RELAÇÃO DE CONTRATOS – EXERCÍCIO 2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : SILVA & ALVES SERVIÇOS LTDA. – ME
CONTRATO N° : 001/2014 – DNJM
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de transbordo para a execução dos serviços de transporte e destinação final
dos resíduos sólidos domiciliares gerados no Município de Iguape, para aterro sanitário localizado fora dos limites do município
CONTRATANTE, devidamente licenciado pela CETESB, cuja média mensal é de 450 (quatrocentos e cinquenta) toneladas, totalizando
5.400 (cinco mil e quatrocentas) toneladas no período ora contratado, conforme descrição dos anexos que integram o presente contrato,
como se nele estivessem transcritos – com fundamento nos termos do processo de licitação, modalidade Pregão Presencial nº 046/2013,
Processo nº 132/2013.
DATA: 08/01/2014.
VALOR: R$ 887.284,80 (oitocentos e oitenta e sete mil duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), correspondendo a R$ 164,312
(cento e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos) a tonelada transportada.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, iniciando-se em 08/01/2014 e, encerrando-se em 07/01/2015.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.99-073, Funcional Programática – 15.452.0007.2019.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
CONTRATO Nº: 002/2014 – DNJM
OBJETO DO CONTRATO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de Instituição Financeira Bancária para a prestação de
serviços de confecção, impressão, postagem, emissão e recebimento de carnês de IPTU, ISSQN, Taxas de Licença Fiscalização e
Funcionamento e Taxas de Licença e Funcionamento de Feira para o exercício de 2014, na forma de cobrança bancária ou ficha de
compensação na quantidade de 42.447 autenticações em parcelas, em padrão ficha de compensação dos carnês de IPTU, 956
autenticações em parcelas, em padrão ficha de compensação dos carnês de ISSQN, 1.820 autenticações em parcelas, em padrão ficha de
compensação dos carnês de Taxas de Licença Fiscalização e Funcionamento e Taxas de Licença e Funcionamento de Feira, todos
contendo na capa e contracapa, fotos e logotipo da Prefeitura Municipal de Iguape, para o exercício de 2014, tudo conforme descrição do
Anexo, parte integrante deste contrato, como se nele estivessem transcritos – Pregão Presencial nº 043/2013, Processo de Licitação nº
124/2013.
DATA: 08/01/2014.
VALOR: Tarifa bancária no valor unitário de R$ 1,48 (um real e quarenta e oito centavos), por título e/ou parcela quitada, referente aos itens
descritos nas cláusulas primeira, segunda e terceira do contrato, conforme proposta anexa da CONTRATADA.
VIGÊNCIA: O prazo do presente contrato vigorará durante todo o exercício de 2014.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.63-009, Funcional Programática – 04.122.0003.2004.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : REPELLERE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.
CONTRATO N° : 003/2014 – DNJM
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução pela CONTRATADA das obras de reconstrução, restauração e novo uso do
Edifício do Correio Velho, localizado na cidade de Iguape/SP, na Praça Engenheiro Grenhalg, s/nº, Centro Histórico de Iguape,
compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, conforme descrição constante dos anexos: I (Projeto), II
(Planilha Orçamentária), III (Memorial Descritivo) e IV (Minuta de Contrato), inclusos no Edital respectivo, partes integrantes do presente
contrato – Concorrência Pública nº 001/2013, Processo nº 103/2013.
DATA: 08/01/2014.
VALOR: R$ 1.866.257,04 (um milhão, oitocentos e sessenta e seis mil duzentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar da data de assinatura da Ordem de Serviços pela CONTRATANTE.
Dotação Orçamentária: CategoriaEconômica-4.4.90.51.00.147,FuncionalProgramática-15.451.0007.1106–RecursoFederal.–Processonº64.740/2011.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : BANDA MUSICAL “SANTA CECÍLIA DE IGUAPE”
CONTRATO N° : 004/2014 – DNJM
OBJETO: A CONTRATANTE necessitando da contratação da Tradicional “Banda Musical Santa Cecília de Iguape” para funções musicais,
durante as festividades religiosas que acontecerão no primeiro e segundo semestres do corrente ano, em nosso município, conforme
orçamento especificado em anexo, celebra o presente contrato com a CONTRATADA, que obriga-se a realização de funções musicais, no
período de 16/01/2014 a 08/12/2014, conforme orçamento anexo, obedecendo aos 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 001/2014,
Autos nº 001/2014.
DATA: 08/01/2014.
VALOR: R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais), os quais serão liberados após casa apresentação, relativamente ao valor constante no
orçamento em anexo, mediante a emissão de Nota Fiscal.
VIGÊNCIA: Período de 16 de janeiro de 2014 a 08 de dezembro de 2014.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-142, Funcional Programática – 13.392.0017-2081.

LOCADORA: JURACI MACIEL SANTOS
LOCATÁRIA : MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATO N° : 005/2014 – DNJM
OBJETO: Locação de 01 (um) imóvel comercial na zona urbana, situado na Praça da Basílica, s/nº, sob o Lote 0217, Quadra 1706, com
Inscrição Cadastral sob o nº 01.1706.0217, Centro, com área construída de 92,19 m2, nesta cidade de Iguape/SP., destinado exclusivamente
às atividades da LOCATÁRIA, especialmente na instalação da sede do PIT - Posto de Informações Turísticas, em Iguape/SP, não podendo
ser mudada a sua destinação, sem o prévio consentimento expresso e por escrito da LOCADORA - com fundamento nos termos do art. 24,
inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e Processo de Dispensa de Licitação nº 001/2014, Autos nº 002/2014.
DATA: 20/01/2014.
VALOR: R$ 2.030,00 (dois mil e trinta reais) mensais, totalizando a quantia global de R$ 24.360,00 (vinte e quatro mil trezentos e sessenta
reais).
VIGÊNCIA: 01 (um) ano, iniciando-se em 20 de janeiro de 2014 e, encerrando-se em 19 de janeiro de 2015 (inclusive).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Categoria Econômica – 3.3.90.36.15-155, Funcional Programática – 23.695.0034.2087.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADO: IVAN RIBEIRO
CONTRATO N° : 130/2014 – DNJM
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a prestação de serviços de transporte fluvial de escolares de ensino municipal,
conforme requisição do Departamento de Educação do Município de Iguape, em embarcação de propriedade do município, para a
travessia do Rio Ribeira de Iguape no Bairro Jipovura/Volta Grande, neste município de Iguape/SP e não dispondo de piloto/arraes
para tal fim, celebra o presente contrato com o CONTRATADO – 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 013/2014, autuado sob o nº
002/2014.
DATA: 12/02/2014.
VALOR: R$ 930,00 (novecentos e trinta reais) mensais, à título de contraprestação pelos serviços prestados, totalizando a quantia
global contratual de R$ 9.610,00 (nove mil, seiscentos e dez reais).
VIGÊNCIA: 10 (dez) meses e 10 (dez) dias, iniciando-se em 12 de fevereiro de 2014 e, encerrando-se em 22 de dezembro de 2014.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.36.99-136, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR 01.220.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : CONSTRUTORA MONT VALE LTDA. – ME
CONTRATO N° : 131/2014 – DNJM
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução dos serviços técnicos especializados para a execução da Obra
de Ampliação de Salas de Aula na “Creche Joana de Oliveira Lisboa” na Rua Professor Lauro Rocha, s/nº, Bairro Canto do
Morro, em 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 001/2014, Processo nº 003/2014.
DATA: 19/02/2014.
VALOR: R$ 148.155,36 (cento e quarenta e oito mil cento e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos).
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de assinatura da Ordem de Serviços pela CONTRATANTE.
Dotação Orçamentária: CategoriaEconômica: 4.4.90.51.99-100; Funcional Programática:12.365.0079.1104; DR: 02.262.00-FUNDEB.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : SPASOM LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA. – ME
CONTRATO N° : 132/2014 – DNJM
OBJETO: O presente contrato tem por objeto, a contratação de empresa prestadora de serviços especializados em
locação de Carro com Som, Sonorização e iluminação para a realização das festividades do “Carnaval 2014”, no bairro
Icapara, nos dias 01/03, 02/03 e 03/03/2014 e locação de Carro com Som, Palco, Sonorização e Iluminação para o
“Carnaval 2014” do Bairro da Barra do Ribeira, nos dias 01/03, 02/03, 03/03 e 04/03/2014, em Iguape/SP, conforme
especificações do Anexo I do Edital, que fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos,
modalidade Carta Convite 003/2014, Processo nº 007/2014.
DATA: 26/02/2014.
VALOR: R$ 36.500,00 (trinta e seis mil e quinhentos reais).
VIGÊNCIA: de 01 de março de 2014 a 04 de março de 2014.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.23-146, Funcional Programática – 13.392.0018.2148.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : JEFFERSON EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA. – ME
CONTRATO N° : 133/2014 – DNJM
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 2014”, conforme especificações do Edital de Licitação e seus Anexos, modalidade Carta Convite
004/2014, Processo nº 008/2014.
DATA: 26/02/2014.
VALOR: R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais).
VIGÊNCIA: de 28 de fevereiro de 2014 a 04 de março de 2014.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.23-146, Funcional Programática – 13.392.0018.2148.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : HDF – PRODUÇÕES, EVENTOS E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA. – ME
CONTRATO N° : 134/2014 – DNJM
OBJETO: O presente contrato tem por objeto, a locação de 37 (trinta e sete) unidades de cabines de sanitários portáteis
químicos montados (Standart), contendo lavatórios, vasos sanitários, mictório, saboneteira, papeleiras, porta toalhas e
tomadas de uso geral, 03 (três) unidades de 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 e 01 (um) Gerador
com 450KVA, contendocabos para ligação, com no mínimo 100 (cem) metros cada, com corrente máxima = 340 por fase,
tipo de chave ou quadro = liga/desliga manual, no período das festividades do Carnaval 2014, entre os dias 28/02/2014 e
04/03/2014, conforme especificações contidas no anexo I, da Carta Convite nº 006/2014, Processo nº 010/2014, parte
integrante deste contrato, como se nele estivessem transcritos.
DATA: 26/02/2014.
VALOR: R$ 56.670,00 (cinquenta e seis mil seiscentos e setenta reais).
VIGÊNCIA: de 28 de fevereiro de 2014 a 04 de março de 2014 (inclusive).
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.23-146, Funcional Programática – 13.392.0018.2148.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : JEFFERSON EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA. – ME
CONTRATO N° : 135/2014 – DNJM
OBJETO: Pelo presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a executar a locação de serviços com fornecimento
de equipamentos de sonorização de Avenida e Caminhão Torre no Centro Histórico de Iguape, 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 e Blocos
Carnavalescos no período das festividades do “Carnaval 2014”, conforme especificações do Anexo I do Edital de
Licitação, modalidade Carta Convite 008/2014, Processo nº 012/2014.
DATA: 26/02/2014.
VALOR: R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).
VIGÊNCIA: de 28 de fevereiro de 2014 a 04 de março de 2014.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.23-146, Funcional Programática – 13.392.0018.2148.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : SILVA & ALVES SERVIÇOS LTDA. – ME
CONTRATO N° : 136/2014 – DNJM
OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços de locação de caçambas metálicas 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 do Pregão Presencial nº 001/2014, Processo nº 004/2014, parte integrante deste
contrato.
DATA: 28/02/2014.
VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 522.000,00 (quinhentos e vinte e dois mil reais), divididos em 12 (doze)
parcelas mensais correspondentes a R$ 43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, iniciando-se em 28 de fevereiro de 2014 e, encerrando-se em 27 de fevereiro de 2015.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.78-071, Funcional Programática – 15.452.0007.2019, DR – 01.110.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : SOMATIVA – COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
CONTRATO N° : 139/2014 – 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 032/2014, autuado sob o nº 004/2014, 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
E SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, AUXILIARES DE
ENFERMAGEM, ADMINISTRAÇÃO E LABORATÓRIO), de acordo com o Anexo 1, que faz parte integrante do presente contrato,
como se nele estivessem transcritos.
DATA: 12/03/2014.
VALOR: R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) mensais, totalizando R$ 900.000,00 (novecentos mil reais).
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias, com início imediato a partir de 09 de abril de 2014, podendo em caso excepcional, ser prorrogado
nos termos do artigo 24, inciso IV c.c. artigo 57, inciso II, ambos 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: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : FAGNER SABINO SILVA PRODUÇÕES – ME
CONTRATO N° : 145/2014 – DNJM
OBJETO: A CONTRATADA se obriga por este instrumento e na melhor forma de direito a realização nos dias 21, 22 e 23
de março de 2014, de apresentações artísticas musicais, compostas exclusivamente por músicos conhecidos pela mídia do
meio musical gospel. As apresentações serão realizadas na Quadra Coberta do Bairro do Rocio, nesta cidade de Iguape,
respectivamente, com horário das 21:00 até as 23:30 horas para todos os dias de shows, 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, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e, Processo
de Inexigibilidade de Licitação nº 018/2014, Autos nº 003/2014.
DATA: 19/03/2014.
VALOR: R$ 12.900.00 (doze mil e novecentos reais), sendo o pagamento efetuado no Caixa do Município de Iguape, em
nome do representante legal da empresa, no dia 25 de março de 2014.
VIGÊNCIA: Contados a partir de sua assinatura até o dia 23 de março de 2014.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica nº 3.3.90.39.99-142, Funcional Programática nº 13.392.0017.2081.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADO : JONAS LIMA CORRÊA NETO
CONTRATO N° : 147/2014 – DNJM
OBJETO: Constitui objeto do presente, a contratação de mão de obra especializada em Escultura Artística em mármore
sintético, resina de poliéster e fibra de vidro, sendo concretado após a sua instalação para homenagear (como memorial)
os 100 anos da Colônia Japonesa no Brasil, em Iguape, Estado de São Paulo, descritos na proposta anexa. Os serviços
serão realizados de acordo com as especificações e demais documentos contidos na proposta do CONTRATADO, a qual
faz parte integrante deste contrato como se nele estivessem transcritos – Processo de Inexigibilidade de Licitação nº
019/2014, Autos nº 004/2014.
DATA: 19/03/2014.
VALOR: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), divididos em 03 (três) parcelas iguais e consecutivas.
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias, a contar da data das assinaturas do presente contrato.
Dotação Orçamentária: CategoriaEconômica: 3.3.90.36.99-014; Funcional Programática:04.122..0002.2003.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : CONSTRUTORA MONT VALE LTDA. – ME
CONTRATO N° : 153/2014 – DNJM
OBJETO: Através do Processo de Dispensa de Licitação nº 020/2014, Autos nº 003/2014, a CONTRATADA foi julgada vencedora e se
obriga por meio do presente instrumento, a executar emergencialmente (Decreto Municipal nº 2.468 de 20 de fevereiro de 2014) a prestação
dos serviços técnicos especializados para a recuperação da Estrada do Bairro Despraiado – IGU-206, neste Município de Iguape,
compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, conforme descrição constante dos anexos (Planilha
Orçamentária - Proposta, Cronograma Físico Financeiro e Memorial Descritivo), partes integrantes do presente contrato.
DATA: 19/03/2014.
VALOR: R$ 1.475.790,99 (um milhão, quatrocentos e setenta e cinco mil, setecentos e noventa reais e noventa e nove centavos).
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias, a contar da data de assinatura da Ordem de Serviços pela CONTRATANTE.
Dotação Orçamentária: CategoriaEconômica:4.4.90.51.99-091;FuncionalProgramática:26.782.0009.2076;DR:01.110.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA: ATLÂNTICA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROFLORESTAIS LTDA. – ME
CONTRATO N° : 154/2014 – DNJM
OBJETO: A CONTRATADA se compromete a realizar projeto de recuperação ambiental de área degradada, com previsão de retirada de
vegetação exótica, demolição das construções e remoção de consequente entulho, além de replantio de mudas de espécies nativas, em
caráter heterogêneo, no loteamento denominado “Recanto das Cachoeiras”, situado na Rodovia BR-222 (Casimiro Teixeira), Km 52, ao lado
da entrada do loteamento Chácara Patrícia, neste Município de Iguape, para fins de aprovação perante o órgão estadual competente – com
fundamento nos termos do artigo 24, inciso II, § 2º, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.
DATA: 27/03/2014.
VALOR: Pela prestação dos serviços constantes do presente objeto do presente contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o
valor global de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentosreais), que será pago após o término do serviço, devidamente atestado pelo Diretor do
Departamento de Obras e Engenharia e da Divisão de Meio Ambiente, conforme a apresentação de documento hábil, emitido pela
CONTRATADA e aceito pela CONTRATANTE.
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de assinatura do presente contrato, encerrando-se em 25 de maio de 2014.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica: 3.3.90.39.99-071, Funcional Programática – 15.452.0007.2019.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES EIRELI – EPP
CONTRATO N° : 158/2014 – DNJM
OBJETO: Através do Processo de Dispensa de Licitação nº 028/2014, Autos nº 004/2014 e, com fundamento nos termos do artigo 24, inciso
IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, pelo presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a locar 01 (um) Caminhão
Pipa, à diesel, com potência de 180 HP, com capacidade para 10.000 litros, transporte de água potável, canhão monitor, equipado com bico
regulável, dois carretéis independentes de 33 metros e 20 metros e dois aspersões tipo bico de pato (similar 1718, pipa multieixo 10), com
acessórios e mangueira para atender aos prédios públicos, escolas e residências de vários bairros do Município de Iguape, conforme
proposta anexa.
DATA: 02/04/2014.
VALOR: R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) mensais, totalizando a quantia global contratual de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais).
VIGÊNCIA: 03 (três) meses, prorrogáveis por igual período, iniciando-se a partir da data de autorização para o início dos serviços.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.99-072, Funcional Programática – 15.452.0007.2019.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : HAIIMA HAIDAN BEN BAUER – Microempreendedora Individual
CONTRATO N° : 159/2014 – 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 009/2014, Processo nº 021/2014.
DATA: 10/04/2014.
VALOR: R$ 79.900.00 (setenta e nove mil e novecentos 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 3.3.90.39.99-182, Funcional Programática nº 10.301.0021.2052, DR 05.300.33.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. – ME
CONTRATO N° : 161/2014 – DNJM
OBJETO: O presente contrato tem por objeto, a contratação de empresa prestadora de serviços em equipamentos com sistema de
sonorização, iluminação cênica, Palco/Passarela, Painéisl de LED e Gerador para a realização da XXII Via Sacra ao Vivo - 2014, (Paixão de
Cristo), na Praça da Basílica, em Iguape/SP, conforme especificações do Edital e seu Anexo I, parte integrante deste contrato, na
modalidade Carta Convite 013/2014, Proc. nº 025/2014.
DATA: 15/04/2014.
VALOR: R$ 79.800,00 (setenta e nove mil e oitocentos reais).
VIGÊNCIA: Durante os dias 17 de abril de 2014 = Montagem e 18 e 19 de abril de 2014 = Apresentações.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.99-142, Funcional Programática – 12.361.0075.2026 – DR 05.200.01.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : CONSTRUTORA MONT VALE LTDA. – ME
CONTRATO N° : 163/2014 – DNJM
OBJETO: Através da Carta Convite nº 010/2014, Processo nº 022/2014, a CONTRATADA foi julgada vencedora e se obriga por meio do
presente instrumento, a executar os serviços de pintura de Postos de Saúde, localizados na Barra do Ribeira, Bairro Itimirim e Bairro do
Rocio Central – Noel Justus, neste Município de Iguape, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos,
conforme Planilha Orçamentária e Cronograma de Serviços anexos, partes integrantes do presente contrato.
DATA: 24/04/2014.
VALOR: R$ 74.020,91 (setenta e quatro mil, vinte reais e noventa e um centavos).
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias, a contar da data de assinatura da Ordem de Serviços pelo CONTRATANTE.
Dotação Orçamentária: CategoriaEconômica:3.3.90.39.16-180;FuncionalProgramática:10.301.0021.2052;DR:01.310.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADO: JOEL CAMARGO RODRIGUES
CONTRATO N° : 164/2014 – DNJM
OBJETO: Obriga-se o CONTRATADO, a prestar seus serviços para o Departamento de Cultura, Esportes e Eventos Municipal, no
desenvolvimento de oficinas de educação patrimonial e cultural, bem como o fornecimento de conhecimento técnico na função de Instrutor
de Curso do Projeto Oficina Escola de Artes e Ofícios de Iguape, com 20 (vinte) horas semanais, visando à conservação, restauração e
preservação do acervo arquitetônico do município de Iguape – em conformidade e com fundamento nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, c.c. com a Lei Municipal nº 1.933/2007.
DATA: 24/04/2014.
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 24 de abril de 2014, encerrando-se em 23 de outubro de 2014.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.36.99-142, Funcional Programática – 13.392.0017.2081.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADO: SILVIO RICARDO DAMASO DA SILVA
CONTRATO N° : 165/2014 – DNJM
OBJETO: Obriga-se o CONTRATADO, a prestar seus serviços para o Departamento de Cultura, Esportes e Eventos Municipal, no
desenvolvimento de oficinas de educação patrimonial e cultural, bem como o fornecimento de conhecimento técnico na função de Instrutor
de Curso do Projeto Oficina Escola de Artes e Ofícios de Iguape, com 20 (vinte) horas semanais, visando à conservação, restauração e
preservação do acervo arquitetônico do município de Iguape – em conformidade e com fundamento nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, c.c. com a Lei Municipal nº 1.933/2007.
DATA: 24/04/2014.
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 24 de abril de 2014, encerrando-se em 23 de outubro de 2014.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.36.99-142, Funcional Programática – 13.392.0017.2081.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADO: DORIVAL RODRIGUES
CONTRATO N° : 166/2014 – DNJM
OBJETO: Obriga-se o CONTRATADO, a prestar seus serviços para o Departamento de Cultura, Esportes e Eventos Municipal, no
desenvolvimento de oficinas de educação patrimonial e cultural, bem como o fornecimento de conhecimento técnico na função de Instrutor
de Curso do Projeto Oficina Escola de Artes e Ofícios de Iguape, com 20 (vinte) horas semanais, visando à conservação, restauração e
preservação do acervo arquitetônico do município de Iguape – em conformidade e com fundamento nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, c.c. com a Lei Municipal nº 1.933/2007.
DATA: 24/04/2014.
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 24 de abril de 2014, encerrando-se em 23 de outubro de 2014.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.36.99-142, Funcional Programática – 13.392.0017.2081.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA: DIMARA PAULINO DA SILVA
CONTRATO N° : 167/2014 – DNJM
OBJETO: Obriga-se a CONTRATADA, a prestar seus serviços para o Departamento de Cultura, Esportes e Eventos Municipal, no
desenvolvimento de oficinas de educação patrimonial e cultural, bem como o fornecimento de conhecimento técnico na função de Instrutora
de Curso do Projeto Oficina Escola de Artes e Ofícios de Iguape, com 20 (vinte) horas semanais, visando à conservação, restauração e
preservação do acervo arquitetônico do município de Iguape – em conformidade e com fundamento nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, c.c. com a Lei Municipal nº 1.933/2007.
DATA: 24/04/2014.
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 24 de abril de 2014, encerrando-se em 23 de outubro de 2014.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.36.99-142, Funcional Programática – 13.392.0017.2081.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA: RENATA PAIVA DE RAMOS
CONTRATO N° : 168/2014 – DNJM
OBJETO: Obriga-se a CONTRATADA, a prestar seus serviços para o Departamento de Cultura, Esportes e Eventos Municipal, no
desenvolvimento de oficinas de educação patrimonial e cultural, bem como o fornecimento de conhecimento técnico na função de Instrutora
de Curso do Projeto Oficina Escola de Artes e Ofícios de Iguape, com 20 (vinte) horas semanais, visando à conservação, restauração e
preservação do acervo arquitetônico do município de Iguape – em conformidade e com fundamento nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, c.c. com a Lei Municipal nº 1.933/2007.
DATA: 24/04/2014.
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 24 de abril de 2014, encerrando-se em 23 de outubro de 2014.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.36.99-142, Funcional Programática – 13.392.0017.2081.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : MUNIZ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.
CONTRATO N° : 170/2014 – DNJM
OBJETO: O Objeto do presente instrumento contratual consiste nas seguintes apresentações no Centro de Eventos do Município de Iguape:
SPC – Só pra Contrariar (29/11/2014), DANIEL (30/11/2014), BONDE DO FORRÓ (01/12/2014), SILVIO BRITO (02/12/2014), EMMERSON
NOGUEIRA (03/12/2014), BEE GEES Cover (04/12/2014), ELVIS PRESLEY Cover (05/12/2014), BANDA D´TONANTES (06/12/2014) e TIM
MAIA Cover (07/12/2014), com exclusividade pela CONTRATADA. Locação de Som, Luz, Palco Space Geo, 01 (um) Gerador de 180 KVA
(mais 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 037/2014, Autos nº
006/2014.
DATA: 28/04/2014.
VALOR: O valor total dos serviços ora contratados é de R$ 760.500,00 (setecentos e sessenta mil e quinhentos reais) que serão
distribuídos da seguinte forma: a) R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) até o dia 25/05/2014; b) R$ 60.500,00 (sessenta mil e quinhentos reais)
até o dia 25/06/2014; c) R$ 100.000,00 (cem mil reais) até o dia 25/07/2014; d) R$ 100.000,00 (cem mil reais) até o dia 25/08/2014; e) R$
100.000,00 (cem mil reais) até o dia 25/09/2014; f) R$ 100.000,00 (cem mil reais) até o dia 25/10/2014 e g) R$ 100.000,00 (cem mil reais)
até o dia 25/11/2014.
VIGÊNCIA: O prazo do presente contrato inicia-se em 28 de abril de 2014, encerrando-se em 07 de dezembro de 2014 (inclusive).
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.99-155, Funcional Programática – 23.695.0034.2087.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : SOLIUM SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA. – ME
CONTRATO N° : 171/2014 – DNJM
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução dos serviços técnicos especializados em Estrutura Metálica para a Reforma e
Ampliação da Cobertura Metálica do TERMINAL RODOVIÁRIO “Orlando Sant´Anna de Moraes”, sediado na Av. Prof. Bento Pereira da
Rocha no Bairro do Porto do Ribeira, em Iguape/SP, 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 016/2014, Processo nº 030/2014.
DATA: 07/05/2014.
VALOR: R$ 147.795,03 (cento e quarenta e sete mil setecentos e noventa e cinco reais e três centavos).
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, a contar da data de assinatura da Ordem de Serviços pelo CONTRATANTE.
Dotação Orçamentária: CategoriaEconômica:3.3.90.39.16-071;FuncionalProgramática:15.452.0007.2019;DR:01.110.00.
LOCADORA: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MARAJÁ LTDA.
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATO N°: 175/2014 – DNJM
OBJETO: Locação de um imóvel urbano comercial, com área construída de 1.006,73 m2, situado na Rua Major Ricardo Kronner nº 720,
Bairro Vila Garcez, em Iguape/SP, cadastrado no município de Iguape com a inscrição nº 03.0516.0151, Lote nº 0151, Quadra nº 0516,
nesta cidade de Iguape, Estado de São Paulo, que será utilizado apenas 546,73 m2 do imóvel para a instalação e funcionamento da sede da
“Divisão de Logística da Merenda Escolar Municipal” – com fundamento nos termos do artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e,
Processo de Dispensa de Licitação nº 039/2014, Autos nº 005/2014.
DATA: 14/05/2014.
VALOR: R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, totalizando a quantia global de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).
VIGÊNCIA: iniciando-se em 14 de maio de 2014 e, encerrando-se em 13 de maio de 2015 (inclusive).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Categoria Econômica – 3.3.90.39.10-134, Funcional Programática – 12.361.0075.2026, DR – 01.220.00.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA: Z & X – CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA. – ME
CONTRATO N° : 182/2014 – DNJM
OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a executar a prestação dos serviços técnicos especializados em Construção Civil para a Reforma e
Adequação em ambientes da Unidade Mista de Saúde “Doutor Paulo de Almeida Gomes”, situado na Rua dos Estudantes, nº 40, Centro,
neste Município de Iguape, conforme descrição constante do Projeto Arquitetônico, Memorial Descritivo, Orçamento e Cronograma Físico
Financeiro, que constituem os anexos deste Edital, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais – O presente contrato
vincula-se aos termos do processo de licitação, modalidade Carta Convite nº 017/2014, Processo nº 031/2014.
DATA: 19/05/2014.
VALOR: R$ 119.764,06 (cento e dezenove mil setecentos e sessenta e quatro reais e seis centavos), que serão pagos conforme medição
efetuada pelo Departamento de Obras e Serviços Municipal.
VIGÊNCIA: 03 (três) meses, contados da data de emissão da Ordem de Serviço pela CONTRATANTE.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.16-180, Funcional Programática – 10.301.0021.2052, DR 01.310.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : EDITORA GRÁFICA OPET LTDA.
CONTRATO N° : 183/2014 – DNJM
OBJETO: O presente contrato tem por objeto os serviços de impressão de material didático complementar para o abastecimento
nas Unidades de Ensino Fundamental da Rede Municipal, para o atendimento de novas matrículas, sendo muitas delas com pedido
do Ministério Público, tais como, transferências, entre outras solicitações, conforme especificações constantes da proposta anexa,
parte integrante deste contrato – Processo de Dispensa de Licitação nº 080/2014, Autos nº 008/2014.
DATA: 19/05/2014.
VALOR: R$ 53.402,68 (cinquenta e três mil quatrocentos e dois reais e sessenta e oito centavos), o qual será pago após o
recebimento dos recursos pelo Município de Iguape, oriundos da centralização dos serviços, vencedora do certame/negociação.
VIGÊNCIA: 07 (sete) dias 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 Fundamental = Recurso Próprio = R$ 25.000,00 – Categoria Econômica - 3.3.90.30.14-134,
Funcional Programática – 12.361.0075.2026, DR – 01.220.00; Recurso FUNDEB = R$ 28.402,68 – Categoria Econômica 3.3.90.30.14-098, Funcional Programática – 12.361.0076.2027, DR – 01.262.00.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : CONSTRUTORA MONT VALE LTDA. – ME
CONTRATO N° : 186/2014 – DNJM
OBJETO: Através da Carta Convite nº 020/2014, Processo nº 038/2014, a CONTRATADA foi julgada vencedora e se obriga por meio do
presente instrumento, a executar os serviços de Construção de Muro e Pintura na Creche Alfa III – Conjunto Habitacional Iguape B,
localizado no Bairro do Rocio, neste Município de Iguape, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos,
conforme Planilha Orçamentária e Cronograma de Serviços anexos, partes integrantes do presente contrato.
DATA: 04/06/2014.
VALOR: R$ 146.993,43 (cento e quarenta e seis mil, novecentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos).
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de assinatura da Ordem de Serviços pelo CONTRATANTE.
Dotação Orçamentária: CategoriaEconômica:4.4..90.51.99-100,FuncionalProgramática:12.365.0079.1104,DR:02.262.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : HDF – PRODUÇÕES, EVENTOS E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA. – ME
CONTRATO N° : 187/2014 – DNJM
OBJETO: O presente contrato tem por objeto, a locação de Tendas e Containers, para a realização do evento denominado REVELANDO
SÃO PAULO – Vale do Ribeira, Edição 2014, entre os dias 18 a 22 de junho de 2014, no Centro de Eventos da Municipalidade, conforme
especificações constantes do anexo que faz parte integrante do presente contrato – com fundamento nos termos do Edital de Licitação,
modalidade Carta Convite 021/2014, Processo nº 045/2014.
DATA: 11/06/2014.
VALOR: R$ 55.500,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos reais).
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias, ou entre os dias 18 a 22 de junho de 2014.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.12-148, Funcional Programática – 13.392.0018.2150.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : HDF – PRODUÇÕES, EVENTOS E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA. – ME
CONTRATO N° : 188/2014 – DNJM
OBJETO: O presente contrato tem por objeto, a locação de 02 (dois) Geradores de 180 KWA abastecidos (para o palco do Centro de
Eventos e Alojamento) e 1.530 m2 de Piso chapeado com carpete, para a realização do evento denominado REVELANDO SÃO PAULO –
Vale do Ribeira, Edição 2014, entre os dias 18 a 22 de junho de 2014, no Centro de Eventos da Municipalidade, conforme especificações
constantes do anexo que faz parte integrante do presente contrato – com fundamento nos termos do Edital de Licitação, modalidade Carta
Convite 022/2014, Processo nº 046/2014.
DATA: 11/06/2014.
VALOR: R$ 64.500,00 (sessenta e quatro mil e quinhentos reais).
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias, ou entre os dias 18 a 22 de junho de 2014.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.12-148, Funcional Programática – 13.392.0018.2150.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : SMS – SEGURANÇA, MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA. – EPP
CONTRATO N° : 189/2014 – DNJM
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução dos serviços com fornecimento de equipe de apoio na limpeza e
controladores de acesso uniformizados para a realização das atividades do Programa Revelando São Paulo 2014, que acontecerá
entre os dias 18 a 22 de junho de 2014, no Centro de Eventos de Iguape, nos termos do anexo do Edital – Carta Convite nº
028/2014, Processo nº 052/2014.
DATA: 17/06/2014.
VALOR: R$ 31.080,00 (trinta e um mil e oitenta reais).
VIGÊNCIA: No período compreendido entre os dias 18 de junho de 2014 a 22 de junho de 2014.
Dotação Orçamentária: Funcional Programática – 13.392.0018.2150, Categoria Econômica – 3.3.90.39.12-148.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : FAGNER SABINO SILVA PRODUÇÕES – ME
CONTRATO N° : 190/2014 – DNJM
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução dos serviços com fornecimento de equipe de Produção Artística Cultural para a
realização das atividades do Programa Revelando São Paulo 2014, que acontecerá entre os dias 18 a 22 de junho de 2014, no Centro de
Eventos de Iguape, nos termos do anexo do Edital – Carta Convite nº 028/2014, Processo nº 052/2014.
DATA: 17/06/2014.
VALOR: R$ 33.612,00 (trinta e três mil seiscentos e doze reais).
VIGÊNCIA: No período compreendido entre os dias 18 de junho de 2014 a 22 de junho de 2014.
Dotação Orçamentária: Funcional Programática – 13.392.0018.2150, Categoria Econômica – 3.3.90.39.12-148.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA: COMÉRCIO E SERVIÇOS CAMARGO & SILVA LTDA. – ME
CONTRATO N° : 193/2014 – DNJM
OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a executar a prestação dos serviços de adequação do Prédio da Praça dos Pescadores para o
funcionamento como Banheiros Públicos, situado na Avenida Jânio Quadros, Orla do Mar Pequeno, neste Município de Iguape, conforme
descrição constante do Projeto Arquitetônico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro, que constituem
os anexos deste Edital, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais – O presente contrato vincula-se aos termos do
processo de licitação, modalidade Carta Convite nº 027/2014, Processo nº 051/2014.
DATA: 25/06/2014.
VALOR: R$ 147.988,14 (cento e quarenta e sete mil novecentos e oitenta e oito reais e quatorze centavos), que serão pagos conforme
medição efetuada pelo Departamento de Obras e Serviços Municipal.
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, contados da data de emissão da Ordem de Serviço pela CONTRATANTE.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 4.4.90.51.99-072, Funcional Programática – 15.452.0007.2019, DR 01.110.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA: CARLOS CAMARGO
CONTRATO N° : 194/2014 – DNJM
OBJETO: O CONTRATADO se obriga ao fornecimento de 01 (um) veículo tipo Caminhonete Furgão – FIAT/DUCATO CARGO, com
capacidade até 1.530 Kg, Ano/Fabricação 2.013, Ano/Modelo 2.014, à Diesel, Placas FSJ-9688/SP, RENAVAM 01002457715, de sua
propriedade, com motorista habilitado e 02 (dois) ajudantes para a execução do serviço de transporte dos produtos alimentícios
hortifrutigranjeiros para a Merenda Escolar e demais materiais necessários para a manutenção diária de 32 Escolas do Município, pelo
período de 10 (dez) meses, com fornecimento de combustível, motorista devidamente habilitado e manutenção do veículo – com fundamento
nos termos do Processo de Licitação, modalidade Carta Convite nº 025/2014, Processo nº 049/2014.
DATA: 25/06/2014.
VALOR: R$ 8.000,00 (oito mil 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$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
VIGÊNCIA: O presente contrato tem vigência de 10 (dez) meses, iniciando-se em 25 de junho de 2014, encerrando-se em 25 de abril de
2015.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.30.07-129, Funcional Programática – 12.306.0075.2074, DR 05.200.01 – Recurso
QESE.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : ANRO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA.
CONTRATO N° : 195/2014 – DNJM
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução das obras de pavimentação urbana em blocos intertravados de concreto,
drenagem e obras complementares na Rua Cirício de Souza e Trecho da Rua Sorocabinha, neste município de Iguape, compreendendo o
fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra, conforme especificações dos anexos: I (Projeto Arquitetônico), II (Planilhas
Orçamentárias), III (Cronograma Físico Financeiro) e IV (Memorial Descritivo), que fazem parte integrante do presente contrato, como se
nele estivessem transcritos – Tomada de Preço nº 002/2014, Processo nº 040/2014.
DATA: 25/06/2014.
VALOR: R$ 525.030,73 (quinhentos e vinte e cinco mil, trinta reais e setenta e três centavos).
VIGÊNCIA: 150 (cento e cinquenta) dias, a contar da data de assinatura da Autorização para Início dos Serviços pela CONTRATANTE.
Dotação Orçamentária: Funcional Programática – 15.451.0007.2085, Categoria Econômica – 4.4.90.51.99-045 e 4.4.90..51.99-046.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA: SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA. - EPP
CONTRATO N° : 196/2014 – DNJM
OBJETO: A CONTRATADA, pelo presente instrumento, obriga-se ao fornecimento de produtos de limpeza de 1ª qualidade para o uso nas
Escolas da Rede de Ensino Municipal, neste município de Iguape/SP, no Exercício de 2014, conforme discriminação da proposta anexa ao
Edital de Licitação – Modalidade Pregão Presencial nº 005/2014, Processo nº 035/2014, em seus itens 05, 06, 07, 14, 25, 29, 30, 31, 36, 40
e 46, constantes do Anexo I do Edital, que fazem parte integrante deste contrato, como se nele estivessem transcritos.
DATA: 25/06/2014.
VALOR: R$ 62.501,00 (sessenta e dois mil quinhentos e um reais), que serão pagos parceladamente, conforme proposta financeira
apresentada pela CONTRATADA e aceita pela CONTRATANTE.
VIGÊNCIA: 25 de junho de 2014 a 31 de dezembro de 2014 (inclusive), ou até a entrega total dos produtos.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.30.99–098, Funcional Programática – 12.361.0076.2027, DR 02.262.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA: MOACIR CARLOS MATERA JÚNIOR - ME
CONTRATO N° : 197/2014 – DNJM
OBJETO: A CONTRATADA, pelo presente instrumento, obriga-se ao fornecimento de produtos de limpeza de 1ª qualidade para o
uso nas Escolas da Rede de Ensino Municipal, neste município de Iguape/SP, no Exercício de 2014, conforme discriminação da
proposta anexa ao Edital de Licitação – Modalidade Pregão Presencial nº 005/2014, Processo nº 035/2014, em seus itens 02, 04,
09, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 32, 33, 37, 38, 42, 45 e 47, constantes do Anexo I do Edital, que fazem parte integrante deste
contrato, como se nele estivessem transcritos.
DATA: 25/06/2014.
VALOR: R$ 93.464,50 (noventa e três mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), que serão pagos
parceladamente, conforme proposta financeira apresentada pela CONTRATADA e aceita pela CONTRATANTE.
VIGÊNCIA: 25 de junho de 2014 a 31 de dezembro de 2014 (inclusive), ou até a entrega total dos produtos.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.30.99–098, Funcional Programática – 12.361.0076.2027, DR 02.262.00.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA: COMEDER – COMÉRCIO DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. – EPP
CONTRATO N° : 198/2014 – DNJM
OBJETO: A CONTRATADA, pelo presente instrumento, obriga-se ao fornecimento de produtos de limpeza de 1ª qualidade para o
uso nas Escolas da Rede de Ensino Municipal, neste município de Iguape/SP, no Exercício de 2014, conforme discriminação da
proposta anexa ao Edital de Licitação – Modalidade Pregão Presencial nº 005/2014, Processo nº 035/2014, em seus itens 01, 03,
08, 10, 13 e 44, constantes do Anexo I do Edital, que fazem parte integrante deste contrato, como se nele estivessem transcritos.
DATA: 25/06/2014.
VALOR: R$ 74.225,50 (setenta e quatro mil duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos), que serão pagos
parceladamente, conforme proposta financeira apresentada pela CONTRATADA e aceita pela CONTRATANTE.
VIGÊNCIA: 25 de junho de 2014 a 31 de dezembro de 2014 (inclusive), ou até a entrega total dos produtos.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.30.99–098, Funcional Programática – 12.361.0076.2027, DR 02.262.00.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA: COMERCIAL PANORAMA LTDA. – ME
CONTRATO N° : 199/2014 – DNJM
OBJETO: A CONTRATADA, pelo presente instrumento, obriga-se ao fornecimento de produtos de limpeza de 1ª qualidade para o
uso nas Escolas da Rede de Ensino Municipal, neste município de Iguape/SP, no Exercício de 2014, conforme discriminação da
proposta anexa ao Edital de Licitação – Modalidade Pregão Presencial nº 005/2014, Processo nº 035/2014, em seus itens 11, 12,
15, 16, 17, 26, 28, 34, 35, 39, 41 e 43, constantes do Anexo I do Edital, que fazem parte integrante deste contrato, como se nele
estivessem transcritos.
DATA: 25/06/2014.
VALOR: R$ 9.472,50 (nove mil quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), que serão pagos parceladamente,
conforme proposta financeira apresentada pela CONTRATADA e aceita pela CONTRATANTE.
VIGÊNCIA: 25 de junho de 2014 a 31 de dezembro de 2014 (inclusive), ou até a entrega total dos produtos.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.30.99–098, Funcional Programática – 12.361.0076.2027, DR 02.262.00.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA: TRENTINO MILAN LTDA. – ME
CONTRATO N° : 200/2014 – DNJM
OBJETO: Através do Convite nº 026/2014, Processo nº 050/2014, a CONTRATADA foi julgada vencedora e se obriga por meio do
presente instrumento, a executar os serviços para a Revisão do Plano de Carreira do Magistério Municipal, conforme
especificações técnicas descritas no anexo I e na proposta constante do Convite nº 026/2014. Os serviços serão realizados de
acordo com as especificações e demais documentos que formam o referido processo, os quais fazem parte integrante do presente
contrato.
DATA:25/06/2014.
VALOR: R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), que serão pagos em 03 (três) parcelas iguais e mensais de R$ 18.333,33
(dezoito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), conforme proposta financeira apresentada pela CONTRATADA e
aceita pela CONTRATANTE.
VIGÊNCIA: 03 (três) meses, a contar da data de sua assinatura, encerrando-se em 24 de setembro de 2014 (inclusive).
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.05–135, Funcional Programática – 12.361.0075.2026, DR 05.200.01.

