
RELAÇÃO DE CONTRATOS ELABORADOS PELO DEPARTAMENTO JURÍDICO EM “2013” 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
CONTRATADA :  AGNALDO XAVIER – ME  
CONTRATO N° : 001/2013 – D.N.J.M. 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, o fornecimento de mão de obra e equipamentos descritos na anexa 
planilha - ítens 01 e 02, que serão efetuados conforme solicitação do Departamento de Obras e Serviços Municipal, 
visando a prestação de serviços de limpeza em geral no 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 002/2013.  
DATA: 02/01/2013. 
VALOR: estimado como valor máximo total de R$ 526.454,64 (quinhentos e vinte e seis mil, quatrocentos e 
cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), divididos em dois itens: Item 01 – Mão de Obra = 
311.759,28 (trezentos e onze mil, setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos) e Item 02 – 
Equipamentos = R$ 214.695,36 (duzentos e quatorze mil, seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos). 
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato é de 90 (noventa) dias,  iniciando-se em 02 de janeiro de 
2013 e, encerrando-se em 01 de abril de 2013.  
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica: 3.3.90..39.78-032,, Funcional Programática: 15.452.0007.2019. 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
CONTRATADA :  CLÍNICA MÉDICA IGUAMED LTDA.   
CONTRATO N° : 002/2013 – D.N.J.M. 
OBJETO: Com fundamento nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e do Processo de Dispensa de Licitação nº 011/2013, fica a empresa CLÍNICA MÉDICA IGUAMED 
LTDA. , responsável pela co-gestão técnico-administrativa do PRONTO ATENDIMENTO, PLANTÕES MÉDICOS E 
DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, de acordo com o Anexo 1, que faz parte integrante do presente 
contrato, como se nele estivessem transcritos.   
DATA: 02/01/2013. 
VALOR: R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) mensais, totalizando o valor global estimado de R$ 
1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil reais) para o prazo de três meses. 
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, com início imediato a partir da data de assinatura do contrato, podendo em caso 
excepcional, ser prorrogado por igual período nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores.  
Dotação Orçamentária: Funcional Programática – 10.301.0021.2052, Categoria Econômica – 3.3.90.39.005-Ficha 090. 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
CONTRATADA: JOSÉ L. RAMOS – ME  
CONTRATO N° : 003/2013 – D.N.J.M. 
OBJETO: Através do Processo de Dispensa de Licitação nº 004/2013, a CONTRATADA se obriga a prestar seus 
serviços mediante a locação do veículo PAS/MICROÔNIBUS, Diesel, marca MARCOPOLO/VOLARE, placas CNR-
2038/SP, ano fab./mod. 2001/2001, de sua propriedade, sendo dirigido por motorista habitado para a execução dos 
serviços de transporte de pacientes para os hospitais do município de São Paulo, conforme a necessidade da 
população, para consultas especializadas, com fornecimento de combustível, motorista habilitado e manutenção do 
veículo – 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 004/2013.  
DATA: 02/01/2013. 
VALOR: Pela execução dos serviços objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor 
estimado mensal de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), totalizando o valor global contratual estimado 
de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais), conforme proposta de preços da CONTRATADA. 
VIGÊNCIA: iniciando-se em 02 de janeiro de 2013 e, encerrando-se em 28 de fevereiro de 2013. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-090, Funcional Programática – 10.301.0021.2052. 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
CONTRATADO: PAULO MANOEL BATISTA PEREIRA 
CONTRATO N° : 004/2013 – D.N.J.M. 
OBJETO: O CONTRATADO se obriga a prestar seus serviços mediante a locação dos veículos FIAT/DUCATO 
MINIBUS, MICROÔNIBUS, placas DQS-9745/SP, ano/modelo 2006/2006, a Diesel e FIAT/SIENA EL FLEX, placas 
EAU-7168/SP, ano/modelo 2009/2010, a álcool/gasolina, ambos de sua propriedade, sendo dirigido por motorista 
devidamente habitado  para a execução dos serviços de transporte de pacientes para os municípios de Santos e 
Praia Grande, diáriamente, perfazendo o total de 24 (vinte e quatro) 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  005/2013.  
DATA: 14/01/2013. 
VALOR: R$ 800,00 (oitocentos reais) por  viagem, conforme proposta de preços do CONTRATADO, perfazendo o 
valor mensal de R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais) ao mês, totalizando a quantia global de R$ 
38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais). 
VIGÊNCIA: iniciando-se em 14 de janeiro de 2013 e, encerrando-se em 13 de março de 2013 (inclusive). 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.36.99-090, Funcional Programática – 10.301.0021.2052. 



 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
CONTRATADA : SMARAPD INFORMÁTICA LTDA. 
CONTRATO N° : 005/2013 – D.N.J.M. 
OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços de impressão gráfica dos títulos de cobrança de dívida 
ativa, impressão de carnês, relativos a Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Licença e Funcionamento, 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e Taxa da Receita de Feira, todos referentes ao Exercício 2013, nos 
moldes e quantidades, especificados no Anexo do Edital, parte integrante do presente contrato, com fundamento 
nos termos do processo licitatório, modalidade Carta Convite nº 001/2013, Processo nº 001/2013.  
DATA: 22/01/2013. 
VALOR: R$ 47.312,30 (quarenta e sete mil, trezentos e doze reais e trinta centavos). 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.63-013, Funcional Programática – 04.123.0005.2009. 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
CONTRATADA : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
CONTRATO Nº: 006/2013 – D.N.J.M.  
OBJETO DO CONTRATO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de Instituição Financeira Bancária para a 
prestação de serviços de cobrança bancária CAIXA: Conjunto de serviços de Cobrança Bancária que a CAIXA oferece a 
seus Clientes, permitindo-lhes efetuar seus recebimentos através de documento próprio, denominado bloqueto de 
cobrança, nos seguintes canais de atendimento: Internet, Rede Bancária, Unidades Lotéricas e correspondentes CAIXA 
AQUI, tendo este contrato por escopo possibilitar acesso ao CLIENTE às Carteiras de Cobrança sem Registro, com 
Registro e Caucionada, relativos ao exercício de 2013, tudo conforme descrição do Anexo, parte integrante deste contrato, 
como se nele estivessem transcritos – com fundamento nos termos do artigo 24, inciso VIII e Processo de Dispensa de 
Licitação nº 007/2013. 
DATA: 22/01/2013. 
VALOR: Taxa bancária no valor unitário de R$ 2,45 (dois reais e quarenta e cinco centavos), por título e/ou parcela 
quitada, referente aos itens descritos na cláusula décima terceira do contrato em seu parágrafo segundo, conforme 
proposta anexa da CONTRATADA. 
VIGÊNCIA: O prazo do presente contrato vigorará durante todo o exercício de 2013. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.81-009, Funcional Programática – 04.123.0005.2009. 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
CONTRATADA : TRANSPELICANO TRANSPORTES E TURISMO LTDA. – ME  
CONTRATO N° : 007/2013 – D.N.J.M. 
OBJETO: A CONTRATADA, obriga-se a prestar seus serviços, consubstanciado no transporte rodoviário municipal de 
escolares da zona rural do Município de Iguape, para o Ensino Municipal e Estadual, com fornecimento de veículos 
apropriados, incluindo combustível e devendo  o mesmo ser dirigido por motorista habilitado e autorizado pela 
CONTRATADA, que deverá estar habilitada para esse fim, devendo ainda, apresentar comprovante de curso realizado 
pelos seus motoristas, responsabilizando-se também pela manutenção adequada dos veículos, e tudo o mais necessário 
para o cumprimento das rotas e itinerários constantes do Anexo do Contrato, com fundamento nos termos do artigo 24, 
inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e, Processo de Dispensa de Licitação nº 007/2013, durante o período de 03 (três) 
meses do ano letivo de 2013, em atendimento às linhas de nº 01 a 43, descritas no quadro das linhas, anexa ao presente 
contrato, nos itinerários, períodos e quilometragens nela constantes, ficando proibida a terceirização dos serviços,.  
DATA: 01/02/2013. 
VALOR: R$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos), por quilômetro rodado, correspondentes a 3.457 km/diários, 
relativos a 53 (cinquenta e três) dias letivos, totalizando o valor global de R$ 540.501,95 (quinhentos e quarenta mil, 
quinhentos e um reais e noventa e cinco centavos), conforme anexo que integra o presente contrato. 
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 01 de fevereiro de 2013 e encerrando-se em 30 de abril de 2013. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-Fichas 050 e 118, Funcional Programática – 
12.361.0075.2028. 
 
 
LOCATÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
LOCADOR:    IVAN RIBEIRO 
CONTRATO N° : 008/2013 – D.N.J.M. 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a locação e serviços de uma embarcação e seu piloteiro para o transporte 
fluvial de escolares de ensino municipal, conforme ofício nº 005/2013 do Departamento de Educação do Município de 
Iguape – Setor de Transportes, para a travessia do Rio Ribeira de Iguape, no Bairro Volta Grande, em embarcação de 
propriedade do LOCADOR, neste município de Iguape/SP – com fundamento nos termos do artigo 25, inciso I, da Lei 
Federal nº 8666/93 e suas alterações posteriores e, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 017/2013, autuado 
sob o nº 001/2013. 
DATA: 01/02/2013. 
VALOR: Fornecer mensalmente 120 (cento e vinte) litros de gasolina no valor de R$ 2,76 (dois reais e setenta e seis 
centavos) o litro, perfazendo a quantia de R$ 3.146,40 (três mil cento e quarenta e seis reais e quarenta centavos) e R$ 
1.000,00 (um mil reais) mensais, à título de contraprestação pelos serviços prestados, perfazendo R$ 10.000,00 (dez mil 
reais),  totalizando a quantia global contratual de R$ 13.146,40 (treze mil cento e quarenta e seis reais e quarenta 
centavos). 

VIGÊNCIA: 10 (dez) meses, iniciando-se em 14 de fevereiro de 2013 e, encerrando-se em 18 de dezembro de 2013. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.36.99-050, Funcional Programática – 12.361.0075.2028. 
 
 
 
 



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
CONTRATADA : TRANSPELICANO TRANSPORTES E TURISMO LTDA. – ME  
CONTRATO N° : 009/2013 – D.N.J.M. 
OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a prestar seus serviços, consubstanciado no transporte rodoviário municipal e 
estadual de escolares da zona rural do Município de Iguape, com fornecimento de veículos (Ônibus), incluindo combustível 
e devendo o mesmo ser dirigido por motorista da CONTRATADA que deverá estar 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 e tudo mais necessário para o cumprimento das rotas e itinerários constantes do 
anexo do contrato, que lhe foi adjudicado no Processo de Dispensa de Licitação nº 020/2013, com fundamento nos 
termos do artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, pelo período de 03 (três) 
meses, durante o ano letivo de 2013.  
DATA: 01/02/2013. 
VALOR: R$ 4,47 (quatro reais e quarenta e sete centavos), por quilômetro rodado, correspondentes a 2.956 
km/diários (dois mil novecentos e cinquenta e seis quilômetros diários), relativos a 53 (cinquenta e três) dias letivos, 
totalizando o valor global de R$ 700.305,96 (setecentos mil, trezentos e cinco reais e noventa e seis centavos), 
conforme anexo que integra o presente contrato. 
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 01 de fevereiro de 2013 e encerrando-se em 30 de abril de 2013 (inclusive). 
Dotação Orçamentária: Ensino Fundamental e Ensino Médio – 3.3.90.39.99-Fichas 050 e 118 = Categoria Econômica e 
12.361.0075.2028 = Funcional Programática. 
 
 
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
CONCESSIONÁRIA : TRANSPELICANO TRANSPORTES E TURISMO LTDA. - ME 
CONTRATO N° : 010/2013 – D.N.J.M. 
OBJETO: A CONCEDENTE, na qualidade do Poder Público Municipal, autorizada pelo Decreto Municipal nº 2.330 de 23 
de dezembro de 2010, publicado em 25/12/2010, outorga a concessão do serviço público - transporte coletivo urbano e 
rural, no território do município de Iguape à CONCESSIONÁRIA. O Serviço público, ora concedido, compreende a 
operação e exploração pela CONCESSIONÁRIA, das linhas e seus respectivos itinerários previstos no Decreto Municipal 
nº 2.330 de 23 de dezembro de 2010, obrigando-se a CONCESSIONÁRIA a prestar seus serviços, com fornecimento de 
veículos (Ônibus), incluindo o combustível e devendo o mesmo ser dirigido por motorista da CONCESSIONÁRIA que 
deverá estar habilitado para esse fim, devendo ainda, apresentar comprovante de curso realizado, ficando proibida a 
terceirização dos serviços, responsabilizando-se também pela manutenção adequada desses veículos e tudo mais 
necessário para o cumprimento das rotas e itinerários preestabelecidos conforme roteiros de percurso e número estimado 
de usuários de cada rota, constantes do Anexo do Contrato, integrante do presente e do Processo de Dispensa de 
Licitação nº 021/2013.  
DATA: 01/02/2013. 
VALOR: Conforme tabela do Decreto Municipal nº 2.330 de 23 de dezembro de 2010. 
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, com vigência a partir do dia 01/02/2013, encerrnado-se em 31/07/2013, ressalvado o 
fato de que o presente contrato será automaticamente rescindido, independentemente de indenização de quaisquer das 
partes, assim que concluído o procedimento licitatório que versa sobre o objeto do presente contrato. 
 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
CONTRATADA  : GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. 
CONTRATO N° : 011/2013 – D.N.J.M. 
OBJETO: Fornecer diariamente por meio de correio eletrônico e website: boletim de publicações do Diário Oficial, 
inclusiveTribunal de Contas de interesse da CONTRATANTE, conforme detalhamento do Anexo I, mantendo plantões 
diários para atendimentos e consultas telefônicas, sobre assuntos de natureza jurídica, contábil-orçamentária e financeira, 
informação sobre leis e decisões do STF que sejam de interesse da CONTRATANTE e remessa de modelos de Leis, 
Decretos, Regulamentos, Manuais, Formulários, conforme Proposta anexa – com fundamento nos termos do artigo 24, 
inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.  
DATA: 01/02/2013. 
VALOR: A CONTRATANTE pagará „a CONTRATADA, pela prestação de serviços ora ajustada, a importância de R$ 
120,00 (cento e vinte reais) por módulo/mês, relativos aos módulos de I a IV, da proposta anexa, mediante envio da Fatura 
de Prestação de Serviços e do respectivo boleto, totalizando a quantia global de R$ 5.760,00 (cinco mil setecentos e 
sessenta reais). 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início em 01 de fevereiro de 2013, encerrando-se em 31 de janeiro de 2014. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.88-009, Funcional Programática – 04.122.0003.2004. 

 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
CONTRATADA : ISIS LOIS HILDEBRAND - ME 
CONTRATO N° : 012/2013 – D.N.J.M.   
OBJETO: A CONTRATADA fornecerá 02 (dois) módulos de Arquibancadas com 06 lances (degraus) com 40,00 
metros de comprimento em cada módulo, em estrutura metálica tubular, com acentos travados, guarda-corpo, 
corrimão, ambos com abertura máxima de 15 cm (quinze centímetros) e 01 (um) módulo de arquibancada medindo 
20 metros de comprimento composto de 06 (seis) lances (degraus), sendo 02 (dois duplos para corredor de acesso 
na frente, com capacidade mínima para cinco mil lugares), considerando-se 02 (duas) pessoas sentadas por metro 
linear e que estejam de acordo com as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, utilizadas no período dos 
eventos festivos do “Carnaval 2013”, conforme especificações do Edital de Licitação e seus Anexos, modalidade 
Carta Convite 003/2013, Processo nº 009/2013.  
DATA: 01/02/2013. 
VALOR: R$ 77.500,00 (setenta e sete mil e quinhentos reais). 
VIGÊNCIA: de 08 de fevereiro de 2013 a 12 de fevereiro de 2013. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.23-074, Funcional Programática – 13.392.0018.2117. 



 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
CONTRATADA : PIAF PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA. – EPP  
CONTRATO N° : 013/2013 – D.N.J.M.   
OBJETO: A CONTRATADA fornecerá sonorização de Avenida com fornecimento de Carro Torre, com mão de obra técnica 
para montagens e desmontagens, conforme relação de equipamentos anexa a solicitação do Departamento de Cultura, 
Turismo e Eventos para o acompanhamento das baterias das Escolas de Samba para a utilização no período do “Carnaval 
2013”, conforme especificações do Edital e seus Anexos, que fazem parte integrante do presente contrato, como se nele 
estivessem transcritos, nos termos da Licitação na modalidade Carta Convite 004/2013, Processo nº 010/2013.  
DATA: 01/02/2013. 
VALOR: R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais). 
VIGÊNCIA: de 08 de fevereiro de 2013 a 12 de fevereiro de 2013. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.23-074, Funcional Programática – 13.392.0018.2117. 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
CONTRATADO: MARCOS NEVES 
CONTRATO N° : 014/2013 – D.N.J.M. 
OBJETO: O CONTRATADO se obriga a prestar os serviços com a locação de um veículo Caminhão/Furgão, Cabine 
Fechada da marca Mercedez Benz,, modelo MB 180 D, Ano/Fabricação 1.995, Ano/Modelo 1.996, Cor Branca, placas 
LBK-9662, RENAVAM 665.196.334, de sua propriedade, para a execução do serviço de transporte dos produtos da 
Merenda Escolar da Agricultura Familiar do Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal – PAA, sendo duas 
viagens por semana, com fornecimento de combustível, motorista devidamente habilitado e manutenção do veículo – com 
fundamento nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.  
DATA: 01/02/2013. 
VALOR: R$ 312,50 (trezentos e doze reais e cinquenta centavos) por viagem, conforme proposta de preços do 
CONTRATADO e aceito pela CONTRATANTE, que faz parte integrante do presente instrumento, perfazendo o valor 
estimado mensal do serviço a prestar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), relativos a 08 (oito) viagens por mês, 
totalizando o valor global contratual estimado de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), relativos a 24 (vinte e quatro) 
viagens totais. 
VIGÊNCIA: O presente contrato tem vigência de 90 (noventa) dias, Iniciando-se em 01 de fevereiro de 2013, encerrando-
se em 30 de abril de 2013. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.36.99-052, Funcional Programática – 12.361.0075.2074. 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
CONTRATADA :  SMS – SEGURANÇA MONITORADA E SERVIÇOS LTDA.  
CONTRATO N° : 015/2013 – D.N.J.M. 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a prestação dos serviços emergenciais de Controle de Acesso de 
Logradouros Públicos, através do fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários, nos 
termos do Anexo I, parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos  –Processo de Dispensa 
de Licitação nº 022/2013, Autos nº 009/2013.   
DATA: 01/02/2013. 
VALOR: R$ 128.753,20 (cento e vinte e oito mil setecentos e cinquenta e três reais e vinte centavos), totalizando o valor 
global contratual de R$ 386.259,60 (trezentos e oitenta e seis mil duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos). 
VIGÊNCIA: No período compreendido entre os dias 01 de fevereiro de 2013 a 30 de abril de 2013, podendo ser prorrogado 
por igual período, com fundamento nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores.  
Dotação Orçamentária: Funcional Programática – 10.301.0021.2052, Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-090. 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
CONTRATADA :  SILVIA MOREIRA SANTOS PRODUÇÕES - ME 
CONTRATO N° : 017/2013 – D.N.J.M.   
OBJETO: O presente contrato tem por objeto, a locação de 30 (trinta) unidades de cabines de sanitários portáteis químicos 
montados (Stander), contendo lavatórios, vasos sanitários, mictório, saboneteira, papeleiras, porta toalhas e tomadas de 
uso geral e entre estes, banheiros químicos adaptados para deficientes físicos, em espaços físicos indicados pela 
CONTRATANTE, incluindo montagem, desmontagem, transporte, pessoal especializado para a manutenção, limpeza e 
sucção diária e, fornecimento de desodorizantes, bactericidas e papel higiênico, no período das festividades do Carnaval 
2013, entre os dias 08/02/2013 e 12/02/2013, conforme especificações contidas no anexo I, da Carta Convite nº 006/2013, 
Processo nº 015/2013, parte integrante deste contrato, como se nele estivessem transcritos.  
DATA: 07/02/2013. 
VALOR: R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais). 
VIGÊNCIA: de 08 de fevereiro de 2013 a 12 de fevereiro de 2013 (inclusive). 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.99-074, Funcional Programática – 13.392.0018.2117. 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
CONTRATADA : SPASOM LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA. 
CONTRATO N° : 018/2013 – D.N.J.M.   
OBJETO: O presente contrato tem por objeto, a contratação de empresa prestadora de serviços de locação de Carro com 
Som, para a sonorização e iluminação para a realização das festividades do “Carnaval 2013”, no bairro Icapara e locação 
de Carro com Som, Palco, Sonorização e Iluminação para “Carnaval 2013” do Bairro da Barra do Ribeira, em Iguape/SP, 
ambos no período de 09/02/2013 a 11/02/2013, conforme especificações do Anexo I do Edital, que fazem parte integrante 
do presente contrato, como se nele estivessem transcritos, modalidade Carta Convite 008/2013, Processo nº 018/2013.  
DATA: 07/02/2013. 
VALOR: R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais). 
VIGÊNCIA: de 09 de fevereiro de 2013 a 11 de fevereiro de 2013. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.23-074, Funcional Programática – 13.392.0018.2117. 

 



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
CONTRATADA : MILENA GUIRADO CASAGRANDE - ME 
CONTRATO N° : 019/2013 – D.N.J.M.   
OBJETO: O presente contrato tem por objeto, a contratação de empresa prestadora de serviços em equipamentos 
de iluminação de Avenida no Centro Histórico de Iguape para a utilização na realização dos eventos festivos do 
“Carnaval 2013”, conforme especificações do Edital de Licitação e seus Anexos, modalidade Carta Convite 
009/2013, Processo nº 019/2013.  
DATA: 07/02/2013. 
VALOR: R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais). 
VIGÊNCIA: de 08 de fevereiro de 2013 a 12 de fevereiro de 2013. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.23-074, Funcional Programática – 13.392.0018.2117. 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
CONTRATADA :  LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNÓSTICA LTDA. – ME    
CONTRATO N° : 020/2013 – D.N.J.M. 
OBJETO: Nos termos do Processo de Dispensa de Licitação nº 023/2013, fica a empresa LABCENTER MEDICINA 
LABORATORIAL E DIAGNÓSTICA LTDA. – ME, responsável pela prestação de serviços técnicos especializados de 
exames de laboratório a ser instalado na Unidade Mista de Saúde de Iguape, de acordo com o Anexo 1, que faz parte 
integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos.   
DATA: 08/02/2013. 
VALOR: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) mensais, totalizando o valor global estimado de R$ 135.000,00 (cento e 
trinta e cinco mil reais) para o prazo de três meses. 
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, com início imediato a partir da data de assinatura do presente contrato, podendo, em caso 
excepcional, ser prorrogado nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.  
Dotação Orçamentária: Funcional Programática – 10.301.0021.2052, Categoria Econômica – 3.3.90.39.050-Ficha 127 – 
MAC 05.300.22. 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
CONTRATADO: EMERSON DA SILVA SANTOS 
CONTRATO N° : 090/2013 – D.N.J.M. 
OBJETO: Obriga-se o CONTRATADO, a prestar seus serviços para o Departamento Municipal de Cultura, desenvolvendo 
oficinas de capacitação em Revitalização de Revestimentos e Argamassa, além de Educação Patrimonial, ambos com 40 
horas semanais para o Projeto Oficina Escola de Artes e Ofícios do SENAI Sorocaba/SP – com fundamento nos termos do 
artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, c.c. Lei Municipal nº 1.933/2007, em seu artigo 
11.  
DATA: 08/02/2013. 
VALOR: A CONTRATANTE pelos serviços prestados, pagará ao CONTRATADO, o valor mensal de R$ 800,00 (oitocentos 
reais), que serão pagos até o décimo dia útil subsequente ao vencido, deduzindo-se as verbas previstas em Lei e neste 
contrato, perfazendo o valor total contratual de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), pelo período total contratado. 
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, iniciando-se em 08 de fevereiro de 2013, encerrando-se em 07 de agosto de 2013. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.36.05-072, Funcional Programática – 13.392.0017.2081. 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
CONTRATADO: AILTON CARDOSO BORGES   
CONTRATO N° : 092/2013 – D.N.J.M.  
OBJETO: O CONTRATADO obriga-se a executar os serviços de mão de obra com os devidos equipamentos para a 
limpeza e roçada em valas de drenagem de águas pluviais nas ruas mencionadas no croqui anexo ao contrato, numa 
extensão de 2.080 m (dois mil e oitenta) metros lineares, perfazendo a quantia de R$ 3,70 (qtrês reais e setenta centavos), 
o metro linear, neste município de Iguape/SP – O presente contrato vincula-se aos termos do artigo 24, inciso II, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.  
DATA: 01/03/2013. 
VALOR: R$ 7.696,00 (sete mil, seiscentos e noventa e seis reais). 
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias, iniciando-se em 01 de março de 2013 e, o seu término em 31 de março de 2013 (inclusive). 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.36.25-035, Funcional Programática – 17.512.0032.2086. 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
CONTRATADA : W. P. DA SILVA ESTUDIOS – ME  
CONTRATO N° : 093/2013 – P.J.M. 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a prestação de serviços referentes à disponibilização de jornal impresso, 
de tiragem mínima semanal, de circulação regional para a publicação dos atos administrativos e oficiais do Município de 
Iguape, até o limite de 22.829 centímetros por coluna (aproximadamente), com fundamento nos termos do processo de 
licitação na modalidade Convite nº 010/2013, Processo nº 025/2013.  
DATA: 01/03/2013. 
VALOR: A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pela prestação de serviços ora ajustada, a importância global 
estimada de R$ 79.900,00 (setenta e nove mil e novecentos reais), correspondentes a R$ 3,50 (três reais e cinquenta 
centavos) por centímetro/coluna, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura pela CONTRATADA, devidamente 
aprovada pelo setor competente, que será pago 30 dias após a medição dos serviços, mediante apresentação de 
documento fiscal à CONTRATANTE. 
VIGÊNCIA: 10 (dez) meses, iniciando-se a partir do dia 01 de março de 2013, e da emissão da respectiva ordem de 
serviços, encerrando-se em 31 de dezembro de 2013 (inclusive). 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.90-009, Funcional Programática - 04.122.0003.2004. 
 



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
CONTRATADA: C & K CONSTRUÇÕES LTDA.   
CONTRATO N° : 094/2013 – D.N.J.M.  
OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços de poda de árvores e arbustos na área do município de 
Iguape, com fornecimento de veículo, mão de obra e equipamentos, incluindo o transporte de seus funcionários e o 
combustível dos veículos e equipamentos, conforme especificações constantes da proposta anexa da CONTRATADA, 
parte integrante do presente contrato – O presente contrato vincula-se aos termos do artigo 24, inciso VIII, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Processo de Dispensa de Licitação nº 027/2013, Autos nº 011/2013.  
DATA: 01/03/2013. 
VALOR: R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais) mensais, totalizando a quantia global contratual de R$ 213.000,00 
(duzentos e treze mil reais). 
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, iniciando-se em 01 de março de 2013 e, encerrando-se em 31 de maio de 2013 (inclusive). 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.78-032, Funcional Programática – 15.452.0007.2019. 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
CONTRATADO: SILVIO FERNANDO RODRIGUES 
CONTRATO N° : 095/2013 – D.N.J.M. 
OBJETO: Obriga-se o CONTRATADO, a prestar seus serviços para o Departamento Municipal de Cultura, no 
desenvolvimento de oficinas de capacitação em Serralheiro Restaurador e Entalhador Restaurador, além de Educação 
Patrimonial, ambos com 20 horas semanais para o Projeto Oficina Escola de Artes e Ofícios do SENAI Sorocaba/SP – com 
fundamento nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, c.c. Lei Municipal 
nº 1.933/2007, em seu artigo 11.  
DATA: 01/03/2013. 
VALOR: A CONTRATANTE pelos serviços prestados, pagará ao CONTRATADO, o valor mensal de R$ 800,00 (oitocentos 
reais), que serão pagos até o décimo dia útil subsequente ao vencido, deduzindo-se as verbas previstas em Lei e neste 
contrato, perfazendo o valor total contratual de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), pelo período total contratado. 
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, iniciando-se em 01 de março de 2013, e encerrando-se em 31 de agosto de 2013. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.36.05-072, Funcional Programática – 13.392.0017.2081. 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
CONTRATADA  : FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA – CEPAM – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
CONTRATO N° : 101/2013 – D.N.J.M. 
OBJETO: O presente termo de adesão ao sistema cepam de assinatura tem por objeto a prestação de serviços técnicos 
especializados consistentes na elaboração de estudos, pesquisas e consultorias, referentes à área de atuação institucional 
do CEPAM, compreendidos conforme Proposta anexa – com fundamento nos termos do artigo 24, inciso VIII, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.  
DATA: 08/03/2013. 
VALOR: A CONTRATANTE pagará „a CONTRATADA, pela prestação de serviços ora ajustada, a importância de R$ 
2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais) em até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato e a segunda parcela 
no valor de R$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais) em 180 (cento e oitenta) dias após a data de assinatura do 
presente contrato. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início em 08 de março de 2013, encerrando-se em 07 de março de 2014. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.79-009, Funcional Programática – 04.122.0003.2004, DR nº 
01.110.00. 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
CONTRATADO: WILSON ANTONIO RIBEIRO 
CONTRATO N° : 103/2013 – D.N.J.M. 
OBJETO: Locação de um veículo tipo caminhonete furgão refrigerado, estando dentro das normas da Vigilância Sanitária, 
marca/modelo FIAT/FIORINO FLEX, à Gasolina/Álcool, placas ECM-1081, ano de fabricação/2013, ano modelo/2013, de 
propriedade do CONTRATADO, sendo dirigido por motorista habitado  para a execução dos serviços de transporte de Leite do 
Programa Viva Leite, dentro do município de Iguape, com fornecimento de combustível, motorista devidamente habilitado e 
manutenção do veículo – com fundamento nos termos do processo de licitação – modalidade Carta Convite nº 011/2013, Processo 
nº 032/2013.  
DATA: 11/03/2013. 
VALOR: R$ 1,80 (um real e oitenta centavos) por quilômetro rodado, perfazendo 895 (oitocentos e noventa e cinco) quilômetros 
semanais, correspondentes a 3.580 (três mil quinhentos e oitenta) quilômetros mensais, relativos à R$ 6.444,00 (seis mil 
quatrocentos e quarenta e quatro reais) mensais, totalizando a quantia global estimada contratual de R$ 53.895,31 (cinquenta e 
três mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos), conforme proposta de preços da CONTRATADA que faz parte 
integrante do presente instrumento. 
VIGÊNCIA: 08 (oito) meses  e 08 (oito) dias, iniciando-se em 11 de março de 2013 e, encerrando-se em 18 de dezembro de 2013. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.36.99-107, Funcional Programática – 08.244.0026.2088. 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
CONTRATADO: EDINO MARCOS DAMÁSIO 
CONTRATO N° : 110/2013 – D.N.J.M. 
OBJETO: Obriga-se o CONTRATADO, a executar os serviços de transporte diário de merenda escolar, materiais de higiene, 
materiais escolares e pães para as Escolas Municipais, conforme requisição do Departamento Educação do Município de Iguape, 
em veículo Caminhonete/Furgão – FIAT/FIORINO IE, Ano/Fab. 1997/1997, Placas GRW7491/SP, de sua propriedade, com os 
requisitos necessários de segurança, inclusive com condutor e veículo legalmente habilitados para a execução dos serviços, nos 
dias e horários estabelecidos pelo Departamento de Educação Municipal (dias letivos), no período de 90 (noventa) dias 
(correspondentes a 61 dias letivos), com a quilometragem diária de 120 km e preço unitário por quilômetro rodado de R$ 1,50 (um 
real e cinquenta centavos)  – com fundamento nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e, Processo de 
Dispensa de Licitação nº 035/2013, Autos nº 015/2013.  
DATA: 13/03/2013. 
VALOR: R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por quilometro rodado, perfazendo 120 km/diários, correspondentes a 61 
(sessenta e um) dias letivos, totalizando o valor global estimado de R$ 10.980,00 (dez mil novecentos e oitenta reais). 
VIGÊNCIA: Iniciando-se a partir do dia 13 de março de 2013 e encerrando-se em 12 de junho de 2013. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.36-052, Funcional Programática – 12.361.0075.2074. 



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
CONTRATADA : MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA. – ME  
CONTRATO N° : 122/2013 – D.N.J.M.   
OBJETO: O presente contrato tem por objeto, a contratação de empresa prestadora de serviços em equipamentos de 
sistema de sonorização, sistema de iluminação cênica, Painel de LED e plataformas pantográficas e telescópicas para a 
realização da XXI Via Sacra ao Vivo - 2013, (Paixão de Cristo), na Praça da Basílica, em Iguape/SP, conforme 
especificações do Edital e seus Anexos I e II, partes integrantes deste contrato, na modalidade Carta Convite 013/2013, 
Proc. nº 037/2013.  
DATA: 22/03/2013. 
VALOR: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). 
VIGÊNCIA: Durante os dias 28 e 29 de março de 2013. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.12-074, Funcional Programática – 13.392.0018.2117 – DR 01.110.00. 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
CONTRATADA :  SILVA & ALVES SERVIÇOS LTDA. - ME 
CONTRATO N° : 127/2013 – D.N.J.M.   
OBJETO: O presente contrato tem por objeto, a locação de caçambas para a recepção e retirada de resíduos sólidos em 
geral, incluindo sua destinação final, gerados no município de Iguape, pelo regime de menor preço mensal, em 
conformidade com o Anexo da Carta Convite nº 014/2013, Processo nº 038/2013, parte integrante deste contrato, como se 
nele estivessem transcritos.  
DATA: 10/04/2013. 
VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais), divididos em 06 (seis) parcelas 
mensais correspondentes a R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). 
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 10 de abril de 2013 e, encerrando-se em 09 de outubro de 2013 (inclusive). 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.78-032, Funcional Programática – 15.452.0007.2019, DR – 
01.110.00. 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
CONTRATADA :  EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA.  
CONTRATO N° : 143/2013 – D.N.J.M. 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução das obras de pavimentação asfáltica e obras complementares 
da Rua Projetada, no Bairro do Rocio, neste Município de Iguape, compreendendo o fornecimento de mão de obra, 
materiais e equipamentos, conforme descrição constante da proposta anexa e dos anexos do Edital respectivo, partes 
integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos  – Tomada de Preços nº 009/2012, Processo nº 
126/2012.   
DATA: 15/04/2013. 
VALOR: R$ 269.843,57 (duzentos e sessenta e nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos). 
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, a contar da data de assinatura da Ordem de Serviços pela CONTRATANTE.  
Dotação Orçamentária: Funcional Programática – 15.452.0007.2085, Categoria Econômica – 4.4.90.51-034. 
 
LOCADOR: ALFEU PASCINI 
LOCATÁRIA : PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
CONTRATO N° : 144/2013 – P.J.M. 
OBJETO: Locação de 01 (um) imóvel residencial na zona urbana, situado na Rua D. Pedro II, nº 690, Bairro da Barra do 
Ribeira, com área construída de 157,85 m

2
, nesta cidade de Iguape/SP., destinado exclusivamente às atividades da 

LOCATÁRIA, especialmente na instalação da sede da “Administração Regional do Bairro da Barra do Ribeira”, em 
Iguape/SP, não podendo ser mudada a sua destinação, sem o prévio consentimento expresso e por escrito do LOCADOR - 
com fundamento nos termos do art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e Processo de Dispensa de Licitação nº 
046/2013, Autos nº 017/2013.  
DATA: 15/04/2013. 
VALOR: R$ 1.356,00 (um mil trezentos e cinquenta e seis reais) mensais, totalizando a quantia global de R$ 16.272,00 
(dezesseis mil duzentos e setenta e dois reais). 
VIGÊNCIA: 01 (um) ano, iniciando-se em 15 de abril de 2013 e, encerrando-se em 14 de abril de 2014. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Categoria Econômica – 3.3.90.36.15-032, Funcional Programática – 15.452.0007.2019. 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
CONTRATADA : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
CONTRATO Nº: 152/2013 – P.J.M.  
OBJETO DO CONTRATO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de Instituição Financeira Bancária para a 
centralização e processamento de créditos proveniente de 100% (cem por cento) da folha de pagamento gerada pelo 
Município, que hoje representam 928 servidores, abrangendo servidores ativos, inativos e pensionistas, lançados em 
contas salário individuais na CAIXA, além de créditos em favor de estagiários ou qualquer outra pessoa que mantenha ou 
venha a manter vínculo de remuneração com a CONTRATANTE, seja recebendo vencimento, salário, subsídio, proventos 
e pensões ou bolsa estágio, denominados, doravante, para efeito deste instrumento, CREDITADOS, em contrapartida da 
efetivação de débito na conta corrente do MUNICÍPIO, em atendimento ao processo de dispensa de licitação nº 042/2013, 
Autos nº 016/2013. 
DATA: 29/04/2013. 
VALOR RECEBIDO PELO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS: R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil 
reais), que deverá ser recolhido aos cofres do Município, conforme Cláusula Sexta do Contrato, em conta indicada pelo 
Departamento Financeiro da Prefeitura Municipal de Iguape/SP. 
VIGÊNCIA: O presente contrato é firmado com prazo de vigência de 60 (sessenta) meses, a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado em até 12 (doze) meses, atendidas as condições do § 4º, do artigo 57, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Código de Receita para recebimento dos valores: 1731.00.00.00 
 
 
 



 
LOCADOR :   JOÃO ROCHAEL 
LOCATÁRIA : MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATO Nº: 218/2013 – DNJM 
OBJETO: Locação de 01 (um) imóvel urbano residencial, localizado na Praça Engenheiro Grenhalgh, nº 05, Centro, nesta cidade 
de Iguape/SP, para a instalação da sede da “Escola Municipal de Música”, com fundamento nos termos do artigo 24, inciso X, da 
Lei Federal nº 8.666/93 e, Processo de Dispensa de Licitação nº 049/2013, Autos nº 18/2013. 
DATA: 02/05/2013. 
VALOR: R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), mensais, totalizando R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais). 
VIGÊNCIA: 01 (um) ano, iniciando-se em 02 de maio de 2013 e, encerrando-se em 01 de maio de 2014 (inclusive). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Categoria Econômica - 3.3.90.36-072, Funcional Programática – 13.392.0017.2081. 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA : EDITORA GRÁFICA OPET LTDA.  
CONTRATO N° : 220/2013 – DNJM   
OBJETO: O presente contrato tem por objeto o fornecimento de Sistema de Ensino, composto por disponibilização de materiais 
didáticos para alunos, professores e gestores da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino, bem como Consultoria 
Educacional, Pedagógica e Formação de Professores e Gestores e disponibilização de um Portal de Educação na Internet para 
acesso de Alunos, Professores e Gestores, conforme especificações constantes do Edital de Pregão nº 009/2013, Processo nº 
039/2013 e seus Anexos, partes integrantes deste contrato.  
DATA: 08/05/2013. 
VALOR: R$ 244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil reais), o qual será pago após o recebimento dos recursos pela Prefeitura 
Municipal de Iguape, oriundos da centralização dos serviços, vencedora do certame/negociação. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses ou até que perdurem as obrigações entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, a partir da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante pedido formal da CONTRATADA. 
Dotação Orçamentária: Educação Infantil = Categoria Econômica - 3.3.90.30.14-061, Funcional Programática – 
12.365.0079.2027; Educação Fundamental = Categoria Econômica - 3.3.90.30.14-056, Funcional Programática – 
12.365.0084.2074. 
 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IGUAPE 
CONTRATADO: AGNALDO XAVIER – ME    
CONTRATO N° : 223/2013 – DNJM  
OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços de limpeza, neste município de iguape, compreendendo o 
fornecimento de mão de obra e equipamentos para o corte e retirada de vegetação da margem do Canal do Mar Pequeno, 
conforme orçamento e cronograma descritos no Anexo, partes integrantes do presente contrato – com fundamento nos termos do 
processo de licitação – modalidade Carta Convite nº 016/2013, Processo nº 048/2013.  
DATA: 15/05/2013. 
VALOR: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias, iniciando-se em 15  de maio de 2013 e, o seu término em 14 de julho de 2013 (inclusive). 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.78-032, Funcional Programática – 15.452.0007.2019. 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA : BANDA MUSICAL “SANTA CECÍLIA DE IGUAPE” 
CONTRATO N° : 226/2013 – DNJM 
OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a realização de funções musicais, num total de 14 (quatorze), durante  as festividades 
populares denominadas “Festa do Divino Espírito Santo e Santíssima Trindade” em Iguape, obedecendo os horários e locais 
determinados pela CONTRATANTE – com fundamento nos termos do artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8666/93 e Processo 
de Inexigibilidade de Licitação nº 058/2013, Autos nº 020/2013.  
DATA: 15/05/2013. 
VALOR: R$ 12.000,00 (doze mil reais). 
VIGÊNCIA: de 16 a 19 de maio de 2013 e de 23 a 26 de maio de 2013. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-074 e Funcional Programática – 13.392.0018-2117. 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA : STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA. “ME” 
CONTRATO N° : 228/2013 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a aquisição de botijões de gás para suprimento dos Departamentos de 
Administração, Educação e Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, sendo: 796 Botijões de gás de cozinha Tipo P-13, no valor de 
R$ 43,00 (quarenta e três reais) cada um  e 184 Cilindros de gás de cozinha Tipo P-45, no valor de R$ 178,00 (cento e setenta e 
oito reais) cada um – em atendimento ao Pregão Presencial nº 010/2013, Processo nº 040/2013.  
DATA: 15/05/2013. 
VALOR: R$ 66.980,00 (sessenta e seis mil, novecentos e oitenta reais). 
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 15/05/2013 e encerrando-se em 14/05/2014. 
Dotação Orçamentária: Administração = Categoria Econômica = 3.3.90.30.04 – 009, Funcional Programática = 
04.122.0003.2004; Educação = Categoria Econômica = 3.3.90.30.04 – 056, Funcional Programática = 12.361.0076.2027 e Saúde 
= Categoria Econômica = 3.3.90.30.04 – 090, Funcional Programática = 10.301.0021.2052.  
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  SILVA & ALVES SERVIÇOS LTDA. - ME 
CONTRATO N° : 229/2013 – DNJM   
OBJETO: O presente contrato tem por objeto, o fornecimento de equipamentos e mão de obra, necessários para a execução dos 
serviços de carga mecanizada e remoção de resíduos, expurgo de material não classificado, incluindo transporte e 
descarregamento em local adequado a recepção do material removido, regularização e conformação do terreno, gerados no 
município de Iguape, pelo período de 12 (doze) meses, pelo regime de menor preço mensal, em conformidade com o Anexo do 
Pregão Presencial nº 013/2013, Processo nº 045/2013, parte integrante deste contrato, como se nele estivessem transcritos.  
DATA: 20/05/2013. 
VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 334.471,84 (trezentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e setenta e um reais e 
oitenta e quatro centavos), que serão pagos a R$ 134,00314 a tonelada, num total de 2.496 t (dois mil quatrocentos e noventa e 
seis toneladas). 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, iniciando-se em 20 de maio de 2013 e, encerrando-se em 19 de maio de 2014 (inclusive). 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.99-032, Funcional Programática – 15.452.0007.2019, DR – 01.110.00. 

 



CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA : HDF – PRODUÇÕES EVENTOS E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA. - ME 
CONTRATO N° : 230/2013 – DNJM   
OBJETO: O presente contrato tem por objeto, a locação de Tendas, Containers, Geradores e Piso para a realização do evento 
denominado REVELANDO SÃO PAULO – Vale do Ribeira, Edição 2013, entre os dias 29 de maio a 02 de junho de 2013, no 
Centro de Eventos da municipalidade, conforme especificações constantes do anexo que faz parte integrante do presente contrato 
– nos termos do Edital de Licitação, modalidade Carta Convite 018/2013, Processo nº 054/2013.  
DATA: 27/05/2013. 
VALOR: R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais). 
VIGÊNCIA: entre os dias 29 de maio a 02 de junho de 2013. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.14-074, Funcional Programática – 13.392.0018.2117. 
 
 
LOCADORA: NEIVA APARECIDA DE LARA OLIVEIRA 
LOCATÁRIA: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATO N° : 231/2013 – P.J.M. 
OBJETO: Locação de um imóvel urbano residencial, com área total de 446,76 m2 , situado na Rua Francisco Marques de Aguiar nº 
205, Bairro do Rocio, nesta cidade de Iguape, Estado de São Paulo, que será usado para a instalação e funcionamento da sede do 
“CRAS – Centro de Referência de Assistência Social”, no município de Iguape/SP. – nos termos do artigo 24, inciso X, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e, Processo de Dispensa de Licitação nº 077/2013, Autos nº 23/2013.  
DATA: 27/05/2013. 
VALOR: R$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais) mensais, totalizando a quantia global de R$ 28.200,00 (vinte e oito mil e 
duzentos reais). 
VIGÊNCIA: iniciando-se em 10 de julho de 2013 e, encerrando-se em 09 de julho de 2014 (inclusive). 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.36.15-107, Funcional Programática – 08.244.0026.2088, DR 01.510.00. 
 
 
LOCADOR: JOSÉ JORGE RIBEIRO DA SILVA 
LOCATÁRIA : MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATO N° : 232/2013 – DNJM 
OBJETO: Locação de 01 (um) imóvel residencial na zona urbana, com estacionamento, situado na Rua XV de Novembro, nº 272, 
Centro, nesta cidade de Iguape/SP., destinado exclusivamente à instalação de parte das dependências do “Departamento de 
Educação Municipal” - com fundamento nos termos do artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e Processo de Dispensa 
de Licitação nº 066/2013, Autos nº 022/2013.  
DATA: 27/05/2013. 
VALOR: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais, totalizando R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). 
VIGÊNCIA: 01 (um) ano, iniciando-se em 10 de junho de 2013 e, encerrando-se em 09 de junho de 2014 (inclusive). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Categoria Econômica – 3.3.90.36.99-009, Funcional Programática – 04.122.0003.2004. 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  IBAS – INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO À SAÚDE   
CONTRATO N° : 236/2013 – DNJM 
OBJETO: Com fundamento nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e do Processo de 
Dispensa de Licitação nº 059/2013,autuado sob o nº 021/2013, fica a empresa IBAS – INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO À SAÚDE , 
responsável pela co-gestão técnico-administrativa do (PRONTO ATENDIMENTO, ENFERMARIA DE INTERNAÇÃO E AMBULATÓRIO DE 
ESPECIALIDADES, PLANTÕES MÉDICOS, ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO), de acordo com o Anexo 1, que faz parte integrante do presente contrato, 
como se nele estivessem transcritos.   
DATA: 02/06/2013. 
VALOR: R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) mensais, totalizando o valor global estimado de R$ 1.350.000,00 (um milhão, 
trezentos e cinquenta mil reais) para o prazo de três meses. 
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, com início imediato a partir da data de assinatura do contrato, podendo em caso excepcional, ser prorrogado 
por igual período nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.  
Dotação Orçamentária: Funcional Programática – 10.301.0021.2052, Categoria Econômica – 3.3.90.39.75-Ficha 090. 

 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  EPCCO – ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA.  
CONTRATO N° : 239/2013 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução das obras de pavimentação asfáltica, drenagem e obras 
complementares na Rua Ayrton Santana de Moraes, no Bairro do Rocio, neste Município de Iguape, compreendendo o 
fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, conforme descrição constante da proposta anexa e dos anexos do Edital 
respectivo, partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos  – Tomada de Preços nº 007/2012, 
Processo nº 124/2012.   
DATA: 03/06/2013. 
VALOR: R$ 284.533,09 (duzentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e trinta e três reais e nove centavos). 
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias, a contar da data de assinatura da Ordem de Serviços pela CONTRATANTE.  
Dotação Orçamentária: Funcional Programática – 15.452.0007.2085, Categoria Econômica – 4.4.90.51.99-034. 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  EPCCO – ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA.  
CONTRATO N° : 240/2013 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução das obras de pavimentação asfáltica e obras complementares nas 
Ruas Aldeia, Caiubá e Itatins, no Bairro do Rocio, neste Município de Iguape, compreendendo o fornecimento de mão de obra, 
materiais e equipamentos, conforme descrição constante da proposta anexa e dos anexos do Edital respectivo, partes integrantes 
do presente contrato, como se nele estivessem transcritos  – Tomada de Preços nº 008/2012, Processo nº 125/2012.   
DATA: 03/06/2013. 
VALOR: R$ 143.928,18 (cento e quarenta e três mil, novecentos e vinte e oito reais e dezoito centavos). 
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, a contar da data de assinatura da Ordem de Serviços pela CONTRATANTE.  
Dotação Orçamentária: Funcional Programática – 15.452.0007.2085, Categoria Econômica – 4.4.90.51.99-034. 

 



 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADO : MIGUEL DE RAMOS JÚNIOR 
CONTRATO N° : 241/2013 – DNJM 
OBJETO: O Objeto do presente instrumento contratual é a prestação de serviços de apresentação musical com a dupla Jeferson Luiz e 
Júnior, para o evento “Iguape Junino 2013”, organizado pelo Departamento Municipal de Cultura, no dia 13 de junho de 2013, com previsão 
de início a partir das 22:30 h. até às 00:00 h., com duração mínima de 1 (uma) hora e meia, no Centro de Eventos, neste Município de 
Iguape, com fundamento nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
DATA: 03/06/2013. 
VALOR: R$ 600,00 (seiscentos reais) que será pago em uma parcela após o Show. 
VIGÊNCIA: das 22:30 horas até às 00:00  horas do dia 13 de junho de 2013. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.36.99-074, Funcional Programática – 13.392.0018.2117. 
 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADO : JOSÉ BARBOSA 
CONTRATO N° : 242/2013 – DNJM 
OBJETO: O Objeto do presente instrumento contratual é a prestação de serviços de apresentação musical com o trio Gandaia, para o 
evento “Iguape Junino 2013”, organizado pelo Departamento Municipal de Cultura, no dia 14 de junho de 2013, com previsão de início a 
partir das 22:00 h. até às 00:00 h., com duração mínima de 2 (duas) horas, no Centro de Eventos, neste Município de Iguape, com 
fundamento nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
DATA: 03/06/2013. 
VALOR: R$ 500,00 (quinhentos reais) que será pago em uma parcela após o Show. 
VIGÊNCIA: das 22:00 horas até às 00:00  horas do dia 14 de junho de 2013. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.36.99-074, Funcional Programática – 13.392.0018.2117. 
 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA : SANDRA REGINA DOS SANTOS 
CONTRATO N° : 243/2013 – DNJM 
OBJETO: O Objeto do presente instrumento contratual é a prestação de serviços de apresentação musical com Juliano Souza, para o 
evento “Iguape Junino 2013”, organizado pelo Departamento Municipal de Cultura, no dia 15 de junho de 2013, com previsão de início a 
partir das 22:30 h. até às 00:00 h., com duração mínima de 1 (uma) hora e meia, no Centro de Eventos, neste Município de Iguape, com 
fundamento nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
DATA: 03/06/2013. 
VALOR: R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) que será pago em uma parcela após o Show. 
VIGÊNCIA: das 22:30 horas até às 00:00  horas do dia 15 de junho de 2013. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.36.99-074, Funcional Programática – 13.392.0018.2117. 
 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA : SANDRA REGINA DOS SANTOS 
CONTRATO N° : 244/2013 – DNJM 
OBJETO: O Objeto do presente instrumento contratual é a prestação de serviços de apresentação musical com a dupla Daniel e Jorge 
Lucca, para o evento “Iguape Junino 2013”, organizado pelo Departamento Municipal de Cultura, no dia 16 de junho de 2013, com previsão 
de início a partir das 22:30 h. até às 00:00 h., com duração mínima de 1 (uma) hora e meia, no Centro de Eventos, neste Município de 
Iguape, com fundamento nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
DATA: 03/06/2013. 
VALOR: R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) que será pago em uma parcela após o Show. 
VIGÊNCIA: das 22:30 horas até às 00:00  horas do dia 16 de junho de 2013. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.36.99-074, Funcional Programática – 13.392.0018.2117. 
 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: F. M. CARRASCO (FOGOS XADAI) 
CONTRATO N° : 245/2013 – 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 juninas 2013, que acontecerá no dia 16 de junho de 2013, conforme proposta descrita no Anexo, e de acordo com os materiais 
ali contidos, com fundamento nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
DATA: 03/06/2013. 
VALOR: R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que serão pagos após a apresentação do show pirotécnico. 
VIGÊNCIA: o espetáculo pirotécnico será realizado no dia 16 de junho de 2013. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39–071, Funcional Programática – 13.392.0018.2117. 
 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  L. BELON DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS – ME   
CONTRATO N° : 247/2013 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a realização de serviços de substituição e manutenção das Caixas de Água das unidades 

escolares do município de Iguape, conforme proposta da CONTRATADA, que, independentemente de transcrição, passam a fazer parte 
integrante e complementar do presente contrato, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, conforme 
descrição constante da proposta anexa e dos anexos do Edital respectivo  – Pregão Presencial nº 016/2013, Processo nº 056/2013.   
DATA: 13/06/2013. 
VALOR: R$ 239.000,00 (duzentos e trinta e nove mil reais). 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura da Ordem de Serviços pela CONTRATANTE, podendo ser prorrogado mediante 
pedido formal da CONTRATADA, justificando com precisão as causas do atraso, e desde que seja acatado pela Administração.  
Dotação Orçamentária: Funcional Programática – 12.361.0075.2026, Categoria Econômica – 3.3.90.39.78-048. 

 
 
 



CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO AMIGOS E MORADORES DOS BAIRROS ARATACA E CAPOAVA DO MUMUNA.  
CONTRATO N° : 248/2013 – P.J.M. 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a seleção e apoio a projetos que fortaleçam cooperativas de produtores rurais de 
base familiar, formamlmente, constituídas, através de investimentos voltados para a estruturação de circuitos locais e regionais de 
produção, beneficiamento, armazenamento e comercialização, com o intuito de melhorar suas condições de atuação no mercado 
privado de alimentos, conforme planilha discriminada no Anexo I, verba FNDE/PNAE, 1º semestre de 2013, descritos nos itens 
enumerados na Cláusula Sexta, todos de acordo com a Chamada Pública nº 001/2013, Processo nº 057/2013, resolvem celebrar o 
presente contrato, conforme discriminação da proposta anexa, parte integrante deste contrato, como se nele estivessem transcritos.  
DATA: 14/06/2013. 
VALOR: R$ 149.423,30 (cento e quarenta e nove mil quatrocentos e vinte e três reais e trinta centavos). 
VIGÊNCIA: 14 de junho de 2013 à 18 de dezembro de 2013 (inclusive), ou até a entrega total dos produtos adquiridos. 
Dotação Orçamentária: Recurso Próprio = Categoria Econômica – 3.3.90.30.07–052, Funcional Programática – 
12.361.0075.2074, DR – 01.000.00; Recurso Federal = Categoria Econômica – 3.3.90.30.07–121, Funcional Programática – 
12.361.0075.2074. 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: VALLE TUR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.  
CONTRATO N° : 249/2013 – DNJM 
OBJETO: Através do Pregão Presencial nº 017/2013, Processo nº 060/2013, a CONTRATADA se obriga a prestar seus serviços 
mediante a locação de 02 (duas) VANS, de sua propriedade, sendo dirigido por motoristas habitados para a execução dos serviços 
de transporte de pacientes para os hospitais do município de São Paulo e Baixada Santista, conforme a necessidade da população, 
para consultas especializadas, com fornecimento de combustível, Kit Lanche e manutenção do veículo.  
DATA: 24/06/2013. 
VALOR: Pela execução dos serviços objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor estimado mensal 
de R$ 52.754,00 (cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta e quatro reais), correspondentes a 26.000 Km (vinte e seis mil 
quilômetros) mensais, ao preço unitário por quilômetro rodado no valor de R$ 2,029, que totalizam R$ 633.048,00 (seiscentos e 
trinta e três mil e quarenta e oito reais), que o CONTRATANTE pagará mensalmente em doze parcelas no prazo de até 30 
(trinta) dias após a medição realizada pelo órgão competente e a apresentação da correspondente Nota Fiscal/Fatura, devidamente 
recebida, mediante atestado de recebimento dos serviços pelo departamento competente, conforme proposta de preços da 
CONTRATADA. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, iniciando-se em 24 de junho de 2013 e, encerrando-se em 23 de junho de 2014. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-090, Funcional Programática – 10.301.0021.2052, DR 01.310.00. 

 
 

 


