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RELAÇÃO DE CONTRATOS ELABORADOS PELO DEPARTAMENTO JURÍDICO EM “2013” 

 
 
 
 
 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADO : JOÃO PIO DE LIMA NETTO 
CONTRATO N° : 251/2013 – DNJM 
OBJETO: O Objeto do presente instrumento contratual é a prestação de serviços de apresentação musical com o Duo Seena Project, para o 
evento do “1º Festival de Inverno”, organizado pelo Departamento Municipal de Turismo, Esporte e Cultura de Iguape, no dia 06 de julho de 
2013, com previsão de início a partir das 20:45 h., com duração mínima de 1 (uma) hora e 10 (dez) minutos, no Salão Paroquial, 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: 01/07/2013. 
VALOR: R$ 2.000,00 (dois mil reais) que será pago após o evento, em depósito bancário na Agência do Banco do Brasil nº 6563-3, Conta 
Corrente nº 6.325-8, livre de quaisquer impostos e taxas. 
VIGÊNCIA: das 20:45 horas até às 21:55  horas do dia 06 de julho de 2013. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.36.99-074, Funcional Programática – 13.392.0018.2117. 

 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADO : RAUL CORRÊA 
CONTRATO N° : 252/2013 – DNJM 
OBJETO: O Objeto do presente instrumento contratual é a prestação de serviços de apresentação musical com o Grupo de Choro Janelas e 
Beirais, para o evento do “1º Festival de Inverno”, organizado pelo Departamento Municipal de Turismo, Esporte e Cultura de Iguape, no dia 
08 de julho de 2013, com previsão de início a partir das 20:45 h., com duração mínima de 1 (uma) hora e 10 (dez) minutos, no Salão Paroquial, 
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: 01/07/2013. 
VALOR: R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) que será pago após o evento, em cheque nominal, livre de quaisquer impostos e taxas. 
VIGÊNCIA: das 20:45 horas até às 21:55  horas do dia 08 de julho de 2013. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.36.99-074, Funcional Programática – 13.392.0018.2117. 

 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADO : JOSÉ SÉRGIO MACHADO 
CONTRATO N° : 253/2013 – DNJM 
OBJETO: O Objeto do presente instrumento contratual é a prestação de serviços de apresentação musical com o Quinteto Filó Machado, 
para o evento do “1º Festival de Inverno”, organizado pelo Departamento Municipal de Turismo, Esporte e Cultura de Iguape, no dia 09 de 
julho de 2013, com previsão de início a partir das 20:45 h., com duração mínima de 1 (uma) hora e 10 (dez) minutos, no Salão Paroquial, 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: 01/07/2013. 
VALOR: R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) que será pago após o evento, em cheque nominal, antes da apresentação musical, livre de 
quaisquer impostos e taxas. 
VIGÊNCIA: das 20:45 horas até às 21:55  horas do dia 09 de julho de 2013. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.36.99-074, Funcional Programática – 13.392.0018.2117. 

 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADO: JACKSON ROBERTO MESSIAS 
CONTRATO N° : 254/2013 – DNJM 
OBJETO: Obriga-se o CONTRATADO, a prestar os seus serviços para o Departamento de Turismo, Esportes e Cultura Municipal, no 
desenvolvimento de oficinas visando à conservação, restauração e preservação do acervo arquitetônico do município de Iguape, bem 
como o fornecimento de conhecimento técnico na função de Instrutor de Curso do Projeto Oficina Escola de Artes e Ofícios de 
Iguape, com 40 (quarenta) horas semanais – com fundamento nos termos do artigo 24, inciso II, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores c.c. Lei Municipal nº 1.933/2007, em seu artigo 11.  
DATA: 01/07/2013. 
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 julho de 2013, encerrando-se em 31 de dezembro de 2013. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.36.05-072, Funcional Programática – 13.392.0017.2081. 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADO: JOEL CAMARGO RODRIGUES 
CONTRATO N° : 255/2013 – DNJM 
OBJETO: Obriga-se o CONTRATADO, a prestar os seus serviços para o Departamento de Turismo, Esportes e Cultura Municipal, no 
desenvolvimento de oficinas visando à conservação, restauração e preservação do acervo arquitetônico do município de Iguape, bem 
como o fornecimento de conhecimento técnico na função de Instrutor de Curso do Projeto Oficina Escola de Artes e Ofícios de 
Iguape, com 40 (quarenta) horas semanais – com fundamento nos termos do artigo 24, inciso II, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores c.c. Lei Municipal nº 1.933/2007, em seu artigo 11.  
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DATA: 01/07/2013. 
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 julho de 2013, encerrando-se em 31 de dezembro de 2013. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.36.05-072, Funcional Programática – 13.392.0017.2081. 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADO : LUIZ HONÓRIO DE OLIVEIRA JÚNIOR 
CONTRATO N° : 256/2013 – DNJM 
OBJETO: O Objeto do presente instrumento contratual é a prestação de serviços de apresentação musical com a Banda Felisbino, 
para o evento “Festa da Tainha do Bairro Icapara”, em Iguape/SP, organizado pelo Departamento Municipal de Turismo, Esporte e 
Cultura de Iguape, nos dias 11, 12, 13 e 14  de julho de 2013, com previsão de início a partir das 22 horas, com duração mínima de 2 
(duas) horas, na Avenida Icapara s/nº, Bairro Icapara, 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: 10/07/2013. 
VALOR: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por dia de show, totalizando a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que será 
pago após a assinatura do contrato, em cheque nominal, livre de quaisquer impostos e taxas. 
VIGÊNCIA: das 22:00 horas até às 24:00  horas dos dias 11, 12, 13 e 14 de julho de 2013. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.36.99-074, Funcional Programática – 13.392.0018.2117. 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA : JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. 
CONTRATO N° : 257/2013 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a aquisição de 3.000 (três mil) tiras reativas para teste de glicemia capilar a R$ 20,00 
(vinte reais) a caixa para o abastecimento da Unidade Mista de Saúde de Iguape,  em atendimento ao Pregão Presencial nº 022/2013, 
Processo nº 068/2013.  
DATA: 17/07/2013. 
VALOR: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 17/07/2013 e encerrando-se em 31/12/2013, ou até a entrega total do objeto contratado. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica = 3.3.90.30.99 – 090, Funcional Programática = 10.301.0021.2052.  
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA : HDF – PRODUÇÕES EVENTOS E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA. – ME  
CONTRATO N° : 258/2013 – DNJM   
OBJETO: O presente contrato tem por objeto, a locação de 150 (cento e cinquenta) peças de tendas brancas tipo chapéu de 
bruxa, medindo 5,00 x 5,00 metros, com cobertura do tipo tensionada, em lona resistente, com fechamento lateral, calhas e 
estaqueamento nos quatro pés e ponto de iluminação, 13 (treze) peças de tendas brancas tipo chapéu de bruxa, medindo 
10,00 x 10,00 metros, com cobertura do tipo tensionada, em lona resistente, com fechamento lateral, calhas e estaqueamento 
nos quatro pés e ponto de iluminação e 01 (um) galpão duas águas de 20,00 x 20,00 metros, treliçado e galvanizado a fogo, 
em espaços físicos indicados pela CONTRATANTE, na data do evento denominado “Festa de Agosto 2013”, que especifica 
na proposta de locação anexa, que faz parte integrante deste contrato, como se nele estivessem transcritos, nos termos do 
processo de licitação – modalidade Carta Convite nº 025/2013, Processo nº 073/2013.  
DATA: 17/07/2013. 
VALOR: R$ 148.997,00 (cento e quarenta e oito mil novecentos e noventa  e sete reais). 
VIGÊNCIA: de 28 de julho de 2013 a 06 de agosto de 2013 (inclusive). 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.14-074, Funcional Programática – 13.392.0018.2117. 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  SMS – SEGURANÇA MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA. – EPP  
CONTRATO N° : 259/2013 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução dos serviços monitoramento através de câmeras, transmissão e captação de imagens e 
controladores de acesso, com intuito de otimizar as atividades relativas aos Festejos em Louvor ao Senhor Bom Jesus de Iguape, Edição 2013, 
relacionados no Anexo I do Edital respectivo, parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos  – Convite nº 028/2013, 
Processo nº 076/2013.   
DATA: 18/07/2013. 
VALOR: R$ 79.992,00 (setenta e nove mil novecentos e noventa e dois reais). 
VIGÊNCIA: Os serviços serão prestados pela CONTRATADA  no período compreendido entre o dia 28 de julho de 2013 a 06 de agosto de 2013.  
Dotação Orçamentária: Funcional Programática – 13.392.0017.2081, Categoria Econômica – 3.3.90.39.23-072. 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADOS : JEFFERSON MARTINS XAVIER, MARCOS DAL MEDICO E CÉSAR PELLEGATTI 
CONTRATO N° : 270/2013 – DNJM 
OBJETO: OS CONTRATADOS obrigam-se a realização de funções musicais, sendo 01 (um) violoncelista e 02 (dois) violinistas, a fim de acompanhar o 
Coral da Basílica do Senhor Bom Jesus de Iguape, que se obrigam a abrilhantar as novenas em louvor ao Senhor Bom Jesus de Iguape, no período 
compreendido entre os dias 28 de julho de 2013 a 06 de agosto de 2013, em Iguape, obedecendo os horários e locais determinados pela 
CONTRATANTE – com fundamento nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.  
DATA: 22/07/2013. 
VALOR: R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), divididos em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) para cada músico. 
VIGÊNCIA: de 28 de julho de 2013 a 06 de agosto de 2013. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.36.99-074 e Funcional Programática – 13.392.0018-2117. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: RENATA PAIVA DE RAMOS 
CONTRATO N° : 271/2013 – DNJM 
OBJETO: Obriga-se a CONTRATADA, a prestar os seus serviços para o Departamento de Turismo, Esportes e Cultura Municipal, no desenvolvimento 
de Oficinas de Educação Patrimonial e Cultural no município de Iguape, bem como o fornecimento de conhecimento técnico na função de Instrutor de 
Curso do Projeto Oficina Escola de Artes e Ofícios de Iguape, com 40 (quarenta) horas semanais – com fundamento nos termos do artigo 24, inciso II, § 
2º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores c.c. Lei Municipal nº 1.933/2007, em seu artigo 11.  
DATA: 22/07/2013. 
VALOR: A CONTRATANTE pelos serviços prestados, pagará a CONTRATADA, 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 22 de julho de 2013, encerrando-se em 21 de janeiro de 2014. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.36.05-072, Funcional Programática – 13.392.0017.2081. 

 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA : FREDERICO MOTA PEDRO DE OLIVEIRA – EIRELI – EPP  
CONTRATO N° : 272/2013 – DNJM 
OBJETO: O Objeto do presente instrumento contratual é a contratação de empresa especializada para a execução do serviço de instalações e 
desinstalações 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 09/08/2013) nas áreas das tendas da Feira, circuito dos 
Festejos do Senhor Bom Jesus de Iguape - 2013, 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, nos termos do 
processo de licitação – modalidade Carta Convite nº 033/2013, Processo nº 082/2013. 
DATA: 24/07/2013. 
VALOR: R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais). 
VIGÊNCIA: Inicia-se em 28 de julho de 2013 e, o seu término em 06 de agosto de 2013. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.23-072, Funcional Programática – 13.392.0017.2081. 
 

 
PERMITENTE:           MUNICÍPIO DE IGUAPE 
PERMISSIONÁRIA:   ROBSON CÂMARA DOS SANTOS – ME 
CONTRATO N° : 273/2013 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a permissão remunerada de uso de espaço público por particular, destinado exclusivamente à instalação 
do Parque de Diversões e brinquedos, durante as festividades em louvor ao “Senhor Bom Jesus de Iguape” - 2013, conforme localizações indicadas no 
anexo I, parte integrante do Edital de Pregão Presencial nº 023/2013, Processo nº 071/2013. 
DATA: 24/07/2013. 
VALOR: R$ 47.250,00 (quarenta e sete mil duzentos e cinaquenta reais). 
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 25/07/2013 e, encerrando-se em 11/08/2013. 
Código de Receita: 1990.99.04.00 – Festa Popular de Agosto/2013 – Parque de Diversões.  
 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA : SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES  LTDA. – ME  
CONTRATO N° : 275/2013 – DNJM   
OBJETO: O presente instrumento de contrato tem por objeto, a execução dos serviços de locação e instalação de 02 (dois) sistemas de transmissão de 
imagens em alta definição (Painel de LED) e 08 (oito) televisores LED 32”, para a instalação no interior da Igreja da Basílica e Iluminação Externa da 
Basílica para a transmissão de novenas e missas no período entre os dias 28/07/2013 a 06/08/2013, para a realização dos festejos em louvor ao Senhor 
Bom Jesus de Iguape, evento denominado FESTA DE AGOSTO 2013, conforme espeficações constantes do memorial descritivo, anexo I, que faz parte 
integrante do presente contrato – Edital de Licitação, modalidade Carta Convite 034/2013, Processo nº 083/2013.  
DATA: 26/07/2013. 
VALOR: R$ 79.980,00 (setenta e nove mil novecentos e oitenta reais). 
VIGÊNCIA: entre os dias 28 de julho de 2013 até 06 de agosto de 2013. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.23-072, Funcional Programática – 13.392.0017.2081. 

 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  ASSISTENCE SERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA. – ME  
CONTRATO N° : 276/2013 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução dos serviços com fornecimento de equipe de 25 (vinte e cinco) Auxiliares de Limpeza e 25 
(vinte e cinco) Controladores de Trânsito, com o intuito de otimizar as atividades relativas aos Festejos em Louvor ao Senhor Bom Jesus de Iguape, 
Edição 2013, relacionados no Anexo I do Edital respectivo, parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos  – Carta Convite 
nº 031/2013, Processo nº 080/2013.   
DATA: 26/07/2013. 
VALOR: R$ 44.440,00 (quarenta e quatro mil quatrocentos e quarenta reais). 
VIGÊNCIA: Os serviços serão prestados pela CONTRATADA  no período compreendido entre os dias 28 de julho de 2013 a 06 de agosto de 2013.  
Dotação Orçamentária: Funcional Programática – 13.392.0017.2081, Categoria Econômica – 3.3.90.39.23-072. 
 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: F. M. CARRASCO – ME  
CONTRATO N° : 277/2013 – DNJM 
OBJETO:  A CONTRATADA obriga-se a executar o Show Pirotécnico por ocasião do encerramento dos festejos em louvor ao “Senhor Bom Jesus de 
Iguape”, Edição 2013, em sessões especificadas na proposta descrita no Anexo I do Edital respectivo, em local determinado pela CONTRATANTE, e de 
acordo com os materiais e mão de obra a serem fornecidos, neste município e comarca de Iguape/SP. – Carta Convite nº 032/2013, Processo nº 
081/2013. 
DATA: 26/07/2013. 
VALOR: R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), que serão pagos ao final do evento, conforme proposta financeira apresentada pela CONTRATADA e 
aceita pelo CONTRATANTE. 
VIGÊNCIA: o Show Pirotécnico será realizado no dia 06/08/2013. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.23–072, Funcional Programática – 13.392.0017.2081 – Recurso Próprio. 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA : BANDA MUSICAL “SANTA CECÍLIA DE IGUAPE” 
CONTRATO N° : 278/2013 – DNJM 
OBJETO: A CONTRATADA, obriga-se a realização de funções musicais, num total de 13 (treze), durante  a festa popular denominada “Festa de Agosto 
2013” em Iguape, obedecendo os horários e locais determinados pela CONTRATANTE, qual seja, diáriamente, de 28/07/13 a 06/08/13 às 19 horas, no 
dia 28/07/13 às 6 horas (Alvorada) e, nos dias 05 e 06/08/13 na missa e procissão – com fundamento nos termos do artigo 25, inciso III, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 089/2013, Autos nº 024/2013.  
DATA: 26/07/2013. 
VALOR: R$ 15.000,00 (quinze mil reais), os quais serão liberados na assinatura do contrato. 
VIGÊNCIA: de 28 de julho de 2013 à 06 de agosto de 2013 (inclusive). 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.23-072 e Funcional Programática – 13.392.0017-2081. 
 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADOS : ALEXANDRE MACHADO DE LIMA, JOÃO BENEDITO CORDEIRO DE SOUZA E DANIELA SANCHES CARNEIRO DE SOUZA FERREIRA 
CONTRATO N° : 279/2013 – DNJM 
OBJETO: Os CONTRATADOS obrigam-se a executar os serviços de locução no decorrer das festividades em louvor ao Senhor Bom Jesus de Iguape, 
no período compreendido entre os dias 28 de julho de 2013 a 06 de agosto de 2013, em Iguape, obedecendo os horários e locais determinados pela 
CONTRATANTE – com fundamento nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.  
DATA: 26/07/2013. 
VALOR: R$ 6.000,00 (seis mil reais), divididos em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada Locutor. 
VIGÊNCIA: de 28 de julho de 2013 a 06 de agosto de 2013. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.36.99-074 e Funcional Programática – 13.392.0018-2117. 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: Z & X – CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA. – ME   
CONTRATO N° : 280/2013 – DNJM  
OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a executar a prestação dos serviços de mão de obra para a roçada, limpeza e capinagem em Unidades Escolares 
em áreas urbanas e rurais do Município de Iguape, conforme discriminação do Anexo I, deste Edital, com fornecimento de equipamentos e material para 
o referido serviço, fornecendo também, todos os acessórios e combustíveisnecessários para o funcionamento dos serviços, pelo período de 12 (doze) 
meses  – O presente contrato vincula-se aos termos do processo de licitação, modalidade Carta Convite nº 035/2013, Processo nº 084/2013.  
DATA: 02/08/2013. 
VALOR: R$ 76.200,00 (setenta e seis mil e duzentos reais), que serão pagos conforme medição efetuada pelo Departamento de Obras e Serviços 
Municipal. 
VIGÊNCIA: 03 (três) meses, iniciando-se em 12 de agosto de 2013 e, o seu término em 11 de novembro de 2013 (inclusive). 
Dotação Orçamentária: Ensino Infantil = Categoria Econômica – 3.3.90.39.-068, Funcional Programática – 12.365.0084.2109; Ensino Fundamental = 

Categoria Econômica – 3.3.90.39.-048, Funcional Programática – 12.361.0075.2026. 
 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  RICARDO GIUSEPPE SILVI – EPP   
CONTRATO N° : 281/2013 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a aquisição de 1.450 m

3
 (um mil quatrocentos e cinquenta metros cúbicos) de Areia Fina Lavada, sob o 

regime de menor preço/global, de acordo com o estabelecido no Edital de Licitação e proposta da CONTRATADA e conforme especificações de todos os 
anexos do Edital que faz parte integrante do presente contrato  – Carta Convite nº 036/2013, Processo nº 086/2013.   
DATA: 07/08/2013. 
VALOR: R$ 79.750,00 (setenta e nove mil, setecentos e cinquenta reais), que será fracionado conforme a necessidade e solicitação do Departamento de 
Obras e Serviços Municipal e da Divisão de Engenharia Municipal. 
VIGÊNCIA: O prazo de entrega do objeto licitado será fracionado conforme a necessidade e solicitação do Departamento de Obras e Serviços municipal 

e da Divisão de Engenharia Municipal, sendo que o pedido será precedido de aviso formal, de no mínimo 05 (cinco) dias úteis pela CONTRATANTE.  
Dotação Orçamentária: Funcional Programática – 15.452.0007.2019, Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-032. 
 

 
 
 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  CONSTRUGUERRA LTDA. – ME  
CONTRATO N° : 282/2013 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução dos serviços técnicos de terraplanagem e construções para o 
fornecimento, espalhamento e compactação de 1.700 m

3
 de fundação de Rachão e 850 m

3
 de BGS (brita graduada simples), em área 

pública neste município de Iguape/SP, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, conforme 
descrição constante dos anexos (Projeto, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro e Memorial Descritivo), inclusos no 
Edital respectivo, partes integrantes do presente contrato  – Carta Convite nº 037/2013, Processo nº 087/2013.  
DATA: 07/08/2013. 
VALOR: R$ 147.560,00 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta reais). 
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias, a contar da data de assinatura da Ordem de Serviços pela CONTRATANTE.  
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica: 3.3.90.30.99-032, Funcional Programática: 15.452.0007.2019, DR: 01.110.00. 
 

 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA : TERRAPLENAGEM MARQUARDT EIRELI – ME  
CONTRATO N° : 283/2013 – DNJM 
OBJETO: A CONTRATADA se obriga a locar 01 (uma) máquina do tipo Escavadeira Hidráulica sobre Esteira, com OPERADOR, 
modelo Caterpillar, com potência de 97 hp e peso de 13.265 Kg, para a utilização da Divisão de Obras e  Serviços Municipal, para o 
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corte e carregamento de cascalho de rocha ou material análogo, neste município de Iguape/SP. – Carta Convite nº 020/2013, 
Processo nº 064/2013.  
DATA: 07/08/2013. 
VALOR: R$ 64.500,00 (sessenta e quatro mil e quinhentos reais), divididos em 03 (três) parcelas mensais, iguais e cosecutivas de R$ 
21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais). 
VIGÊNCIA: 03 (três) meses, a contar da data de autorização para início dos serviços. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-044, Funcional Programática – 26.782.0009.2076. 
 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS 
CONTRATO N° : 284/2013 – DNJM 
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de Cobertura Securitária de Veículos – Seguro Total da frota da 
CONTRATANTE, composta pelos 60 (sessenta) veículos, discriminados nos anexos II e III, que fazem parte integrante deste 
instrumento como se nele estivessem transcritos – Carta Convite nº 038/2013, Processo nº 088/2013.  
DATA: 12/08/2013. 
VALOR: Pela prestação dos serviços constantes do presente objeto, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global de R$ 
71.668,00 (setenta e um mil seiscentos e sessenta e oito reais) subdivididos em: Transporte = R$ 19.717,76 (dezenove mil, 
setecentos e dezessete reais e setenta e seis centavos), Saúde = R$ 18.116,05 (dezoito mil, cento e dezesseis reais e cinco 
centavos), Educação = R$ 28.589,51 (vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos) e Promoção 
Social = R$ 5.244,68 (cinco mil, duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), no qual estão incluídos o(s) 
prêmio(s) e o valor da única apólice a ser emitida, de acordo com a proposta da SEGURADORA, anexa a este instrumento. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, no período de 12/08/2013 a 11/08/2014, podendo ser prorrogado por igual e sucessivo período por 
iniciativa da CONTRATANTE, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos e condições permitidos pela Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. 
Dotação Orçamentária: (Transporte) = Categoria Econômica: 3.3.90.39.006, Funcional Programática: 04.122.0002.2003; 
(Educação) = Categoria Econômica: 3.3.90.39-049/056, Funcional Programática: 12.361.0075/0076.2026/2027; (Saúde) = Categoria 
Econômica: 3.3.90.39-095/129, Funcional Programática: 10.304.0021.2062; (Obras, Serviços e Meio Ambiente) = Categoria 
Econômica: 3.3.90.39-032, Funcional Programática: 15.452.0007.2019; (PSF) = Categoria Econômica: 3.3.90.39-129, Funcional 
Programática: 10.301.0021.2054; (Promoção Social) = Categoria Econômica: 3.3.90.39-107, Funcional Programática: 
08.244.0026.2088 e (Conselho Tutelar) = Categoria Econômica – 3.3.90.39-098, Funcional Programática – 08.243.0026.2089. 
 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  CONSTRUGUERRA LTDA. – ME  
CONTRATO N° : 287/2013 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução dos serviços técnicos de terraplanagem e construções para conformação 
de terreno em Área Pública do Município de Iguape, para viabilizar a instalação de Estacionamento Municipal, compreendendo o 
fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, conforme descrição constante dos anexos (Projeto, Planilha Orçamentária, 
Cronograma Físico Financeiro e Memorial Descritivo), inclusos no Edital respectivo, partes integrantes do presente contrato  – Carta 
Convite nº 039/2013, Processo nº 094/2013.  
DATA: 21/08/2013. 
VALOR: R$ 148.050,00 (cento e quarenta e oito mil e cinquenta reais). 
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias, a contar da data de assinatura da Ordem de Serviços pela CONTRATANTE.  
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica: 4.4.90.51.99-033; Funcional Programática: 15.452.0007.2019; DR: 01.110.00. 
 

 
 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  SMS – SEGURANÇA MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA. – EPP   
CONTRATO N° : 289/2013 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a contratação de prestação de serviços de monitoramento via Controlador de Acesso, em período 

integral, durante todos os dias da semana (sete dias por semana e vinte e quatro horas por dia) e Serviços de Monitoramento Eletrônico Remoto, através 
de câmeras com gravação de imagens coloridas por movimento in loco (captação e armazenamento), com sistema de alarmes e imediato deslocamento 
aos locais monitorados, em eventuais ocorrências, em período integral, durante todos os dias da semana (sete dias por semana e vinte e quatro horas 
por dia), com o fornecimento de mão de obra especializada e uniformizada, bem como, veículos e equipamentos, em Unidades pertencentes aos 
Departamentos de Educação, Saúde e Administração, obedecendo às relações disponibilizadas nos Anexos I e II do Edital de Licitação – Processo nº 
085/2013, Pregão Presencial nº 024/2013, que ficam fazendo parte deste instrumento para todos os fins e efeitos legais, independentemente de 
transcrição.   
DATA: 21/08/2013. 
VALOR: Serviço de Monitoramento via Controlador de  Acesso:  Educação = R$ 408.590,40 (quatrocentos e oito mil, quinhentos e noventa reais e 
quarenta centavos); Saúde = 490.308,48 (quatrocentos e noventa mil, trezentos e oito reais e quarenta e oito centavos) e Administração =  R$ 
1.961.236,68 (um milhão novecentos e sessenta e um mil, duzentos e trinta e seis reais  e sessenta e oito centavos), totalizando R$ 2.860.135,56 (dois 
milhões oitocentos e sessenta mil, cento e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos). 
Serviços de Monitoramento Eletrônico Remoto: Educação = R$ 281.107,56 (duzentos e oitenta e um mil, cento e sete reais e cinquenta e seis 
centavos); Saúde = R$ 126.395,76 (cento e vinte e seis mil, trezentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos) e Administração = 226.451,16 
(duzentos e vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), totalizando R$ 633.954,48 (seiscentos e trinta e três mil, 
novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), totalizando o valor global contratual de R$ 3.494.090,04 (três milhões,  
quatrocentos e noventa e quatro mil, noventa reais e quatro centavos). 
VIGÊNCIA: O prazo para execução dos serviços, objeto deste contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir das assinaturas deste instrumento, 
admitida a sua prorrogação, por conveniência do Poder  Público Municipal, a critério das partes e em consonância com o que estabelece a Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores.  
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Dotação Orçamentária: Saúde = Funcional Programática – 10.301.0021.2052, Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-090, DR 01.310.00; Educação = 
Funcional Programática – 12.361.0075.2026, Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-048, DR 01.220.00 e Administração = Funcional Programática – 
04.122.0003.2004, Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-009, DR 01.110.00. 

 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA : UNIWARE CONS. E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. – EPP  
CONTRATO N° : 293/2013 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação do sistema Unilab Software para o Laboratório de Análises Clínicas da 
Unidade Mista de Saúde de Iguape, contemplando os serviços contidos na proposta anexa, que faz parte integrante do presente 
contrato, como se nele estivessem transcritos, com fundamento nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº  8.666/93 e 
suas alterações posteriores.  
DATA: 09/09/2013. 
VALOR: R$ 6.390.00 (seis mil trezentos e noventa reais), divididos em 12 (doze) parcelas, incluindo licença de uso, implantação e 
treinamento do sistema pela Internet para os 03 (três) computadores. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período na forma da Lei. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica nº 3.3.90.39.99-090, Funcional Programática nº 10.301.0021.2052 – Recurso 
Próprio. 
 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA : MUNIZ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. 
CONTRATO N° : 294/2013 – DNJM 
OBJETO: O Objeto do presente instrumento contratual consiste nas seguintes apresentações no Centro de Eventos do Município de 
Iguape: BIQUINI CAVADÃO (30/11/2013), ROUPA NOVA (1º/12/2013), MARCIANO e DANI E DANILO (02/12/2013) e BENITO DI 
PAULA (03/12/2013), com exclusividade pela CONTRATADA, além da locação de Som, Luz, Palco, 01 (um) Gerador de 180 KVA 
(mais o abastecimento de diesel pelo CONTRATANTE), 01 (um) Gerador de 300 KVA, exigidos pela produção do ROUPA NOVA 
(com o abastecimento de diesel pelo CONTRATANTE), conforme rider 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 
100/2013, Autos nº 025/2013. 
DATA: 09/09/2013. 
VALOR: O valor total dos serviços ora contratados é de R$ 318.500,00 (trezentos e dezoito mil  e quinhentos reais) que serão 
distribuídos da seguinte forma: a) R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o dia 16 de setembro de 2013; b) R$ 86.500,00 (oitenta e seis mil e 
quinhentos reais) até o dia 11 de novembro de 2013; c) R$ 66.500,00 (sessenta e seis mil e quinhentos reais) até o dia 20 de 
novembro de 2013; d) R$ 120.500,00 (cento e vinte mil e quinhentos reais) até o dia 26 de novembro de 2013 e e) R$ 35.000,00 
(trinta e cinco mil reais) até o dia 02 de dezembro de 2013. 
VIGÊNCIA: O prazo do presente contrato inicia-se em 09 de setembro de 2013, encerrando-se em 03 de dezembro de 2013. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.99-074, Funcional Programática – 13.392.0018.2117. 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA  : IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 
CONTRATO N° : 297/2013 – DNJM 
OBJETO: Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da CONTRATANTE, pelo sistema “on-line”, nos 
respectivos cadernos do “Diário Oficial do Estado de São Paulo” – com fundamento nos termos do artigo 24, inciso XVI, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.  
DATA: 16/09/2013. 
VALOR: estimado em R$ 40.056,00 (quarenta mil, cinquenta e seis reais) para os doze primeiros meses, considerado na proposta, e 
o valor global estimado de R$ 133.520,00 (cento e trinta e três mil, quinhentos e vinte reais). 
VIGÊNCIA: 40 (quarenta) meses, iniciando-se a partir do dia 16 de setembro de 2013, encerrando-se em 15 de janeiro de 2017. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.90-009, Funcional Programática – 04.122.0003.2004. 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  AGNALDO XAVIER – ME  
CONTRATO N° : 300/2013 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a prestação de serviços na limpeza e manutenção em próprios públicos na sede do 
Município de Iguape, Bairro do Rocio, Icapara, Barra do Ribeira e Vias Urbanas que interligam estas localidades, com o fornecimento 
de mão de obra, materiais  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 da Licitação, modalidade Pregão Presencial nº 029/2013, Processo nº 096/2013.  
DATA: 26/09/2013. 
VALOR: estimado como valor máximo total de R$ 1.051.531,08 (um milhão cinquenta e um mil quinhentos e trinta e um reais e oito 
centavos), divididos em dois itens: Item 01 – Mão de Obra =  estimando-se a importância de R$ 613.414,10 (seiscentos e treze mil, 
quatrocentos e quatorze reais e dez centavos) e Item 02 – Equipamentos = estimando-se a importância de R$ 438.116,98 
(quatrocentos e trinta e oito mil, cento e dezesseis reais e noventa e oito centavos). 
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato é de 120 (cento e vinte) dias,  iniciando-se em 26 de setembro de 2013 e, 
encerrando-se em 25 de janeiro de 2014.  
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica: 3.3.90.39.99-032 - Funcional Programática: 15.452.0007.2019. 
 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADO: MARCOS NEVES 
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CONTRATO N° : 301/2013 – DNJM 
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, à Diesel, 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, pelo período de 03 (três) meses, com 
fornecimento de combustível, motorista devidamente habilitado e manutenção do veículo – com fundamento nos termos do Processo 
de Licitação, modalidade Carta Convite nº 041/2013, Processo nº 101/2013.  
DATA: 26/09/2013. 
VALOR: R$ 1.280,00 (um mil, duzentos e oitenta reais) por mês, conforme proposta de preços do CONTRATADO e aceito pela 
CONTRATANTE, que faz parte integrante do presente instrumento, totalizando o valor global contratual estimado de R$ 3.840,00 (três 
mil oitocentos e quarenta reais). 
VIGÊNCIA: O presente contrato tem vigência de 90 (noventa) dias, iniciando-se em 26 de setembro de 2013, encerrando-se em 25 de 
dezembro de 2013. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.36.99-052, Funcional Programática – 12.361.0075.2074. 
 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADO: EDINO MARCOS DAMÁSIO 
CONTRATO N° : 302/2013 – DNJM 
OBJETO: O CONTRATADO se obriga a prestar os serviços com a locação de um veículo tipo MIS/Camioneta, VW/Kombi, 
Ano/Fabricação 1.993, Ano/Modelo 1.993, à Gasolina, placas AEA-1136/SP, RENAVAM 00612808270, de sua propriedade, com 
motorista habilitado para a execução do serviço de transporte dos produtos da Merenda Escolar e demais materiais necessários para 
a manutenção diária das 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 Processo de Licitação, modalidade Carta Convite 
nº 041/2013, Processo nº 101/2013.  
DATA: 26/09/2013. 
VALOR: R$ 3.633,33 (três mil, seiscentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) por mês, conforme proposta de preços do 
CONTRATADO e aceito pela CONTRATANTE, que faz parte integrante do presente instrumento, totalizando o valor global contratual 
estimado de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais). 
VIGÊNCIA: O presente contrato tem vigência de 90 (noventa) dias, iniciando-se em 26 de setembro de 2013, encerrando-se em 25 de 
dezembro de 2013. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.36.99-052, Funcional Programática – 12.361.0075.2074. 
 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: NEUSA BARBOSA DE OLIVEIRA 
CONTRATO N° : 303/2013 – DNJM 
OBJETO: A CONTRATADA se obriga a prestar os serviços com a locação de um veículo Caminhão Baú – Ford/Cargo 712, com 
capacidade até 4.000 Kg, Ano/Fabricação 2.008, Ano/Modelo 2.009, à Diesel, placas CLJ-2566/SP, RENAVAM  00975621530, de sua 
propriedade, com motorista habilitado e 02 (dois) ajudantes para a execução do serviço de transporte dos produtos da Merenda 
Escolar e demais materiais necessários para a manutenção diária das escolas do Município, pelo período de 04 (quatro) meses, com 
fornecimento de combustível, motorista devidamente habilitado e manutenção do veículo – com fundamento nos termos do Processo 
de Licitação, modalidade Carta Convite nº 041/2013, Processo nº 101/2013.  
DATA: 26/09/2013. 
VALOR: R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) por mês, conforme proposta de preços da CONTRATADA e aceito pela 
CONTRATANTE, que faz parte integrante do presente instrumento, totalizando o valor global contratual estimado de R$ 42.000,00 
(quarenta e dois mil reais). 
VIGÊNCIA: O presente contrato tem vigência de 120 (cento e vinte) dias, iniciando-se em 26 de setembro de 2013, encerrando-se em 
25 de janeiro de 2014. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.36.99-052, Funcional Programática – 12.361.0075.2074. 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA  : RCL COMERCIAL LTDA. 
CONTRATO N° : 304/2013 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a aquisição pela CONTRATANTE, de Material de Consumo e Equipamentos 
Permanentes para o Laboratório do Departamento Municipal de Saúde de Iguape, conforme descrição e especificações constantes 
dos anexos do Edital, na forma dos itens 01, 02 e 04, partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos – 
Pregão Presencial nº 031/2013, Processo nº 099/2013.  
DATA: 26/09/2013. 
VALOR: R$ 103.000,00 (cento e três mil reais), que serão pagos parceladamente. 
VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará pelo período de 08 (oito) meses, iniciando-se em 26/09/2013 e, encerrando-se em 
25/05/2014.  
Dotação Orçamentária: Material Permanente = Categoria Econômica: 4.4.90.52.99-091 – Funcional Programática: 10.301.0021.2052; Material de Consumo = 
Categoria Econômica: 3.3.90.30.35-090 – Funcional Programática: 10.301.0021.2052. 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  SOMATIVA – COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE   
CONTRATO N° : 307/2013 – 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 nº111/2013,autuado sob o nº 026/2013, fica a empresa SOMATIVA – COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, 
responsável pela co-gestão técnico-administrativa da Unidade Mista de Saúde de Iguape (PRONTO ATENDIMENTO, ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, 
PRONTO SOCORRO/PLANTÕES MÉDICOS, ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, 
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VIGILÂNCIA EM SAÚDE, AUXILIARES DE ENFERMAGEM/OUTROS DEPARTAMENTOS, ADMINISTRAÇÃO E LABORATÓRIO), de acordo com o 
Anexo 1, que faz parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos.   
DATA: 09/10/2013. 
VALOR: R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) para o prazo de um mês. 
VIGÊNCIA: 30 (trinta) 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 57, inciso II, 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 :  CONSTRUTORA MONT VALE LTDA. – ME  
CONTRATO N° : 308/2013 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução dos serviços técnicos especializados em terraplanagem para 
conformação, adequação e reforço de leitos de vias públicas urbanas no Loteamento Jardim Primavera, no Bairro do Porto do Ribeira, 
Município de Iguape, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, conforme descrição constante dos 
anexos (Projeto, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro e Memorial Descritivo), inclusos no Edital respectivo, partes 
integrantes do presente contrato  – Carta Convite nº 042/2013, Processo nº 102/2013.  
DATA: 10/10/2013. 
VALOR: R$ 147.588,00 (cento e quarenta e sete mil quinhentos e oitenta e oito reais). 
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias, a contar da data de assinatura da Ordem de Serviços pela CONTRATANTE.  
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica: 3.3.90.39.99-032; Funcional Programática: 15.452.0007.2019; DR: 01.110.00 - Royalties. 
 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  UNISEPE – UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES DE SERVIÇOS, ENSINO E PESQUISA LTDA.  
CONTRATO N° : 309/2013 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente, a contratação de empresa para a realização de cursos direcionados ao aprimoramento dos 
serviços essenciais junto aos colaboradores na área de Saúde na capacitação em: Humanização Multiprofissional, Atendimento Pré-
hospitalar Básico, Técnicas de Limpeza e Desinfecção de Superfícies Hospitalares e Manejo de Resíduos, Suporte Avançado de Vida 
e Sala de Emergência, aos profissionais do Departamento de Saúde da Rede Municial, conforme Projeto e Plano de Trabalho 
descritos no Anexo I e na proposta constantedo Convite nº 43/2013. Os serviços serão realizados de acordo com as especificações e 
demais documentos que formam o Convite nº 43/2013, os quais fazem parte integrante deste contrato como se nele estivessem 
transcritos  – Carta Convite nº 043/2013, Processo nº 104/2013.  
DATA: 17/10/2013. 
VALOR: R$ 68.920,00 (sessenta e oito mil novecentos e vinte reais), divididos em 06 (seis) parcelas consecutivas. 
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, a contar da data das assinaturas do presente contrato.  
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica: 3.3.90.39.48-090; Funcional Programática: 10.301.0021.2052. 
 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  ERLI ROSSINI SIMÕES – ME   
CONTRATO N° : 310/2013 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente, a contratação de empresa para a realização de avaliação das condições ergonômicas em 
todas as unidades que compõem a Rede Municipal de Saúde, realização de avaliação/teste postural nos servidores da Rede 
Municipal de Saúde e elaboração e aplicação do programa de Ginástica Laboral para os servidores da Rede Municipal de Saúde pelo 
período de 06 (seis) meses a contar da data de assinatura deste contrato, conforme Projeto e Plano de Trabalho descritos no Anexo I 
e na proposta constante do Convite nº 44/2013. Os serviços serão realizados de acordo com as especificações e demais documentos 
que formam o Convite nº 44/2013, os quais fazem parte integrante deste contrato como se nele estivessem transcritos  – Carta 
Convite nº 044/2013, Processo nº 105/2013.  
DATA: 17/10/2013. 
VALOR: R$ 51.870,00 (cinquenta e um mil oitocentos e setenta reais), divididos em 06 (seis) parcelas iguais e consecutivas. 
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, a contar da data das assinaturas do presente contrato.  
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica: 3.3.90.39.48-090; Funcional Programática: 10.301.0021.2052. 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  ESCRITÓRIO JÚLIO ABE WAKAHARA LTDA.   
CONTRATO N° : 311/2013 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente, a contratação de empresa para a execução de projeto e montagem de exposição de Museu 
de Rua, contemplando os “100 anos da Colônia Japonesa de Iguape”, Estado de São Paulo, descritos na proposta anexa. Os serviços 
serão realizados de acordo com as especificações e demais documentos contidos na proposta da CONTRATADA, a qual faz parte 
integrante deste contrato como se nele estivessem transcritos  – Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 116/2013, Autos nº 
027/2013.  
DATA: 17/10/2013. 
VALOR: R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais), divididos em 03 (três) parcelas iguais e consecutivas. 
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias, a contar da data das assinaturas do presente contrato, tendo em vista que a abertura da exposição está 
prevista para o dia 09 de novembro de 2013.  
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica: 3.3.90.39.22-074; Funcional Programática: 13.392.0018.2117. 
 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  CONSTRUGUERRA LTDA. – ME  
CONTRATO N° : 312/2013 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução dos serviços técnicos de manutenção na Estrada Vicinal Prefeito Pedro 
Coutinho – IGU-245, neste Município de Iguape, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, 
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conforme descrição constante dos anexos (Projeto, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro e Memorial Descritivo), 
inclusos no Edital respectivo, partes integrantes do presente contrato  – Pregão Presencial nº 039/2013, Processo nº 106/2013.  
DATA: 31/10/2013. 
VALOR: R$ 461.206,69 (quatrocentos e sessenta e um mil, duzentos e seis reais e sessenta e nove centavos). 
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, a contar da data de assinatura da Ordem de Serviços pela CONTRATANTE.  
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica: 3.3.90.39.99-044; Funcional Programática: 26.782.0009.2076; DR: 01.110.00. 
 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA : SMARAPD INFORMÁTICA LTDA. 
CONTRATO N° : 314/2013 – DNJM 
OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços de impressão gráfica dos títulos de cobrança de dívida ativa, impressão 
de carnês relativos ao IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano, TLF - Taxa de Licença e Funcionamento, ISSQN - Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza e TRF - Taxa da Receita de Feira, todos referentes ao Exercício 2014, nos moldes e quantidades, 
especificados nos anexo I e II do Edital respectivo, parte integrante do presente contrato, com fundamento nos termos do processo 
licitatório, modalidade Carta Convite nº 045/2013, Processo nº 110/2013.  
DATA: 05/11/2013. 
VALOR: R$ 46.413,03 (quarenta e seis mil, quatrocentos e treze reais e três centavos). 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.63-009, Funcional Programática – 04.122.0003.2004. 
 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA  : TRANSPELICANO TRANSPORTES E TURISMO LTDA. – EPP  
CONTRATO N° : 315/2013 – DNJM 
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 Licitação nº 108/2013 – modalidade Pregão Presencial nº 034/2013.  
DATA: 07/11/2013. 
VALOR: R$ 2,97 (dois reais e noventa e sete centavos), por quilômetro rodado, correspondentes a 2.856 km/diários (dois mil 
oitocentos e cinquenta e seis quilômetros diários), relativos a 231 (duzentos e trinta e um) dias letivos, totalizando o valor global 
de R$ 1.959.415,92 (um milhão novecentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e quinze reais e noventa e dois centavos), 
conforme anexo que integra o presente contrato. 
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 07 de novembro de 2013 e, encerrando-se em 19 de dezembro de 2014 (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. 
 
 
LOCADORA: MORAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 
LOCATÁRIA : MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATO N° : 316/2013 – DNJM 
OBJETO: Locação de 01 (um) imóvel urbano comercial, situado na Avenida Adhemar de Barros, nº 1.070, Bairro Porto do Ribeira, nesta 
cidade de Iguape/SP., medindo 2.764,90 m2, destinado exclusivamente à instalação das dependências administrativas do “Departamento 
Municipal de Saúde” - com fundamento nos termos do artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e Processo de Dispensa de Licitação 
nº 121/2013, Autos nº 028/2013.  
DATA: 07/11/2013. 
VALOR: R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais, totalizando o valor de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais). 
VIGÊNCIA: 01 (um) ano, iniciando-se em 07 de novembro de 2013 e, encerrando-se em 06 de novembro de 2014 (inclusive). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-009, Funcional Programática – 04.122.0003.2004. 
 
 
 
LOCADORA: MORAIS RODRIGUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 
LOCATÁRIA : MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATO N° : 317/2013 – DNJM 
OBJETO: Locação de 01 (um) imóvel urbano comercial, situado na Rua São Miguel, nº 325, Lote 403, Quadra 402, Bairro Beira do Valo, com 
Inscrição Cadastral nº 02.0402.0403, nesta cidade de Iguape/SP., medindo 1.815,50 m2, com área construída de 1.096,60 m2, destinado 
exclusivamente à instalação das dependências administrativas da “Divisão de Serviços Urbanos Municipal (Portaria II)” - com fundamento nos 
termos do artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e Processo de Dispensa de Licitação nº 122/2013, Autos nº 029/2013.  
DATA: 07/11/2013. 
VALOR: R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, totalizando o valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). 
VIGÊNCIA: 01 (um) ano, iniciando-se em 07 de novembro de 2013 e, encerrando-se em 06 de novembro de 2014 (inclusive). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-009, Funcional Programática – 04.122.0003.2004. 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA : BANDA MUSICAL “SANTA CECÍLIA DE IGUAPE” 
CONTRATO N° : 318/2013 – DNJM 
OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a realização de funções musicais, num total de 04 (quatro), durante os eventos populares denominados: 
Procissão na Paróquia Nossa Senhora  do Rocio – 17/11/2013, Comemoração dos 475 anos de Iguape – 03/12/2013, Missa do Senhor Bom 
Jesus de Iguape – 06/12/2013 e Procissão de Nossa Senhora da Conceição – 08/12/2013, 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 125/2013, Autos nº 030/2013.  
DATA: 07/11/2013. 
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VALOR: R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 
VIGÊNCIA: de 17 de novembro de 2013 a 08 de dezembro de 2013. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-074, Funcional Programática – 13.392.0018-2117. 

 
LOCADOR: ÉLCIO ANTONIO DE BACCO 
LOCATÁRIA : MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATO N° : 319/2013 – DNJM 
OBJETO: Locação de 01 (um) imóvel urbano residencial, situado na Avenida Antonio Filadelfo Colaço, nº 37, Lote 016, Quadra 041, Setor 11, 
Bairro do Rocio, com Inscrição Cadastral nº 06.0041.0230, nesta cidade de Iguape/SP, medindo 185,58 m2, de área construída, e com área 
total de 308,15 m2, destinado exclusivamente à instalação e funcionamento das dependências administrativas do “ITESP – Instituto de Terras 
do Estado de São Paulo (Convênio 207/2013)” - com fundamento nos termos do artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e Processo 
de Dispensa de Licitação nº 127/2013, Autos nº 031/2013.  
DATA: 11/11/2013. 
VALOR: R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) mensais, totalizando o valor de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais). 
VIGÊNCIA: 01 (um) ano, iniciando-se em 11 de novembro de 2013 e, encerrando-se em 10 de novembro de 2014 (inclusive). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Categoria Econômica – 3.3.90.36.99-009, Funcional Programática – 04.122.0003.2004. 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. 
CONTRATO N° : 320/2013 – DNJM 
OBJETO: O objeto do presente instrumento contratual é a prestação de serviços de dosimetria de radiação e concessão do direito ao uso de 
dosímetros termoluminescentes - TLD, certificada e licenciada pela norma CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear) - NN – 3.01:2011. 
Mensalmente os dosímetros serão enviados a CONTRATANTE, que após o término do período previsto para o uso de 30 (trinta) dias, deverão 
ser enviados a CONTRATADA para a leitura e processamento do Relatório de Doses, com a cessão dos direitos de uso de 08 (oito) 
dosímetros e 01 (um) dosímetro padrão – com fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações posteriores.  
DATA: 26/11/2013. 
VALOR: Valor total de R$ 1.167,00 (um mil cento e sessenta e sete reais). 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, iniciando-se em 01 de dezembro de 2013 e, encerrando-se em 30 de novembro de 2014 (inclusive). 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica: 3.3.90.39.99-090, Funcional Programática: 10.301.0021.2052 = Recursos Próprios; Categoria 
Econômica: 3.3.90.39.99-127, Funcional Programática: 10.301.0021.2052 = Recurso Federal. 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:  F. M. CARRASCO – ME  
CONTRATO Nº: 321/2013 – DNJM 
OBJETO:  A CONTRATADA obriga-se a executar Show Pirotécnico por ocasião da Festa de Encerramento em comemoração ao Aniversário da Cidade 
de Iguape no dia 03 de dezembro de 2013 e nos festejos do Reveillon em 31 de dezembro de 2013, conforme descrito no Anexo I, do Edital de Licitação 
– Pregão Presencial nº 048/2013, Processo nº 123/2013 e de acordo com os materiais e mão de obra a serem fornecidos, ali descritos, que fazem parte 
integrante deste contrato, como se nele estivessem transcritos. 
DATA: 29/11/2013. 
VALOR: R$ 94.050,00 (noventa e quatro mil e cinquenta reais), que serão pagos após a apresentação dos shows pirotécnicos. 
VIGÊNCIA: o espetáculo pirotécnico será realizado nos dias 03 de dezembro de 2013 e 31 de dezembro de 2013. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.23–074, Funcional Programática – 13.392.0018.2117, DR 01.110.00 – Recurso Próprio. 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: TRÂNSITO LIVRE COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA. – EPP   
CONTRATO N° : 322/2013 – DNJM 
OBJETO: Através da Carta Convite nº 048/2013, Processo nº 128/2013, a CONTRATADA se obriga a executar os serviços de pintura de sinalização 
viária na Rotatória da entrada da cidade, Avenida Nossa Senhora do Rocio até a Rodovia Ivo Zanella, Avenida Eduardo Ébano Pereira até o antigo Porto 
da Balsa, Lombadas e Pista para Ciclistas, Avenida Adhemar de Barros, vagas para estacionamento de Motos, Rua em frente a Technocar, Rua São 
Teodoro, Praça Katsura, Rua Chile, Rua XV de Novembro, Rua Nove de Julho, Avenida Princesa Isabel, vagas para estacionamento de Carros, 
incluindo-se as guias, neste município de Iguape, conforme planilha orçamentária e cronograma de serviços anexos, partes integrantes do presente 
contrato.  
DATA: 11/12/2013. 
VALOR: Pela execução dos serviços objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o preço global de R$ 69.009,96 (sessenta e 
nove mil, nove reais e noventa e seis centavos), conforme Proposta de Preços da Contratada, que faz parte integrante do presente instrumento. 
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço pela CONTRATANTE. 
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 : P H CRISTO – ME  
CONTRATO N° : 323/2013 – DNJM 
OBJETO: Através da Carta Convite nº 049/2013, a CONTRATADA foi julgada vencedora e se obriga a prestar os serviços técnicos 
especializados para a reforma, pintura e conserto de 01 (uma) Máquina do tipo Pá Carregadeira CASE W20, para a utilização pela 
Divisão de Obras e Serviços Municipal.  
DATA: 11/12/2013. 
VALOR: R$ 78.600,00 (setenta e oito mil e seiscentos reais), que serão pagos ao término dos serviços, conforme proposta de preços 
da CONTRATADA que faz parte integrante do presente contrato. 
VIGÊNCIA: 15 (quinze) dias, a contar da data de autorização para início dos serviços. 
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 :  CONSTRUGUERRA LTDA. – EPP  
CONTRATO N° : 324/2013 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução dos serviços técnicos especializados para a manutenção de Estradas 
Vicinais e Vias Urbanas Municipais,  neste Município de Iguape, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e 
equipamentos, conforme descrição constante dos anexos (Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro e Memorial 
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Descritivo), inclusos no Edital respectivo, partes integrantes do presente contrato  – Pregão Presencial nº 044/2013, Processo nº 
126/2013.  
DATA: 18/12/2013. 
VALOR: R$ 2.102.869,16 (dois milhões, cento e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos). 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura da Ordem de Serviços pela CONTRATANTE.  
Dotação Orçamentária 2014: Categoria Econômica: 3.3.90.39.99-073; Funcional Programática: 15.452.0007.2019; DR: 01.110.00 - Royalties. 
 
 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  DN STRUCTURAL CONSTRUÇÕES LTDA. – ME   
CONTRATO N° : 325/2013 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução dos serviços técnicos de colocação de Pisos, Divisórias e Portas no 
Departamento Municipal de Saúde,  neste Município de Iguape, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e 
equipamentos, conforme descrição constante dos anexos (Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro e Memorial 
Descritivo), inclusos no Edital respectivo, partes integrantes do presente contrato  – Carta Convite nº 050/2013.  
DATA: 18/12/2013. 
VALOR: R$ 46.310,24 (quarenta e seis mil, trezentos e dez reais e vinte e quatro centavos), sendo R$ 41.712,24 (quarenta e um mil, 
setecentos e doze reais e vinte e quatro centavos) relativos aos materiais e equipamentos e R$ 4.598,00 (quatro mil, quinhentos e 
noventa e oito reais) relativos a mão de obra, conforme proposta de preços da CONTRATADA. 
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias, a contar da data de assinatura da Ordem de Serviços pelo CONTRATANTE.  
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica: 3.3.90.30.99-172; Funcional Programática: 10.301.0021.2052; DR: 01.310.00. 
 
 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA : HAIIMA HAIDAN BEN BAUER – Microempreendedora Individual  
CONTRATO N° : 326/2013 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a contratação de empresa especializada em serviços de Informatização da Rede de 
Informática do Departamento Municipal de Saúde de Iguape, contemplando os serviços contidos na proposta anexa, que faz parte 
integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos, com fundamento nos termos do processo de licitação, 
modalidade Carta Convite nº 051/2013, Processo nº 134/2013.  
DATA: 18/12/2013. 
VALOR: R$ 79.250.00 (setenta e nove mil, duzentos e cinquenta reais), divididos em 02 (duas) parcelas, incluindo licença de uso, 
implantação de sistema de banco de dados e manutenção inicial da rede social interativa para os computadores do Departamento de 
Saúde Municipal. 
VIGÊNCIA: 02 (dois) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período na forma da Lei. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica nº 3.3.90.39.11-090, Funcional Programática nº 10.301.0021.2052, DR 01.310.00. 
 
 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA : RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 
CONTRATO N° : 328/2013 – DNJM   
OBJETO: O presente contrato tem por objeto, a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados na 
Elaboração de Projeto, conforme descrição da relação anexa, com fornecimento e instalação de 31 (trinta e um) pontos de iluminação 
pública, 19 Postes e 19 Redes Secundárias (tudo conforme o padrão da Elektro) no Município de Iguape, sendo que a empresa será 
responsável pela execução e aprovação do projeto perante a concessionária de energia, fornecimento de material e instalação das 
mesmas, conforme especificações do Edital de Licitação e seus Anexos, modalidade Carta Convite 052/2013, Processo nº 135/2013.  
DATA: 20/12/2013. 
VALOR: R$ 79.150,00 (setenta e nove mil cento e cinquenta reais). 
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias, contando-se da data da autorização para início dos serviços. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 4.4.90.51.99-030, Funcional Programática – 15.452.0007.2011, DR 01.110.00. 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA : FAGNER SABINO SILVA PRODUÇÕES – ME   
CONTRATO N° : 329/2013 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a contratação de empresa especializada em apresentações de shows para a 
realização de 02 (duas) apresentações musicais, compostas exclusivamente por músicos iguapenses na Praça da Basílica e no Bairro 
da Barra do Ribeira, respectivamente, para o Reveillon 2013, com horário das 22:30 horas do dia 31/12/2013 até as 04:00 horas do 
dia 01 de janeiro de 2014, contemplando os serviços contidos na proposta anexa, que faz parte integrante do presente contrato, como 
se nele estivessem transcritos, com fundamento nos termos do artigo 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 138/2013, Autos nº 033/2013.  
DATA: 26/12/2013. 
VALOR: R$ 17.113.40 (dezessete mil, cento e treze reais e quarenta centavos), sendo o pagamento efetuado no Caixa do Município 
de Iguape, em nome do representante legal da empresa, no dia 30 de dezembro de 2013. 
VIGÊNCIA: Contados a partir de sua assinatura até o dia 1º de janeiro de 2014 às 04:00 horas. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica nº 3.3.90.39.23-072, Funcional Programática nº 13.392.0017.2081. 
 


