio, incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos que forem necessários ao 
completo desempenho dos trabalhos, conforme especificações técnicas constantes do Edital e com os seus Anexos, partes integrantes do 
presente contrato.  
DATA: 07/06/2016. 
VALOR: Pela execução da obra, o MUNICÍPIO DE IGUAPE, ora CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o preço global de R$ 
505.293,12 (quinhentos e cinco mil duzentos e noventa e três reais e doze centavos), sendo: R$ 468.195,04 (quatrocentos e sessenta e 
oito mil, cento e noventa e cinco reais e quatro centavos) para a execução das Obras da Rede Coletora de Esgoto do Programa “Minha Casa 
Minha Vida” no bairro do Rocio e R$ 37.098,08 (trinta e sete mil, noventa e oito reais e oito centavos) para a execução das Obras para 
Implantação de Rede de Distribuição e ligações de água do Programa “Minha Casa Minha Vida” no bairro do Rocio, nesta cidade de 
Iguape/SP. 
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, contando-se da data de autorização para início dos serviços pela CONTRATANTE. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.05-077, Funcional Programática – 15.452.0007.2019, DR – 01.110.00 – obras e 
instalações. 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  CCD PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. 
CONTRATO N° :  044/2016 – DNJM 
OBJETO: O objeto do presente contrato consiste na apresentação de um show musical com a Dupla Sertaneja Caio César & Diego, com 
exclusividade pela CONTRATADA, em comemoração as Festividades da“Festa da Tainha” do Bairro Icapara em Iguape/SP, que se realizará 
no dia 16/07/2016, em data, horário e local, à realizar-se no Centro de Eventos do Bairro Icaparano Município de Iguape, com fundamento 
nos termos do artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e, Processo de Inexigibilidade de 
Licitação nº 060/2016, Autos nº 004/2016.  
DATA: 07/06/2016. 
VALOR: R$ 20.000.00 (vintemil reais), a serem pagos pela CONTRATANTE, em cheque nominal no dia do Show, antes da referida 
apresentação, ou seja, em 16/07/2016, conforme proposta anexa da CONTRATADA. 
VIGÊNCIA: Apresentação da Dupla SertanejaCaio César& Diego no dia 16 de julho de 2016. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica nº 3.3.90.39.22-205, Funcional Programática nº 13.392.0017.2081, DR – 01.110.00. 
 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :   INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE – IGATS    
CONTRATO N° :   045/2016 – DNJM 
OBJETO: Com fundamento nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Processo 
de Dispensa de Licitação nº 062/2016, autuado sob o nº 028/2016, fica a empresa INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E 
TREINAMENTO EM SAÚDE – IGATS, responsável pela co-gestão  e gerenciamento dos serviços técnico administrativos da Unidade 
Hospitalar de Saúde de Iguape (PRONTO ATENDIMENTO, ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PLANTÕES MÉDICOS, ESTRATÉGIA E 
SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, 
ADMINISTRAÇÃO E LABORATÓRIO), de acordo com o Anexo 1, que faz parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem 
transcritos.  
DATA: 16/06/2016. 
VALOR: R$ 370.173,00 (trezentos e setenta mil cento e setenta e três reais) mensais, totalizando R$ 2.221.038,00 (dois milhões, duzentos e 
vinte e um mil, trinta e oito reais). 
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, com início imediato a partir de 16 de junho de 2016, e encerrando-se em 15 de dezembro de 2016.  
Dotação Orçamentária: Funcional Programática – 10.301.0021.2052; Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-Ficha 285; DR – 01.310.00. 
 



 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:    A.PWNOVAES AUTO CONSTRUTORA LTDA. – ME 
CONTRATO N° :   046/2016 – DNJM 
OBJETO:  A CONTRATADA, pelo presente instrumento de contrato, obriga-se ao fornecimento em caráter EMERGENCIAL de Pneus 
Novos, Câmaras e Protetores de veículos da Frota Municipal para suprir as necessidades dos Departamentos de Educação e Saúde, neste 
município de Iguape, conforme discriminação dos itens da proposta anexa, sob o regime de menor preço por item, de acordo com o 
estabelecido no Processo de Dispensa de Licitação nº 064/2016, Autos nº 29/2016, contido também na proposta da CONTRATADA, que 
faz parte integrante deste contrato como se nele estivessem transcritos. 
DATA: 17/06/2016. 

VALOR: R$ 97.260,00 (noventa e sete mil,duzentos e sessenta reais), que serão pagos mensalmente em 03 (três) parcelas, iniciando-
se em 30 (trinta) dias corridos contados a partir do atesto do gestor do contrato (recebimento definitivo do bem), aposto nos 
documentos de cobrança e será realizado por meio de Ordem Bancária e mediante crédito em conta-corrente no domicílio bancário 
informado na proposta de preços da CONTRATADA. 
VIGÊNCIA: 03 (três) meses, iniciando-se em 17 de junho de 2016 e, encerrando-se em 16 de setembro de 2016, ou até a entrega total dos 
produtos correspondentes aos itens, objeto do presente contrato. 
Dotação Orçamentária: EDUCAÇÃO = Funcional Programática – 12.361.0075.2028, Categoria Econômica – 3.3.90.30.39-181, DR – 
05.200.01; SAÚDE = Funcional Programática – 10.301.0021.2052; Categoria Econômica – 3.3.90.30.39-Ficha 279; DR – 02.300.15. 
 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:   TORRE FORTE CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA. – EPP 
CONTRATO N° :  047/2016 – DNJM 
OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a executar aa obras e serviços de reforma de 02 (duas) Praças Públicas no Bairro do 
Icapara, neste Município de Iguape, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, tudo conforme 
descrição constante dos anexos: I (Memorial Descritivo), II (Projeto), III (Planilha Orçamentária), IV (Cronograma Físico Financeiro) 
e V (Minuta de Contrato), que fazem parte integrante deste contrato  – O presente contrato vincula-se aos termos do processo de 
licitação, modalidade Carta Convite nº 014/2016, Processo nº 057/2016.  
DATA: 23/06/2016. 
VALOR: R$ 75.330,07 (setenta e cinco mil trezentos e trinta reais e sete centavos), que serão pagos conforme medição efetuada 
pelo Departamento de Obras e Serviços Municipal. 
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, contados da data de emissão da Ordem de Serviço pela CONTRATANTE. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.16-077, Funcional Programática – 15.452.0007.2019, DR 01.110.00. 
 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:   A.PWNOVAES AUTO CONSTRUTORA LTDA. – ME  
CONTRATO N° :  048/2016 – DNJM 
OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços técnicos especializados para a Obras de Construção de Salas e 
Banheiros na Escola EMEI “Maria da Graça Costa Ribeiro”, no Bairro do Retiro, neste Município de Iguape, compreendendo o 
fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, tudo conforme descrição constante dos anexos: I (Memorial Descritivo), II 
(Projeto), III (Planilha Orçamentária), IV (Cronograma Físico Financeiro), que fazem parte integrante deste contrato  – O presente 
contrato vincula-se aos termos do processo de licitação, modalidade Carta Convite nº 015/2016, Processo nº 058/2016.  
DATA: 23/06/2016. 
VALOR: R$ 146.579,08 (cento e quarenta e seis mil quinhentos e setenta e nove reais e oito centavos), que serão pagos conforme 
medição efetuada pelo Departamento de Obras e Serviços Municipal. 
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, contados da data de emissão da Ordem de Serviço pela CONTRATANTE. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.16-179, Funcional Programática – 12.361.0075.2026, DR 01.220.00. 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:   LUCIANO DE FARIA ABRÃO – ME   
CONTRATO N° : 049/2016 – DNJM 
OBJETO: A CONTRATADA, pelo presente instrumento, obriga-se ao fornecimento EM CARÁTER EMERGENCIAL de produtos de Limpeza 
e Higiene Pessoal para suprir as necessidades dos alunos das Creches Municipais, neste município de Iguape/SP, pelo período de 30 
(trinta) dias, conforme discriminação da proposta anexa ao Processo de Dispensa de Licitação nº 066/2016, Processo nº 30/2016, em seus 
itens  constantes do Anexo I, que faz parte integrante deste contrato, como se nele estivessem transcritos.  
DATA: 23/06/2016. 
VALOR: R$ 33.683,00 (trinta e três mil seiscentos e oitenta e três reais), que serão pagos parceladamente, conforme proposta financeira 
apresentada pela CONTRATADA e aceita pela CONTRATANTE. 
VIGÊNCIA:30 (trinta) dias, iniciando-se em 23 de junho de 2016e, encerrando-se em 22 de julho de 2016, ou até a entrega total dos produtos 
correspondentes aos itens. 
Dotação Orçamentária:Educação Infantil/Creche = Categoria Econômica – 3.3.90.30.22–138, Funcional Programática – 
12.365.0081.2109, DR 01.000.00; Educação Infantil/Pré Escola=Categoria Econômica – 3.3.90.30.22–156, Funcional Programática – 
12.365.0084.2109, DR 01.000.00; Educação Fundamental = Categoria Econômica – 3.3.90.30.22–175, Funcional Programática – 
12.361.0075.2026, DR 01.000.00 – Recurso Brasil Carinhoso. 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:   LUCIANO DE FARIA ABRÃO – ME   
CONTRATO N° : 050/2016 – DNJM 
OBJETO: A CONTRATADA, pelo presente instrumento, obriga-se ao fornecimento EM CARÁTER EMERGENCIAL de Material de 
Expediente e Didático para suprir as necessidades dos alunos das Creches Municipais, neste município de Iguape/SP, pelo período de 30 
(trinta) dias, conforme discriminação da proposta anexa ao Processo de Dispensa de Licitação nº 067/2016, Processo nº 31/2016, em seus 
itens  constantes do Anexo I, que faz parte integrante deste contrato, como se nele estivessem transcritos.  
DATA: 23/06/2016. 
VALOR: R$ 79.936,00 (setenta e nove mil novecentos e trinta e seis reais), que serão pagos parceladamente, conforme proposta financeira 
apresentada pela CONTRATADA e aceita pela CONTRATANTE. 
VIGÊNCIA:30 (trinta) dias, iniciando-se em 23 de junho de 2016e, encerrando-se em 22 de julho de 2016, ou até a entrega total dos materiais 
correspondentes aos itens. 
Dotação Orçamentária:Educação Fundamental/Fundeb = Categoria Econômica – 3.3.90.30.16–100, Funcional Programática – 
12.361.0076.2027, DR 02.262.00e Pré Escola/Fundeb = Categoria Econômica – 3.3.90.30.16–116, Funcional Programática – 
12.365.0080.2027, DR 02.262.00– Recurso Brasil Carinhoso. 
 
 
 



 
LOCADOR :        PEDRO DE SOUZA OLIVEIRA 
LOCATÁRIO :     MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATO N° : 051/2016 – DNJM 
OBJETO: Contrato de locação de 01 (um) imóvel residencial urbano, localizado na Estrada Cavalcanti, s/nº, Bairro Miomuna, nesta cidade 
de Iguape/SP, para a instalação e funcionamento da sede da “Equipe do ESF – Estratégia e Saúde da Família do Bairro Momuna¨ – com 
fundamento nos termos do artigo 24, inciso X e, Processo de Dispensa de Licitação nº 068/2016, Autos nº 032/2016. 
DATA: 23/06/2016 
VALOR: R$ 600,00 (seiscentos  reais), mensais, totalizando a quantia global contratual de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais). 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, iniciando-se em 23 de junho de 2016 e, encerrando-se em 22 de junho de 2017 (inclusive). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Categoria Econômica –3.3.90.36.15-309, Funcional Programática – 10.304.0022.2054, DR – 01.310.00. 
 
LOCADORES :    WAGNER  BENEDITO DE AGUIAR E CRISTINA MARTINS DE ANDRADE 
LOCATÁRIO :      MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATO N° :  052/2016 – DNJM 
OBJETO: Contrato de locação de 01 (um) imóvel comercial urbano, localizado na Rua Tenente Cel. Zacarias, nº 191, Bairro Vila Garcez, 
nesta cidade de Iguape/SP, para a instalação e funcionamento da sede do “Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS I e II¨, 
nesta cidade de Iguape/SP – com fundamento nos termos do artigo 24, inciso X e, Processo de Dispensa de Licitação nº 069/2016, 
Autos nº 033/2016. 
DATA: 23/06/2016 
VALOR: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), mensais, totalizando a quantia global contratual de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro 
mil reais). 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, iniciando-se em 23 de junho de 2016 e, encerrando-se em 22 de junho de 2017 (inclusive). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Categoria Econômica –3.3.90.36.15-338, Funcional Programática – 10.304.0025.2062, DR – 01.310.00. 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:   LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNÓSTICA EIRELI – EPP  
CONTRATO N° :  053/2016 – DNJM 
OBJETO:  A CONTRATADA pelo presente instrumento, obriga-se ao fornecimento EM CARÁTER EMERGENCIAL da locação de 01 (um) 
Analisador de Biquímica e Hematologia com fornecimento de reagentes e demais insumos laboratoriais visando suprir as necessidades do 
Laboratório de Análises Clínicas da Unidade Hospitalar de Saúde, neste Município de Iguape, pelo período de 06 (seis) meses, conforme 
descrição da proposta anexa, que faz parte integrante deste contrato como se nele estivessem transcritos – Processo de Dispensa de 
Licitação nº 073/2016, Autos nº 34/2016. 
DATA: 23/06/2016. 
VALOR: R$ 155.702,40 (cento e cinquenta e cinco mil setecentos e dois reais e quarenta centavos), que serão pagos mensalmente em 06 
(seis) parcelas, iniciando-se em 30 (trinta) dias corridos contados a partir do atesto do gestor do contrato (recebimento definitivo do bem), 
aposto nos documentos de cobrança e será realizado por meio de Ordem Bancária e mediante crédito em conta-corrente no domicílio 
bancário informado na proposta de preços da CONTRATADA. 
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, iniciando-se em 23 de junho de 2016 e, encerrando-se em 22 de dezembro de 2016, ou até a entrega total dos 
equipamentos, reagentes e demais insumos laboratoriais. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.50–287, Funcional Programática – 10.301.0021.2052, DR – 05.300.22. 
 
LOCADORA:       SIMONE MACIEL SANTOS 
LOCATÁRIA :      MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATO N° :  054/2016 – DNJM 
OBJETO: Locação de 01 (um) imóvel comercial na zona urbana, situado na Praça da Basílica, nº 63, sob o Lote 0217, Quadra 1706, com 
Inscrição Cadastral sob o nº 01.1706.0217, Centro Histórico, com área do terreno e construída de 92,19 m

2
, nesta cidade de Iguape/SP., 

destinado exclusivamente às atividades da LOCATÁRIA, especialmente na instalação da sede do PIT -  Posto de Informações Turísticas, em 
Iguape/SP, não podendo ser mudada a sua destinação, sem o prévio consentimento expresso e por escrito da LOCADORA - com 
fundamento nos termos do art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e, Processo de Dispensa de Licitação nº 078/2016, Autos nº 
35/2016.  
DATA: 23/06/2016. 
VALOR: R$ 3.078,00 (três mil e setenta e oito reais) mensais, totalizando a quantia global de R$ 36.936,00 (trinta e seis mil novecentos e 
trinta e seis reais). 
VIGÊNCIA: 01 (um) ano, iniciando-se em 23 de junho de 2016 e, encerrando-se em 22 de junho de 2017 (inclusive). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Categoria Econômica –3.3.90.36.15-239, Funcional Programática – 23.695.0034.2087, Destinação de 
Recursos – 01.110.00. 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:   RODRIGO CANELA BELLIO – ME  
CONTRATO N° :  055/2016 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços pela CONTRATADA, em CARÁTER EMERGENCIAL de reparos 

mecânicos em geral da frota de veículos automotores de transporte escolar do Departamento de Educação do Município de Iguape para 
vistoria dos mesmos, para fins de Convênio com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo – Transporte de Alunos da rede de 
Educação Básica Municipal e rede de Educação Estadual, com fundamento nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores e, Processo de Dispensa de Licitação nº 079/2016, Autos nº 36/2016.  
DATA: 14/07/2016. 
VALOR: R$ 37.747,44 (trinta e sete mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), conforme proposta financeira 
apresentada pela CONTRATADA. 
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias, contados a partir da data de assinatura do respectivo contrato, ou seja, iniciando-se em 14 de julho de 2016 e, 
encerrando-seem 13 de agosto de 2016. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.19-187, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, Destinação de Recursos – 
05.200.01 = QESE e 05.200.03 = PNATE – Verbas Estadual/Federal. 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:   SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA. – EPP  
CONTRATO N° :  057/2016 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a instalação e disponibilização de sistema computacional de administração, processamento e 
arrecadação de multas de trânsito por infração à legislação de trânsito, mediante cessão de direitos de uso, pelo prazo de 06 (seis) meses, 
conforme especificações do Anexo do respectivo contrato – Processo de Dispensa de Licitação nº 081/2016, Autos nº 38/2016, conforme 
especificações contidas na proposta apresentada pela CONTRATADA, anexa ao referido contrato.  
DATA: 14/07/2016. 
VALOR: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), que serão divididos em seis parcelas iguais e consecutivas de R$ 1.300,00 (um mil e 
trezentos reais), conforme proposta financeira apresentada pela CONTRATADA. 
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, contados a partir de 14 de julho de 2016 até 13 de janeiro de 2017. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.11-071, Funcional Programática – 15.451.0010.2077, Destinação de Recursos – 
01.110.00. 
 



 
PERMITENTE:          MUNICÍPIO DE IGUAPE 
PERMISSIONÁRIA: JOSÉ ROBERTO MELO DO AMARAL – ME 
CONTRATO N° :       058/2016 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a permissão remunerada de uso de espaço público (Bem Público) por particular, destinado 
exclusivamente à instalação do “Parque de Diversões”, durante as festividades em louvor ao “Senhor Bom Jesus de Iguape” – Edição 2016, 
conforme localizações indicadas no anexo I, parte integrante do Edital de Concorrência Pública nº 001/2016, Processo nº 059/2016. 
DATA: 20/07/2016. 
VALOR: R$ 70.500,00 (setenta mil e quinhentos reais). 
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 28/07/2016 e, encerrando-se em 08/08/2016. 
Código de Receita: 1990.99.04.00 – Festa Popular de Agosto/2016 – “Parque de Diversões”.  
 

 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA : HDF – LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. – ME  
CONTRATO N° : 059/2016 – DNJM   
OBJETO: O presente contrato tem por objeto, a locação de 154 (cento e cinquenta e quatro) unidades de tendas brancas tipo 
chapéu de bruxa com medida 5,00 m x 5,00 m e 12 (doze) unidades de tendas brancas tipo chapéu de bruxa com medida 10,00 m 
x 10,00 m, especificadas no Anexo I do referido contrato, para a utilização na feira livre, durante os festejos em louvor ao “Senhor 
Bom Jesus de Iguape” Edição 2016, a realizar-se entre os dias 28/07/2016 a 08/08/2016, conforme proposta de locação anexa, que 
faz parte integrante deste contrato, como se nele estivessem transcritos, tendo em vista  o resultado do processo de licitação, 
modalidade Pregão Presencial nº 013/2016, Autos nº 070/2016.  
DATA: 20/07/2016. 
VALOR: R$ 184.370,00 (cento e oitenta e quatro mil trezentos e setenta reais). 
VIGÊNCIA: de 28 de julho de 2016 a 08 de agosto de 2016 (inclusive). 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.10-207, Funcional Programática – 13.392.0017.2147, DR – 01.110.00. 
 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  FREDERICO MOTA PEDRO DE OLIVEIRA – EIRELI – EPP  
CONTRATO N° :  060/2016 – DNJM 
OBJETO: Pelo presente instrumento contratual a CONTRATADA obriga-se a executar os serviços técnicos especializados para 
fornecimento, instalação e desinstalação de Redes de Extensão Elétrica provisória, em área especificada em Planta e Memorial Descritivo, 
fornecidos pela Divisão de Engenharia Municipal, com a devida aprovação junto a ELEKTRO (retirando os postes e a fiação até o dia 
10/08/2016) nas áreas das Tendas da Feira, circuito dos Festejos do Senhor Bom Jesus de Iguape – Edição 2016, bem como a adequação à 
rede de distribuição, em datas e locais a serem indicados pelo CONTRATANTE, onde deverá manter plantão de atendimento emergencial no 
período contratado, incluindo veículo apropriado que será acionado pelo CONTRATANTE através da Comissão de Festejos, sempre que 
necessário, conforme proposta apresentada pela CONTRATADA, e todos os termos contidos do processo de licitação – modalidade Carta 
Convite nº 017/2016, Processo nº 0572016. 
DATA: 22/07/2016. 
VALOR: R$ 129.600,00 (cento e vinte e nove mil e seiscentos reais), com pagamento em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal 
dos serviços prestados. 
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 28 de julho de 2016 e, encerrando-se em 10 de agosto de 2016. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.10-207, Funcional Programática – 13.392.0017.2147, DR – 01.110.00. 
 
 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  RESOLVE – ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.– EPP  
CONTRATO N° :  061/2016 – DNJM   
OBJETO: O presente contrato tem por objeto, a locação de 01 (um) Sanitário Móvel, contendo 18 (dezoito) unidades de sanitários 
internos, sendo: 11 (onze) unidades de sanitários femininos, 07 (sete) sanitários masculinos e 01 (um) mictório para 08 (oito) 
pessoas, com pias em ambos os lados, fraldário, espelhos, secadoree elétricos, saboneteiras, dispensadores de álcool em gel e 
produtos de higiene e limpeza, durante as festividades em louvor ao “Senhor Bom Jesus de Iguape”, entre os dias 28/07/2016a 
09/08/2016, conforme especificações contidas no anexo I, da Carta Convite nº 018/2016, Processo nº 075/2016, parte integrante 
deste contrato, como se nele estivessem transcritos.  
DATA: 27/07/2016. 
VALOR: R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), que serão pagos  em até 30 (trinta) dias, após a emissão da Nota Fiscal dos serviços 
prestados. 
VIGÊNCIA: de 28 de julho de 2016 a 09 de agosto de 2016 (inclusive). 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.10-207, Funcional Programática – 13.392.0017.2147, DR – 01.110.00. 
 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:   FAD´GARCIA PIROTÉCNICA LTDA. – EPP 
CONTRATO N° : 062/2016 – DNJM 
OBJETO:  A CONTRATADA obriga-se a fornecer os produtos pirotécnicos solicitados, nas condições do orçamento anexo, e todos os seus 
itens passam a fazer parte integrante deste instrumento contratual, para a execução de espetáculo pirotécnico no encerramento das 
festividades em louvor ao Senhor Bom Jesus de Iguape, Edição 2016, que acontecerá no dia 06 de agosto de 2016, conforme proposta 
descrita no Anexo, e de acordo com os materiais ali contidos, com fundamento nos termos do processo de licitação, modalidade Carta 
Convite nº 020/2016, Processo nº 077/2016. 
DATA: 28/07/2016. 
VALOR: R$ 30.000,00 (trinta  mil  reais), que serão pagos em até 30 (trinta) dias, após a emissão da Nota Fiscal Fatura, conforme proposta  
financeira apresentada pela CONTRATADA e aceita pelo CONTRATANTE. 
VIGÊNCIA: o espetáculo pirotécnico será realizado no dia 06 de agosto de 2016. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.23–207, Funcional Programática – 13.392.0017.2147, DR – 01.110.00. 
 
 

 
 
 
 



CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  WAGNER BENEDITO DE AGUIAR – ME  
CONTRATO N° :  063/2016 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução dos serviços de monitoramento através de câmeras e captação de imagens, 
com fornecimento de câmeras e de equipe com mão de obra especializada, mteriais e equipamentos necessários, com o intuito de otimizar 
as atividades relativas aos Festejos em Louvor ao Senhor Bom Jesus de Iguape, Edição 2016, relacionados no Anexo I do Edital respectivo, 
parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos  – Carta Convite nº 021/2016, Processo nº 083/2016.  
DATA: 28/07/2016. 
VALOR: O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total relativo às Câmeras de R$ 36.500,00 (trinta e seis mil e quinhentos reais), 
que serão pagos em 30 (trinta) dias, após a assinatura do presente contrato. 
VIGÊNCIA: Os serviços serão prestados pela CONTRATADA no período compreendido entre o dia 28 de julho de 2016 a 08 de agosto de 
2016.  
Dotação Orçamentária: Funcional Programática – 13.392.0017.2147, Categoria Econômica – 3.3.90.39.23-207, DR – 01.110.00. 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  EDUARDO CARVALHO COSTA SISTEMAS DE SEGURANÇA – ME  
CONTRATO N° :  064/2016 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução dos serviços especializados em Controladores de Acesso, com fornecimento de 

equipe com mão de obra especializada, mteriais e equipamentos necessários, com o intuito de otimizar as atividades relativas aos Festejos 
em Louvor ao Senhor Bom Jesus de Iguape, Edição 2016, relacionados no Anexo I do Edital respectivo, parte integrante do presente 
contrato, como se nele estivessem transcritos  – Carta Convite nº 022/2016, Processo nº 084/2016.  
DATA: 28/07/2016. 
VALOR: O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total relativo às Câmeras de R$ 79.600,00 (setenta e nove mil e seiscentos 
reais), que serão pagos em 30 (trinta) dias, após a assinatura do presente contrato. 
VIGÊNCIA: Os serviços serão prestados pela CONTRATADA no período compreendido entre o dia 28 de julho de 2016 a 08 de agosto de 
2016.  
Dotação Orçamentária: Funcional Programática – 13.392.0017.2147, Categoria Econômica – 3.3.90.39.23-207, DR – 01.110.00. 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA  : JOSÉ ALVES – MEI 
CONTRATO N° : 065/2016 – DNJM   
OBJETO: O presente contrato tem por objeto, a prestação de serviços especializados em Brigadistas de Combate a Incêncdio e Primeiros 
Socorros e Bombeiros Civis, com fornecimento de curso preparatório, materiais, mão de obra e equipamentos, para a realização do 
tradicional evento denominado ¨Festa em Louvor ao Senhor Bom Jesus de Iguape”, entre os dias 28 de julho de 2016 a 09 de agosto de 
2016, em área específica onde funcionarão os comércios eventuais, neste Município de Iguape, conforme especificações constantes do 
anexo que faz parte integrante do presente contrato –Carta Convite nº 023/2016, Processo nº 085/2016.  
DATA: 28/07/2016. 
VALOR: R$ 61.500,00 (sessenta e um mil e quinhentos reais), que serão pagos em 30 (trinta) dias, após a assinatura do presente contrato, 
conforme proposta de preços da CONTRATADA. 
VIGÊNCIA: Os serviços serão prestados pela CONTRATADA no período compreendido entre o dia 28 de julho de 2016 a 09 de agosto de 
2016. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.23-207, Funcional Programática – 13.392.0017.2147, DR – 01.110.00. 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  SABINO & SILVA PRODUÇÕES LTDA. – ME   
CONTRATO N° :  066/2016 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução dos serviços especializados de limpeza pública, em banheiros públicos 
municipais, inseridos no circuito dos Festejos em Louvor ao Senhor Bom Jesus de Iguape, Edição 2016, com o intuito de otimizar as 
atividades no período compreendido entre os dias 28 de julho de 2016 a 09 de agosto de 2016, relaciobnados no Anexo I, do respectivo 
Edital de Licitação, modalidade, Carta Convite nº 024/2016, Processo nº 086/2016.  
DATA: 28/07/2016. 
VALOR: R$ 42.580,00 (quarenta e dois mil quinhentos e oitenta reais),que serão pagos em 30 (trinta) dias, após a assinatura do presente 
contrato, conforme proposta de preços da CONTRATADA. 
VIGÊNCIA: Os serviços serão prestados pela CONTRATADA no período compreendido entre o dia 28 de julho de 2016 a 09 de agosto de 
2016. 
Dotação Orçamentária: Funcional Programática – 13.392.0017.2147, Categoria Econômica – 3.3.90.39.23-207, DR – 01.110.00. 
 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :   GEMVAR – GRUPO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DO VALE DO RIBEIRA S/S    
CONTRATO N° :   067/2016 – DNJM 
OBJETO: Com fundamento nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e, Processo 
de Dispensa de Licitação nº 082/2016, autuado sob o nº 039/2016, fica a empresa GEMVAR – GRUPO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 
DO VALE DO RIBEIRA S/S, responsável pela co-gestão  e gerenciamento dos serviços técnico administrativos da Unidade Hospitalar de 
Saúde de Iguape (PRONTO ATENDIMENTO, ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PLANTÕES MÉDICOS, ESTRATÉGIA E SAÚDE DA 
FAMÍLIA – ESF e CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), de acordo com o Anexo 1, que faz parte integrante do presente 
contrato, como se nele estivessem transcritos.  
DATA: 08/08/2016. 
VALOR: R$ 251.000,00 (duzentos e cinquenta e um mil reais) mensais, totalizando R$ 753.000,00 (setecentos e cinquenta e três mil reais). 
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, com início imediato a partir de 08 de agosto de 2016, e encerrando-se em 07 de novembro de 2016 
(inclusive).  
Dotação Orçamentária: Funcional Programática – 10.301.0021.2052; Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-Ficha 285; DR – 01.310.00. 
 
 
LOCADORA :    PALMIRA RAIMUNDO 
LOCATÁRIO :   MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATO N° :  068/2016 – DNJM 
OBJETO: Contrato de locação de 01 (um) imóvel urbano residencial com medida de 9,40 m

2
 de área construída, localizado na Estrada do 

Embu, Km2,4, Bairro Embu, nesta cidade de Iguape/SP, para a instalação e funcionamento da sede do “Programa de Agentes Comunitários 
de Saúde – PACS I e II¨, nesta cidade de Iguape/SP – com fundamento nos termos do artigo 24, inciso X e, Processo de Dispensa de 
Licitação nº 089/2016, Autos nº 40/2016. 
DATA: 19/08/2016 
VALOR: R$ 500,00 (quinhentos reais), mensais, totalizando a quantia global contratual de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, iniciando-se em 19 de agosto de 2016 e, encerrando-se em 18 de agosto de 2017 (inclusive). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Categoria Econômica –3.3.90.36.15-338, Funcional Programática – 10.304.0025.2062, DR – 01.310.00. 
 
 
 



 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:   AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. 
CONTRATO N° :  069/2016 – DNJM 
OBJETO:  A CONTRATADA pelo presente instrumento, obriga-se EM CARÁTER EMERGENCIAL,ao fornecimento dos serviços 
especializados para a realização de manejo dos serviços de saúde (A, B e E), sólidos e líquidos, conforme especificações constantes do 
Memorial Descritivo, constante da Ata de Registro de Preço nº 06/2016, Pregão Presencial nº 01/2016, Processo nº 058/2015, realizado pelo 
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira – CONSAÚDE, que fará parte integrante deste contrato, pelo período de 12 (doze) 
meses, conforme descrição da proposta anexa, que faz parte integrante deste contrato como se nele estivessem transcritos. 
DATA: 19/08/2016. 
VALOR: R$ 26.126,04 (vinte e seis mil cento e vinte e seis reais e quatro centavos), que serão pagos mensalmente em 12 (doze) parcelas 
mensais, iniciando-se em 30 (trinta) dias após o início dos serviços,conforme documentos de cobrança e será pago por meio de Ordem 
Bancária e mediante crédito em conta-corrente nº  53-2, Agência 3.371 da Caixa Econômica Federal, informado na proposta de preços da 
CONTRATADA. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, iniciando-se em 19 de agosto de 2016 e, encerrando-se em 18 de agosto de 2017. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.14–287, Funcional Programática – 10.301.0021.2052, DR – 05.300.01. 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:   RODRIGO CANELA BELLIO – ME  
CONTRATO N° :  072/2016 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a prestação de serviços especializados pela CONTRATADA, em CARÁTER 
EMERGENCIAL de manutenção e reparos reparos mecânicos em geral da frota de veículos automotores de transporte escolar do 
Departamento de Educação do Município de Iguape, com fundamento nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores e, Processo de Dispensa de Licitação nº 092/2016, Autos nº 43/2016.  
DATA: 22/08/2016. 
VALOR: R$ 84.700,00 (oitenta e quatro mil e setecentos reais), divididos em 03 (três) parcelas mensais, iguais e consecutivas, conforme 
proposta financeira apresentada pela CONTRATADA. 
VIGÊNCIA: 90 (trinta) dias, contados a partir da data de assinatura do respectivo contrato, ou seja, iniciando-se em 22 de agosto de 2016 e, 
encerrando-se em 21 de novembro de 2016 (inclusive). 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.19-187, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, Destinação de Recursos – 
05.200.01 = QESE e 05.200.03 = PNATE – Verbas Estadual e Federal. 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:   OLIVEIRA & SANTANA TRANSPORTES LTDA. – ME  
CONTRATO N° :  073/2016 – DNJM 
OBJETO: A CONTRATADA se obriga a prestar seus serviços mediante a locação do veículo PAS/MICROÔNIBUS, à Diesel, placas ETZ-
6816/SP, ano/modelo 2013/2014, marca RENAULT/MASTER MBUS L3H2, RENAVAM 00993980740, de sua propriedade, sendo dirigido por 
motorista devidamente habitado para a execução dos serviços de transporte de pacientes para os hospitais de referência do município de 
São Paulo/SP, conforme a necessidade da população, para consultas especializadas, diáriamente, perfazendo o total de 22 (vinte e dois) 
dias de viagens ao mês, com fornecimento de combustível, motorista devidamente habilitado e manutenção do veículo – com fundamento 
nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e, Processo de Dispensa de Licitação nº  095/2016, Autos nº 44/2016.  
DATA: 22/08/2016. 
VALOR: 550 Km/diários ao preço unitário de R$ 2,70 (dois reais e setenta centavos), correspondentes a 22 (vinte e duas) viagens por mês, 
perfazendo mensalmente o valor estimado de R$ 32.670,00 (trinta e dois mil, seiscentos e setenta reais), que totalizam o valor global 
contratual estimado de R$ 98.010,00 (noventa e oito mil e dez reais), conforme proposta de preço da CONTRATADA. 
VIGÊNCIA: iniciando-se em 22 de agosto de 2016 e, encerrando-se em 21 de novembro de 2016 (inclusive). 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-291, Funcional Programática – 10.301.0021.2052, DR – 01.310.00. 

 


