RELAÇÃO DE CONTRATOS – EXERCÍCIO 2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : ICOM – CONSTRUÇÕES LTDA.
CONTRATO N° : 202/2014 – DNJM
OBJETO: Através da Carta Convite nº 031/2014, Processo nº 055/2014, a CONTRATADA foi julgada vencedora e se obriga por
meio do presente instrumento, a executar os serviços de pintura do Prédio do CEAGESP de Iguape – Fábrica de Gelo, localizado
no Bairro Beira do Valo, 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: 11/07/2014.
VALOR: R$ 38.505,80 (trinta e oito mil, quinhentos e cinco reais e oitenta centavos).
VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) 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.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADO : LUIZ HONÓRIO DE OLIVEIRA
CONTRATO N° : 203/2014 – DNJM
OBJETO: O Objeto do presente instrumento contratual é a prestação de serviços de apresentação musical com a Banda Bombailão, para o
evento da “Festa da Tainha do Bairro Icapara”, em Iguape/SP, organizado pelo Departamento Municipal de Turismo, Esporte e Cultura de
Iguape, nos dias 17, 18, 19 e 20 de julho de 2014, 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, § 2º, da Lei Federal
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA: 11/07/2014.
VALOR: R$ 1.975,00 (um mil novecentos e setenta e cinco reais) por dia de show, totalizando a quantia de R$ 7.900,00 (sete mil e
novecentos 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 17, 18, 19 e 20 de julho de 2014.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.36.99-142, Funcional Programática – 13.392.0017.2081, DR 01.110.00.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : FRANKLIN CANGUSSU SAMPAIO - EI
CONTRATO N° : 204/2014 – DNJM
OBJETO: Com fundamento nos termos do processo de licitação - modalidade Pregão Presencial nº 010/2014, Processo nº 056/2014, fica
a empresa individual FRANKLIN CANGUSSU SAMPAIO, responsável pela prestação de serviços técnicos especializados para a realização
de consultas oftalmológicas num total de aproximadamente 200 (duzentas) mensais, incluindo-se os procedimentos para a realização de
exames de Refração, Mapeamento de Retina, Tonometria, Gonioscopia, Fundoscopia, Biomicroscopia de Fundo e Olho, com os
equipamentos para a execução dos exames, Cadeira de Coluna e Coluna Oftalmológica, Retinoscopia, Greens (Refrator), Lâmpada de
Fenda com Tonometro, Oftalmoscopia Indireto com Lentes de 20 (vinte) Dioptrias para Mapeamento de Retina e Lente de Goldman para
Gonioscopia, sendo incluídos os materiais, equipamentos e serviços necessários, em local fornecido pelo Departamento de Saúde da
CONTRATANTE, neste município de Iguape, em conformidade com os anexos do Edital acima referido, parte integrante do presente
contrato.
DATA: 21/07/2014.
VALOR: Estimado em R$ 29.086,40 (vinte e nove mil oitenta e seis reais e quarenta centavos) mensais, totalizando o valor global estimado
de R$ 349.036,80 (trezentos e quarenta e nove mil trinta e seis reais e oitenta centavos) para o prazo de doze meses.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início imediato a partir da data de assinatura do presente contrato, podendo, em caso excepcional, ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, desde que seja mais vantajoso para a Administração, limitado a 60 (sessenta) meses, com
fundamento nos termos do artigo 57, inciso II, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Dotação Orçamentária: Funcional Programática – 10.301.0021.2052, Categoria Econômica – 3.3.90.39.99 – Ficha 182 – DR 05.100.47.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADO : LUIZ HONÓRIO DE OLIVEIRA
CONTRATO N° : 211/2014 – DNJM
OBJETO: O Objeto do presente instrumento contratual é a prestação de serviços de apresentação de shows musicais com a Banda
Bombailão, no período de 01 a 07 de agosto de 2014, sendo 5 horas de apresentação por dia, com previsão de início dos shows para as 20
horas, para o evento da “Festa de Agosto – Edição 2014”, em Iguape/SP, organizado pelo Departamento Municipal de Cultura, Turismo e
Eventos de Iguape, na Praça de Alimentação, neste Município de Iguape, com fundamento nos termos do artigo 24, inciso II, § 2º, da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA: 25/07/2014.
VALOR: R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), que será pago 50% (cinquenta por cento) após a assinatura do presente contrato e, 50%
(cinquenta por cento), após o término do contrato, em cheque nominal, livre de quaisquer impostos e taxas.
VIGÊNCIA: de 01 a 07 de agosto de 2014.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.36.99-142, Funcional Programática – 13.392.0017.2081, DR 01.110.00.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : SMS – SEGURANÇA, MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA. – EPP
CONTRATO N° : 212/2014 – DNJM
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução dos serviços monitoramento através de câmeras, com o intuito de otimizar as
atividades relativas aos Festejos em Louvor ao Senhor Bom Jesus de Iguape, Edição 2014, relacionados no Anexo I do Edital respectivo,
parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos – Convite nº 034/2014, Processo nº 070/2014.
DATA: 25/07/2014.
VALOR: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que será pago em 30 (trinta) dias, após a assinatura do presente contrato.
VIGÊNCIA: Os serviços serão prestados pela CONTRATADA no período compreendido entre o dia 28 de julho de 2014 a 10 de agosto de
2014.
Dotação Orçamentária: Funcional Programática – 13.392.0018.2147, Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-145, DR – 01.110.00.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : SMS – SEGURANÇA, MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA. – EPP
CONTRATO N° : 213/2014 – DNJM
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução dos serviços de Controladores de Acesso para o Evento da Festa em louvor ao
Senhor Bom Jesus de Iguape, Edição 2014, relacionados no Anexo I do Edital respectivo, parte integrante do presente contrato, como se
nele estivessem transcritos – Convite nº 035/2014, Processo nº 071/2014.
DATA: 25/07/2014.
VALOR: R$ 79.317,00 (setenta e nove mil trezentos e dezessete reais), que será pago em 30 (trinta) dias, após a assinatura do presente
contrato.

VIGÊNCIA: Os serviços serão prestados pela CONTRATADA no período compreendido entre o dia 28 de julho de 2014 a 10 de agosto de
2014.
Dotação Orçamentária: Funcional Programática – 13.392.0018.2147, Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-145, DR – 01.110.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : FREDERICO MOTA PEDRO DE OLIVEIRA – EIRELI – EPP
CONTRATO N° : 214/2014 – DNJM
OBJETO: O Objeto do presente instrumento contratual é a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços 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 10/08/2014) nas
áreas das Tendas da Feira, circuito dos Festejos do Senhor Bom Jesus de Iguape - 2014, 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 036/2014, Processo nº
072/2014.
DATA: 25/07/2014.
VALOR: R$ 88.800,00 (oitenta e oito mil e oitocentos reais).
VIGÊNCIA: Inicia-se em 28 de julho de 2014 e, o seu término em 10 de agosto de 2014.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.99-145, Funcional Programática – 13.392.0018.2147, DR – 01.110.00.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : HDF – PRODUÇÕES, EVENTOS E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA. – ME
CONTRATO N° : 215/2014 – DNJM
OBJETO: O presente contrato tem por objeto, a locação de 173 (cento e setenta e três) peças de tendas brancas tipo chapéu de bruxa, com
medidas especificadas no Anexo I do referido contrato, 01 (um) galpão duas águas de 30,00m x 50,00m, com cobertura do tipo tencionada,
em lona resistente, com fechamento lateral, calhas e estaqueamento nos quatro pés e ponto de iluminação, 19 (dezenove) box octanorm
com medida de 4,00m x 3,00m, 02 (dois) Portais com medida de 10,00m de vão e 01 Portal com medida de 6,00m x 2,00m, em espaços
físicos indicados pela CONTRATANTE, na data do evento denominado “Festa de Agosto 2014”, que especifica na proposta de locação
anexa, que faz parte integrante deste contrato, como se nele estivessem transcritos, com fundamento nos termos do processo de dispensa
de licitação nº 076/2014, Autos nº 006/2014.
DATA: 25/07/2014.
VALOR: R$ 292.380,00 (duzentos e noventa e dois mil trezentos e oitenta reais).
VIGÊNCIA: de 28 de julho de 2014 a 10 de agosto de 2014 (inclusive).
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.14-144, Funcional Programática – 13.392.0018.2147.
PERMITENTE:
MUNICÍPIO DE IGUAPE
PERMISSIONÁRIA: ROBSON CÂMARA DOS SANTOS – ME
CONTRATO N° : 216/2014 – 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, durante as festividades em louvor ao “Senhor Bom Jesus de Iguape” – Edição 2014, conforme
localizações indicadas no anexo I, parte integrante do Edital de Pregão Presencial nº 016/2014, Processo nº 067/2014.
DATA: 25/07/2014.
VALOR: R$ 60.600,00 (sessenta mil e seiscentos reais).
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 25/07/2014 e, encerrando-se em 10/08/2014.
Código de Receita: 1990.99.04.00 – Festa Popular de Agosto/2014 – Parque de Diversões.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : ART-LED AUDIO & VÍDEO LTDA. – ME
CONTRATO N° : 217/2014 – DNJM
OBJETO: O presente instrumento de contrato tem por objeto, a execução dos serviços de locação e instalação de 01 (um) sistema de
transmissão de imagens em alta definição (Painel de LED), para a instalação em frente a Igreja da Basílica para a transmissão de novenas e
missas no período entre os dias 28/07/2014 a 06/08/2014, para a realização dos festejos em louvor ao Senhor Bom Jesus de Iguape, evento
denominado FESTA DE AGOSTO 2014, conforme espeficações constantes do memorial descritivo, anexo I, que faz parte integrante do
presente contrato – Processo de Dispensa de Licitação nº 079/2014, Autos nº 007/2014.
DATA: 25/07/2014.
VALOR: R$ 18.700,00 (dezoito mil e setecentos reais) que serão pagos no dia 30 de julho de 2014.
VIGÊNCIA: entre os dias 28 de julho de 2014 até 06 de agosto de 2014.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.23-145, Funcional Programática – 13.392.0018.2147.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : SILVIA LETÍCIA DOS SANTOS (SL CONSULTORIA EM VIAGENS)
CONTRATO N° : 221/2014 – DNJM
OBJETO: O presente instrumento de contrato tem por objeto, a contratação de empresa especializada em vôos para o Turismo de Lazer,
cujo principal destino desta contratação é a viagem de ida e volta para a cidade de Santiago do Chile, transportando a Banda Municipal
“Maestro Aquilino Jarbas de Carvalho”, composta de 42 (quarenta e duas) pessoas, com passagens aéreas de ida para o dia 21 de agosto
de 2014 (das 07:15 às 10:20 horas) e, de volta para o dia 25 de agosto de 2014 (das 01:35 às 06:25 horas), com saída de Guarulhos/SP,
conforme espeficações constantes do anexo que faz parte integrante do presente contrato – Carta Convite nº 033/2014, Processo nº
069/2014.
DATA: 28/07/2014.
VALOR: R$ 1.740,79 (um mil, setecentos e quarenta reais e setenta e nove centavos) por passageiro, totalizando a quantia global de R$
73.113,18 (setenta e três mil, cento e treze reais e dezoito centavos), que serão pagos no dia 28 de julho de 2014 até às 15:00 horas, em
depósito bancário na Agência da Caixa Econômica Federal nº 1206, Conta Corrente nº 1492-0.
VIGÊNCIA: iniciando-se com a data de assinatura e, encerrando-se em 25 de agosto de 2014.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.99-142, Funcional Programática – 13.392.0017.2081.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : HELDER FRANCISCO NALIATO - ME
CONTRATO N° : 222/2014 – DNJM
OBJETO: O presente contrato tem por objeto, a locação de 07 (sete) unidades de banheiros químicos do tipo container, contendo 06 (seis)
vasos sanitários cada, lavatórios, saboneteira, papeleiras e tomadas de uso geral, incluindo montagem, desmontagem, transporte e pessoal
especializado, em espaços físicos indicados pela CONTRATANTE, para a manutenção, limpeza e sucção diária e, fornecimento de
desodorizantes, bactericidas e papel higiênico, no período das festividades em louvor ao “Senhor Bom Jesus de Iguape”, entre os dias
28/07/2014 e 10/08/2014, conforme especificações contidas no anexo I, da Carta Convite nº 038/2014, Processo nº 074/2014, parte
integrante deste contrato, como se nele estivessem transcritos.
DATA: 28/07/2014.
VALOR: R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), que serão pagos após o encerramento das festividades.

VIGÊNCIA: de 28 de julho de 2014 a 10 de agosto de 2014 (inclusive).
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.99-145, Funcional Programática – 13.392.0018.2147, DR – 01.110.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : CBPL CONSTRUTORA LTDA.
CONTRATO N° : 223/2014 – DNJM
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução dos serviços de limpeza pública geral no período compreendido entre o dia 30
de julho de 2014 a 10 de agosto de 2014, com fornecimento de equipe de 40 (quarenta) Auxiliares de Limpeza, com o intuito de otimizar as
atividades relativas aos Festejos em Louvor ao Senhor Bom Jesus de Iguape, Edição 2014, relacionados no Anexo I do Edital respectivo,
parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos – Carta Convite nº 039/2014, Processo nº 075/2014.
DATA: 28/07/2014.
VALOR: R$ 76.940,00 (setenta e seis mil novecentos e quarenta reais), que serão pagos em 30 (trinta) dias, após medição dos serviços
executados.
VIGÊNCIA: Os serviços serão prestados pela CONTRATADA no período compreendido entre os dias 30 de julho de 2014 a 10 de agosto de
2014.
Dotação Orçamentária: Funcional Programática – 13.392.0018.2147, Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-145, DR – 01.110.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA: F. M. CARRASCO – ME
CONTRATO N° : 224/2014 – DNJM
OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a fornecer os produtos pirotécnicos solicitados, nas condições do orçamento anexo, e todos os seus
itens passam a fazer parte integrante deste instrumento contratual, para a execução de espetáculo pirotécnico no encerramento das
festividades em louvor ao Senhor Bom Jesus de Iguape, Edição 2014, que acontecerá no dia 06 de agosto de 2014, conforme proposta
descrita no Anexo, e de acordo com os materiais ali contidos, com fundamento nos termos do processo de licitação, modalidade Carta
Convite nº 041/2014, Processo nº 077/2014.
DATA: 31/07/2014.
VALOR: R$ 42.200,00 (quarenta e dois mil e duzentos reais), que serão pagos em 30 (trinta) dias, após a emissão da Nota Fiscal Fatura,
conforme proposta financeira apresentada pela CONTRATADA e aceita pelo CONTRATANTE.
VIGÊNCIA: o espetáculo pirotécnico será realizado no dia 06 de agosto de 2014.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.99–145, Funcional Programática – 13.392.0018.2147, DR – 01.110.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : CONSTRUGUERRA LTDA. – ME
CONTRATO N° : 225/2014 – DNJM
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução da Obra de Construção de Passeio no Estacionamento Municipal e Realização
de Serviços de Fechamento com Alambrado do Pátio de Estacionamento Municipal, compreendendo o fornecimento de mão de obra
especializada, material 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 042/2014,
Processo nº 078/2014.
DATA: 31/07/2014.
VALOR: R$ 147.181,23 (cento e quarenta e sete mil cento e oitenta e um reais e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias, a contar da data de assinatura da Ordem de Serviços pela CONTRATANTE.
Dotação Orçamentária: CategoriaEconômica:3.3.90.39.99-071;FuncionalProgramática:15.452.0007.2019;DR:01.110.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : SÉRGIO VIEIRA RIBEIRO – MEI
CONTRATO N° : 226/2014 – DNJM
OBJETO: Obriga-se o CONTRATADO, a executar os serviços de transporte rodoviário municipal de escolares da zona rural do Município de
Iguape para o Ensino Municipal e Estadual no Município de Iguape, comfornecimento de veículo Kombi ou assemelhado, incluindo
combustível e devendo o mesmo ser dirigido pelo CONTRATADO ou motorista autorizado pelo mesmo, que deverá estar devidamente
habilitado para esse fim, devendo ainda, apresentar comprovante de curso realizado, ficando proibida a terceirização dos serviços,
responsabilizando-se também pela manutenção adequada desse veículo, atendendo à Linha 01 – Bairros Bucuí, Jairê e Sítio São Roque até
a E.E. Bairro do Jairê, em Iguape – período da tarde, perfazendo 109 km/diários, correspondentes a R$ 1,45 (um real e quarenta e cinco
centavos), totalizando 10.355 km/totais, relativos a 95 (noventa e cinco) dias letivos – com fundamento nos termos do processo licitatório,
Modalidade Pregão Presencial nº 014/2014, Processo nº 063/2014.
DATA: 01/08/2014.
VALOR: estimado em R$ 15.014,75 (quinze mil, quatorze reais e setenta e cinco centavos), pelo período total contratado.
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 01 de agosto de 2014 à 22 de dezembro de 2014, podendo ser aditado por igual período letivo, sucessivamente,
até o limite legal, estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, a critério da administração.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-050, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 01.200.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : SÉRGIO VIEIRA RIBEIRO – MEI
CONTRATO N° : 227/2014 – DNJM
OBJETO: Obriga-se o CONTRATADO, a executar os serviços de transporte rodoviário municipal de escolares da zona rural do Município de
Iguape para o Ensino Municipal e Estadual no Município de Iguape, comfornecimento de veículo Kombi ou assemelhado, incluindo
combustível e devendo o mesmo ser dirigido pelo CONTRATADO ou motorista autorizado pelo mesmo, que deverá estar devidamente
habilitado para esse fim, devendo ainda, apresentar comprovante de curso realizado, ficando proibida a terceirização dos serviços,
responsabilizando-se também pela manutenção adequada desse veículo, atendendo à Linha 02 – EMEIF Bairro Cavalcanti, Bº Arataca, Bº
Capuava do Momuna (alunos de Pariquera-Açú/SP) até a E.E. Bairro do Jairê, em Iguape – período da manhã e da tarde, perfazendo 112
km/diários, correspondentes a R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos), totalizando 10.640 km/totais, relativos a 95 (noventa e cinco) dias
letivos – com fundamento nos termos do processo licitatório, Modalidade Pregão Presencial nº 014/2014, Processo nº 063/2014.
DATA: 01/08/2014.
VALOR: estimado em R$ 27.664,00 (vinte e sete mil,seiscentos e sessenta e quatro reais), pelo período total contratado.
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 01 de agosto de 2014 à 22 de dezembro de 2014, podendo ser aditado por igual período letivo, sucessivamente,
até o limite legal, estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, a critério da administração.

Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-050, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 01.200.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : MARCELO MARQUES MATEUS – MEI
CONTRATO N° : 228/2014 – DNJM
OBJETO: Obriga-se o CONTRATADO, a executar os serviços de transporte rodoviário municipal de escolares da zona rural do Município de
Iguape para o Ensino Municipal e Estadual no Município de Iguape, comfornecimento de veículo Kombi ou assemelhado, incluindo
combustível e devendo o mesmo ser dirigido pelo CONTRATADO ou motorista autorizado pelo mesmo, que deverá estar devidamente
habilitado para esse fim, devendo ainda, apresentar comprovante de curso realizado, ficando proibida a terceirização dos serviços,
responsabilizando-se também pela manutenção adequada desse veículo, atendendo à Linha 03 – EMEIF Bairro Cavalcanti, Bº Pedrões, Bº
Jairê, Bº Capuava do Momuna e Bº Pinheiro até a E.E. Bairro do Jairê, em Iguape – período da manhã e da tarde, perfazendo 128
km/diários, correspondentes a R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos), totalizando 12.160 km/totais, relativos a 95 (noventa e cinco) dias
letivos – com fundamento nos termos do processo licitatório, Modalidade Pregão Presencial nº 014/2014, Processo nº 063/2014.
DATA: 01/08/2014.
VALOR: estimado em R$ 30.400,00 (trinta mil e quatrocentos reais), pelo período total contratado.
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 01 de agosto de 2014 à 22 de dezembro de 2014, podendo ser aditado por igual período letivo, sucessivamente,
até o limite legal, estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, a critério da administração.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-050, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 01.200.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : NILTON BARBOSA DE OLIVEIRA – MEI
CONTRATO N° : 229/2014 – DNJM
OBJETO: Obriga-se o CONTRATADO, a executar os serviços de transporte rodoviário municipal de escolares da zona rural do Município de
Iguape para o Ensino Municipal e Estadual no Município de Iguape, comfornecimento de veículo Kombi ou assemelhado, incluindo
combustível e devendo o mesmo ser dirigido pelo CONTRATADO ou motorista autorizado pelo mesmo, que deverá estar devidamente
habilitado para esse fim, devendo ainda, apresentar comprovante de curso realizado, ficando proibida a terceirização dos serviços,
responsabilizando-se também pela manutenção adequada desse veículo, atendendo à Linha 04 – EMEIF Bairro Despraiado, Bº Rio Pretinho
e Bº Xavantes até a E.E. Bairro Pé da Serra, em Iguape – período da tarde, perfazendo 85 km/diários, correspondentes a R$ 2,60 (dois reais
e sessenta centavos), totalizando 8.075 km/totais, relativos a 95 (noventa e cinco) dias letivos – com fundamento nos termos do processo
licitatório, Modalidade Pregão Presencial nº 014/2014, Processo nº 063/2014.
DATA: 01/08/2014.
VALOR: estimado em R$ 20.995,00 (vinte mil novecentos e noventa e cinco reais), pelo período total contratado.
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 01 de agosto de 2014 à 22 de dezembro de 2014, podendo ser aditado por igual período letivo, sucessivamente,
até o limite legal, estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, a critério da administração.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-050, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 01.200.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : ADENILSON SOARES DE JESUS – MEI
CONTRATO N° : 230/2014 – DNJM
OBJETO: Obriga-se o CONTRATADO, a executar os serviços de transporte rodoviário municipal de escolares da zona rural do Município de
Iguape para o Ensino Municipal e Estadual no Município de Iguape, comfornecimento de veículo Kombi ou assemelhado, incluindo
combustível e devendo o mesmo ser dirigido pelo CONTRATADO ou motorista autorizado pelo mesmo, que deverá estar devidamente
habilitado para esse fim, devendo ainda, apresentar comprovante de curso realizado, ficando proibida a terceirização dos serviços,
responsabilizando-se também pela manutenção adequada desse veículo, atendendo à Linha 05 –Bairro Morro Seco até a E.E. Bairro Pé da
Serra, em Iguape – período da manhã, perfazendo 75 km/diários, correspondentes a R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos), totalizando
7.125 km/totais, relativos a 95 (noventa e cinco) dias letivos – com fundamento nos termos do processo licitatório, Modalidade Pregão
Presencial nº 014/2014, Processo nº 063/2014.
DATA: 01/08/2014.
VALOR: estimado em R$ 18.525,00 (dezoito mil quinhentos e vinte e cinco reais), pelo período total contratado.
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 01 de agosto de 2014 à 22 de dezembro de 2014, podendo ser aditado por igual período letivo, sucessivamente,
até o limite legal, estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, a critério da administração.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-050, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 01.200.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : SADRAQUE CORREA NUNES – MEI
CONTRATO N° : 231/2014 – DNJM
OBJETO: Obriga-se o CONTRATADO, a executar os serviços de transporte rodoviário municipal de escolares da zona rural do Município de
Iguape para o Ensino Municipal e Estadual no Município de Iguape, comfornecimento de veículo Kombi ou assemelhado, incluindo
combustível e devendo o mesmo ser dirigido pelo CONTRATADO ou motorista autorizado pelo mesmo, que deverá estar devidamente
habilitado para esse fim, devendo ainda, apresentar comprovante de curso realizado, ficando proibida a terceirização dos serviços,
responsabilizando-se também pela manutenção adequada desse veículo, atendendo à Linha 06 – EMEIF Novo Divisor, Bº Novo Divisor e Bº
Divisor até a E.E. Bairro Pé da Serra, em Iguape – período da manhã, perfazendo 52 km/diários, correspondentes a R$ 2,55 (dois reais e
cinquenta e cinco centavos), totalizando 4.940 km/totais, relativos a 95 (noventa e cinco) dias letivos – com fundamento nos termos do
processo licitatório, Modalidade Pregão Presencial nº 014/2014, Processo nº 063/2014.
DATA: 01/08/2014.
VALOR: estimado em R$ 12.597,00 (doze mil, quinhentos e noventa e sete reais), pelo período total contratado.
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 01 de agosto de 2014 à 22 de dezembro de 2014, podendo ser aditado por igual período letivo, sucessivamente,
até o limite legal, estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, a critério da administração.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-050, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 01.200.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : DANIEL BATISTA DE GOUVEIA – MEI
CONTRATO N° : 232/2014 – DNJM
OBJETO: Obriga-se o CONTRATADO, a executar os serviços de transporte rodoviário municipal de escolares da zona rural do Município de
Iguape para o Ensino Municipal e Estadual no Município de Iguape, comfornecimento de veículo Kombi ou assemelhado, incluindo
combustível e devendo o mesmo ser dirigido pelo CONTRATADO ou motorista autorizado pelo mesmo, que deverá estar devidamente
habilitado para esse fim, devendo ainda, apresentar comprovante de curso realizado, ficando proibida a terceirização dos serviços,
responsabilizando-se também pela manutenção adequada desse veículo, atendendo à Linha 07 – Bairros Pavoa, Paraíso Mirim e Fazenda
Cindumel até a E.E. Bairro Pé da Serra, em Iguape – período da manhã, perfazendo 48 km/diários, correspondentes a R$ 2,60 (dois reais e
sessenta centavos), totalizando 4.560 km/totais, relativos a 95 (noventa e cinco) dias letivos – com fundamento nos termos do processo
licitatório, Modalidade Pregão Presencial nº 014/2014, Processo nº 063/2014.

DATA: 01/08/2014.
VALOR: estimado em R$ 11.856,00 (onze mil, oitocentos e cinquenta e seis reais), pelo período total contratado.
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 01 de agosto de 2014 à 22 de dezembro de 2014, podendo ser aditado por igual período letivo, sucessivamente,
até o limite legal, estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, a critério da administração.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-050, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 01.200.00.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : MARIALDO AUGUSTO CORDEIRO DE SOUZA – MEI
CONTRATO N° : 233/2014 – DNJM
OBJETO: Obriga-se o CONTRATADO, a executar os serviços de transporte rodoviário municipal de escolares da zona rural do Município de
Iguape para o Ensino Municipal e Estadual no Município de Iguape, comfornecimento de veículo Kombi ou assemelhado, incluindo
combustível e devendo o mesmo ser dirigido pelo CONTRATADO ou motorista autorizado pelo mesmo, que deverá estar devidamente
habilitado para esse fim, devendo ainda, apresentar comprovante de curso realizado, ficando proibida a terceirização dos serviços,
responsabilizando-se também pela manutenção adequada desse veículo, atendendo à Linha 08 – Bairros Morro Seco e Sítio Guerra até a
E.E. Pref. Jofre Manoel, em Iguape – período da manhã, perfazendo 80 km/diários, correspondentes a R$ 2,60 (dois reais e sessenta
centavos), totalizando 7.600 km/totais, relativos a 95 (noventa e cinco) dias letivos – com fundamento nos termos do processo licitatório,
Modalidade Pregão Presencial nº 014/2014, Processo nº 063/2014.
DATA: 01/08/2014.
VALOR: estimado em R$ 19.760,00 (dezenove mil, setecentos e sessenta reais), pelo período total contratado.
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 01 de agosto de 2014 à 22 de dezembro de 2014, podendo ser aditado por igual período letivo, sucessivamente,
até o limite legal, estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, a critério da administração.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-050, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 01.200.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : JONAS EDUARDO DE OLIVEIRA – MEI
CONTRATO N° : 234/2014 – DNJM
OBJETO: Obriga-se o CONTRATADO, a executar os serviços de transporte rodoviário municipal de escolares da zona rural do Município de
Iguape para o Ensino Municipal e Estadual no Município de Iguape, comfornecimento de veículo Kombi ou assemelhado, incluindo
combustível e devendo o mesmo ser dirigido pelo CONTRATADO ou motorista autorizado pelo mesmo, que deverá estar devidamente
habilitado para esse fim, devendo ainda, apresentar comprovante de curso realizado, ficando proibida a terceirização dos serviços,
responsabilizando-se também pela manutenção adequada desse veículo, atendendo à Linha 09 – Bairros Novo Divisor, Pavoa, Paraíso
Mirim e Sítio Guerra até a E.E. Pref. Jofre Manoel, em Iguape – período da manhã, perfazendo 62 km/diários, correspondentes a R$ 2,60
(dois reais e sessenta centavos), totalizando 5.890 km/totais, relativos a 95 (noventa e cinco) dias letivos – com fundamento nos termos do
processo licitatório, Modalidade Pregão Presencial nº 014/2014, Processo nº 063/2014.
DATA: 01/08/2014.
VALOR: estimado em R$ 15.314,00 (quinze mil, trezentos e quatorze reais), pelo período total contratado.
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 01 de agosto de 2014 à 22 de dezembro de 2014, podendo ser aditado por igual período letivo, sucessivamente,
até o limite legal, estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, a critério da administração.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-050, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 01.200.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : MARIALDO AUGUSTO CORDEIRO DE SOUZA – MEI
CONTRATO N° : 235/2014 – DNJM
OBJETO: Obriga-se o CONTRATADO, a executar os serviços de transporte rodoviário municipal de escolares da zona rural do Município de
Iguape para o Ensino Municipal e Estadual no Município de Iguape, comfornecimento de veículo Kombi ou assemelhado, incluindo
combustível e devendo o mesmo ser dirigido pelo CONTRATADO ou motorista autorizado pelo mesmo, que deverá estar devidamente
habilitado para esse fim, devendo ainda, apresentar comprovante de curso realizado, ficando proibida a terceirização dos serviços,
responsabilizando-se também pela manutenção adequada desse veículo, atendendo à Linha 10 – Bairro Morro Seco até a E.E. Pref. Jofre
Manoel, em Iguape – período da tarde, perfazendo 79,5 km/diários, correspondentes a R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos), totalizando
7.552,50 km/totais, relativos a 95 (noventa e cinco) dias letivos – com fundamento nos termos do processo licitatório, Modalidade Pregão
Presencial nº 014/2014, Processo nº 063/2014.
DATA: 01/08/2014.
VALOR: estimado em R$ 19.636,50 (dezenove mil, seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos), pelo período total contratado.
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 01 de agosto de 2014 à 22 de dezembro de 2014, podendo ser aditado por igual período letivo, sucessivamente,
até o limite legal, estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, a critério da administração.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-050, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 01.200.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : NESIO URSULINO DA MOTA – MEI
CONTRATO N° : 236/2014 – DNJM
OBJETO: Obriga-se o CONTRATADO, a executar os serviços de transporte rodoviário municipal de escolares da zona rural do Município de
Iguape para o Ensino Municipal e Estadual no Município de Iguape, comfornecimento de veículo Kombi ou assemelhado, incluindo
combustível e devendo o mesmo ser dirigido pelo CONTRATADO ou motorista autorizado pelo mesmo, que deverá estar devidamente
habilitado para esse fim, devendo ainda, apresentar comprovante de curso realizado, ficando proibida a terceirização dos serviços,
responsabilizando-se também pela manutenção adequada desse veículo, atendendo à Linha 11 – Bairros Cindumel, Natividade, Capinzal,
Pote D´ouro e Sítio da Paz até a E.E. Pref. Jofre Manoel, em Iguape – período da manhã, perfazendo 83 km/diários, correspondentes a R$
2,60 (dois reais e sessenta centavos), totalizando 7.885 km/totais, relativos a 95 (noventa e cinco) dias letivos – com fundamento nos termos
do processo licitatório, Modalidade Pregão Presencial nº 014/2014, Processo nº 063/2014.
DATA: 01/08/2014.
VALOR: estimado em R$ 20.501,00 (vinte mil, quinhentos e um reais), pelo período total contratado.
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 01 de agosto de 2014 à 22 de dezembro de 2014, podendo ser aditado por igual período letivo, sucessivamente,
até o limite legal, estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, a critério da administração.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-050, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 01.200.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : PRISCILA VASSÃO DOS SANTOS – ME
CONTRATO N° : 237/2014 – DNJM
OBJETO: Obriga-se a CONTRATADA, a executar os serviços de transporte rodoviário municipal de escolares da zona rural do Município de
Iguape para o Ensino Municipal e Estadual no Município de Iguape, comfornecimento de veículo Kombi ou assemelhado, incluindo
combustível e devendo o mesmo ser dirigido pela CONTRATADA ou motorista autorizado pelo mesmo, que deverá estar devidamente
habilitado para esse fim, devendo ainda, apresentar comprovante de curso realizado, ficando proibida a terceirização dos serviços,
responsabilizando-se também pela manutenção adequada desse veículo, atendendo à Linha 12 – Bairros Natividade, Capinzal e Sítio do
Emerson até a E.E. Pref. Jofre Manoel, em Iguape – período da tarde, perfazendo 40 km/diários, correspondentes a R$ 2,60 (dois reais e
sessenta centavos), totalizando 3.800 km/totais, relativos a 95 (noventa e cinco) dias letivos – com fundamento nos termos do processo
licitatório, Modalidade Pregão Presencial nº 014/2014, Processo nº 063/2014.

DATA: 01/08/2014.
VALOR: estimado em R$ 9.880,00 (nove mil, oitocentos e oitenta reais), pelo período total contratado.
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 01 de agosto de 2014 à 22 de dezembro de 2014, podendo ser aditado por igual período letivo, sucessivamente,
até o limite legal, estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, a critério da administração.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-050, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 01.200.00.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : JONAS EDUARDO DE OLIVEIRA – MEI
CONTRATO N° : 238/2014 – DNJM
OBJETO: Obriga-se o CONTRATADO, a executar os serviços de transporte rodoviário municipal de escolares da zona rural do Município de
Iguape para o Ensino Municipal e Estadual no Município de Iguape, comfornecimento de veículo Kombi ou assemelhado, incluindo
combustível e devendo o mesmo ser dirigido pelo CONTRATADO ou motorista autorizado pelo mesmo, que deverá estar devidamente
habilitado para esse fim, devendo ainda, apresentar comprovante de curso realizado, ficando proibida a terceirização dos serviços,
responsabilizando-se também pela manutenção adequada desse veículo, atendendo à Linha 13 – Bairros Sítio da Paz, Pote D´ouro – Km 22
à dentro, Paraíso Mirim e Sítio do Japonês até a E.E. Pref. Jofre Manoel, em Iguape – período da tarde, perfazendo 47 km/diários,
correspondentes a R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos), totalizando 4.465 km/totais, relativos a 95 (noventa e cinco) dias letivos – com
fundamento nos termos do processo licitatório, Modalidade Pregão Presencial nº 014/2014, Processo nº 063/2014.
DATA: 01/08/2014.
VALOR: estimado em R$ 11.609,00 (onze mil, seiscentos e nove reais), pelo período total contratado.
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 01 de agosto de 2014 à 22 de dezembro de 2014, podendo ser aditado por igual período letivo, sucessivamente,
até o limite legal, estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, a critério da administração.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-050, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 01.200.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : SILVIO FERNANDO CUNHA – MEI
CONTRATO N° : 239/2014 – DNJM
OBJETO: Obriga-se o CONTRATADO, a executar os serviços de transporte rodoviário municipal de escolares da zona rural do Município de
Iguape para o Ensino Municipal e Estadual no Município de Iguape, comfornecimento de veículo Kombi ou assemelhado, incluindo
combustível e devendo o mesmo ser dirigido pelo CONTRATADO ou motorista autorizado pelo mesmo, que deverá estar devidamente
habilitado para esse fim, devendo ainda, apresentar comprovante de curso realizado, ficando proibida a terceirização dos serviços,
responsabilizando-se também pela manutenção adequada desse veículo, atendendo à Linha 14 – Bairros Embú e Sorocabinha até a E.E.
Cel. Jeremias Júnior – E.E. Dinorá Rocha, em Iguape – período da manhã, perfazendo 106 km/diários, correspondentes a R$ 1,25 (um real e
vinte e cinco centavos), totalizando 10.070 km/totais, relativos a 95 (noventa e cinco) dias letivos – com fundamento nos termos do processo
licitatório, Modalidade Pregão Presencial nº 014/2014, Processo nº 063/2014.
DATA: 01/08/2014.
VALOR: estimado em R$ 12.587,50 (doze mil, quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), pelo período total contratado.
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 01 de agosto de 2014 à 22 de dezembro de 2014, podendo ser aditado por igual período letivo, sucessivamente,
até o limite legal, estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, a critério da administração.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-050, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 01.200.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : MILTON BRAZ – MEI
CONTRATO N° : 240/2014 – DNJM
OBJETO: Obriga-se o CONTRATADO, a executar os serviços de transporte rodoviário municipal de escolares da zona rural do Município de
Iguape para o Ensino Municipal e Estadual no Município de Iguape, comfornecimento de veículo Kombi ou assemelhado, incluindo
combustível e devendo o mesmo ser dirigido pelo CONTRATADO ou motorista autorizado pelo mesmo, que deverá estar devidamente
habilitado para esse fim, devendo ainda, apresentar comprovante de curso realizado, ficando proibida a terceirização dos serviços,
responsabilizando-se também pela manutenção adequada desse veículo, atendendo à Linha 15 – Bairros Retiro, Canário e Tabaquara até a
E.E. Cel. Jeremias Júnior – E.E. Dinorá Rocha, em Iguape – período da manhã, perfazendo 107 km/diários, correspondentes a R$ 2,60 (dois
reais e sessenta centavos), totalizando 10.165 km/totais, relativos a 95 (noventa e cinco) dias letivos – com fundamento nos termos do
processo licitatório, Modalidade Pregão Presencial nº 014/2014, Processo nº 063/2014.
DATA: 01/08/2014.
VALOR: estimado em R$ 26.429,00 (vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e nove reais), pelo período total contratado.
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 01 de agosto de 2014 à 22 de dezembro de 2014, podendo ser aditado por igual período letivo, sucessivamente,
até o limite legal, estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, a critério da administração.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-050, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 01.200.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : MILLENY CAROLINY GOUVEIA VASSÃO – MEI
CONTRATO N° : 241/2014 – DNJM
OBJETO: Obriga-se a CONTRATADA, a executar os serviços de transporte rodoviário municipal de escolares da zona rural do Município de
Iguape para o Ensino Municipal e Estadual no Município de Iguape, comfornecimento de veículo Kombi ou assemelhado, incluindo
combustível e devendo o mesmo ser dirigido pela CONTRATADA ou motorista autorizado pelo mesmo, que deverá estar devidamente
habilitado para esse fim, devendo ainda, apresentar comprovante de curso realizado, ficando proibida a terceirização dos serviços,
responsabilizando-se também pela manutenção adequada desse veículo, atendendo à Linha 17 – Bairros Pavoa e Paraíso Mirim até a
EMEIF Bairro Pé da Serra, em Iguape – período da tarde, perfazendo 44 km/diários, correspondentes a R$ 2,60 (dois reais e sessenta
centavos), totalizando 4.180 km/totais, relativos a 95 (noventa e cinco) dias letivos – com fundamento nos termos do processo licitatório,
Modalidade Pregão Presencial nº 014/2014, Processo nº 063/2014.
DATA: 01/08/2014.
VALOR: estimado em R$ 10.868,00 (dez mil, oitocentos e sessenta e oito reais), pelo período total contratado.
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 11 de agosto de 2014 à 19 de dezembro de 2014, podendo ser aditado por igual período letivo, sucessivamente,
até o limite legal, estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, a critério da administração.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-050, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 01.200.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : FANUEL CANO – MEI
CONTRATO N° : 242/2014 – DNJM
OBJETO: Obriga-se o CONTRATADO, a executar os serviços de transporte rodoviário municipal de escolares da zona rural do Município de
Iguape para o Ensino Municipal e Estadual no Município de Iguape, comfornecimento de veículo Kombi ou assemelhado, incluindo
combustível e devendo o mesmo ser dirigido pelo CONTRATADO ou motorista autorizado pelo mesmo, que deverá estar devidamente
habilitado para esse fim, devendo ainda, apresentar comprovante de curso realizado, ficando proibida a terceirização dos serviços,
responsabilizando-se também pela manutenção adequada desse veículo, atendendo à Linha 18 – Bairros Xavantes, Alambique e Divisor até
a EMEIF Bairro Pé da Serra, em Iguape – período da tarde, perfazendo 40 km/diários, correspondentes a R$ 2,60 (dois reais e sessenta
centavos), totalizando 3.800 km/totais, relativos a 95 (noventa e cinco) dias letivos – com fundamento nos termos do processo licitatório,
Modalidade Pregão Presencial nº 014/2014, Processo nº 063/2014.

DATA: 01/08/2014.
VALOR: estimado em R$ 9.880,00 (nove mil, oitocentos e oitenta reais), pelo período total contratado.
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 11 de agosto de 2014 à 19 de dezembro de 2014, podendo ser aditado por igual período letivo, sucessivamente,
até o limite legal, estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, a critério da administração.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-050, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 01.200.00.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : DEIVIS GOUVEIA – MEI
CONTRATO N° : 243/2014 – DNJM
OBJETO: Obriga-se o CONTRATADO, a executar os serviços de transporte rodoviário municipal de escolares da zona rural do Município de
Iguape para o Ensino Municipal e Estadual no Município de Iguape, comfornecimento de veículo Kombi ou assemelhado, incluindo
combustível e devendo o mesmo ser dirigido pelo CONTRATADO ou motorista autorizado pelo mesmo, que deverá estar devidamente
habilitado para esse fim, devendo ainda, apresentar comprovante de curso realizado, ficando proibida a terceirização dos serviços,
responsabilizando-se também pela manutenção adequada desse veículo, atendendo à Linha 19 – Bairros Cambuci, Sítio do Roque e Rio
Pretinho até a EMEIF Bairro Pé da Serra, em Iguape – período da tarde, perfazendo 45 km/diários, correspondentes a R$ 2,60 (dois reais e
sessenta centavos), totalizando 4.275 km/totais, relativos a 95 (noventa e cinco) dias letivos – com fundamento nos termos do processo
licitatório, Modalidade Pregão Presencial nº 014/2014, Processo nº 063/2014.
DATA: 01/08/2014.
VALOR: estimado em R$ 11.115,00 (onze mil, cento e quinze reais), pelo período total contratado.
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 11 de agosto de 2014 à 19 de dezembro de 2014, podendo ser aditado por igual período letivo, sucessivamente,
até o limite legal, estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, a critério da administração.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-050, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 01.200.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : AILTON MODESTO DA COSTA – MEI
CONTRATO N° : 244/2014 – DNJM
OBJETO: Obriga-se o CONTRATADO, a executar os serviços de transporte rodoviário municipal de escolares da zona rural do Município de
Iguape para o Ensino Municipal e Estadual no Município de Iguape, comfornecimento de veículo Kombi ou assemelhado, incluindo
combustível e devendo o mesmo ser dirigido pelo CONTRATADO ou motorista autorizado pelo mesmo, que deverá estar devidamente
habilitado para esse fim, devendo ainda, apresentar comprovante de curso realizado, ficando proibida a terceirização dos serviços,
responsabilizando-se também pela manutenção adequada desse veículo, atendendo à Linha 20 – Bairros Morro Seco e Quilombolas até a
EMEIF José Luiz de Aguiar, em Iguape – período da manhã, perfazendo 60 km/diários, correspondentes a R$ 2,60 (dois reais e sessenta
centavos), totalizando 5.700 km/totais, relativos a 95 (noventa e cinco) dias letivos – com fundamento nos termos do processo licitatório,
Modalidade Pregão Presencial nº 014/2014, Processo nº 063/2014.
DATA: 01/08/2014.
VALOR: estimado em R$ 14.820,00 (quatorze mil, oitocentos e vinte reais), pelo período total contratado.
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 11 de agosto de 2014 à 19 de dezembro de 2014, podendo ser aditado por igual período letivo, sucessivamente,
até o limite legal, estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, a critério da administração.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-050, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 01.200.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : RITA LUCIANA PEREIRA VASSÃO – MEI
CONTRATO N° : 245/2014 – DNJM
OBJETO: Obriga-se a CONTRATADA, a executar os serviços de transporte rodoviário municipal de escolares da zona rural do Município de
Iguape para o Ensino Municipal e Estadual no Município de Iguape, comfornecimento de veículo Kombi ou assemelhado, incluindo
combustível e devendo o mesmo ser dirigido pela CONTRATADA ou motorista autorizado pelo mesmo, que deverá estar devidamente
habilitado para esse fim, devendo ainda, apresentar comprovante de curso realizado, ficando proibida a terceirização dos serviços,
responsabilizando-se também pela manutenção adequada desse veículo, atendendo à Linha 21 – Bairro Morro Seco até a EMEIF José Luiz
de Aguiar, em Iguape – período da tarde, perfazendo 42 km/diários, correspondentes a R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos), totalizando
3.990 km/totais, relativos a 95 (noventa e cinco) dias letivos – com fundamento nos termos do processo licitatório, Modalidade Pregão
Presencial nº 014/2014, Processo nº 063/2014.
DATA: 01/08/2014.
VALOR: estimado em R$ 10.374,00 (dez mil, trezentos e setenta e quatro reais), pelo período total contratado.
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 11 de agosto de 2014 à 19 de dezembro de 2014, podendo ser aditado por igual período letivo, sucessivamente,
até o limite legal, estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, a critério da administração.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-050, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 01.200.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : DANIEL BATISTA DE GOUVEIA – MEI
CONTRATO N° : 246/2014 – DNJM
OBJETO: Obriga-se o CONTRATADO, a executar os serviços de transporte rodoviário municipal de escolares da zona rural do Município de
Iguape para o Ensino Municipal e Estadual no Município de Iguape, comfornecimento de veículo Kombi ou assemelhado, incluindo
combustível e devendo o mesmo ser dirigido pelo CONTRATADO ou motorista autorizado pelo mesmo, que deverá estar devidamente
habilitado para esse fim, devendo ainda, apresentar comprovante de curso realizado, ficando proibida a terceirização dos serviços,
responsabilizando-se também pela manutenção adequada desse veículo, atendendo à Linha 22 – Bairros Paraíso Mirim e Fazenda
Cindumel até a EMEIF José Luiz de Aguiar, em Iguape – período da tarde, perfazendo 40 km/diários, correspondentes a R$ 2,60 (dois reais
e sessenta centavos), totalizando 3.800 km/totais, relativos a 95 (noventa e cinco) dias letivos – com fundamento nos termos do processo
licitatório, Modalidade Pregão Presencial nº 014/2014, Processo nº 063/2014.
DATA: 01/08/2014.
VALOR: estimado em R$ 9.880,00 (nove mil, oitocentos e oitenta reais), pelo período total contratado.
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 11 de agosto de 2014 à 19 de dezembro de 2014, podendo ser aditado por igual período letivo, sucessivamente,
até o limite legal, estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, a critério da administração.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-050, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 01.200.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : MARCOS GOUVEIA VASSÃO – MEI
CONTRATO N° : 247/2014 – DNJM
OBJETO: Obriga-se o CONTRATADO, a executar os serviços de transporte rodoviário municipal de escolares da zona rural do Município de
Iguape para o Ensino Municipal e Estadual no Município de Iguape, comfornecimento de veículo Kombi ou assemelhado, incluindo
combustível e devendo o mesmo ser dirigido pelo CONTRATADO ou motorista autorizado pelo mesmo, que deverá estar devidamente
habilitado para esse fim, devendo ainda, apresentar comprovante de curso realizado, ficando proibida a terceirização dos serviços,
responsabilizando-se também pela manutenção adequada desse veículo, atendendo à Linha 23 – Bairros Sítio da Paz, Pote D´ouro e
Colombina até a EMEIF José Luiz de Aguiar, em Iguape – período da manhã, perfazendo 52,5 km/diários, correspondentes a R$ 2,62 (dois
reais e sessenta e dois centavos), totalizando 4.987,50 km/totais, relativos a 95 (noventa e cinco) dias letivos – com fundamento nos termos
do processo licitatório, Modalidade Pregão Presencial nº 014/2014, Processo nº 063/2014.

DATA: 01/08/2014.
VALOR: estimado em R$ 13.067,25 (treze mil, sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos), pelo período total contratado.
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 11 de agosto de 2014 à 19 de dezembro de 2014, podendo ser aditado por igual período letivo, sucessivamente,
até o limite legal, estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, a critério da administração.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-050, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 01.200.00.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : MARCOS GOUVEIA VASSÃO – MEI
CONTRATO N° : 248/2014 – DNJM
OBJETO: Obriga-se o CONTRATADO, a executar os serviços de transporte rodoviário municipal de escolares da zona rural do Município de
Iguape para o Ensino Municipal e Estadual no Município de Iguape, comfornecimento de veículo Kombi ou assemelhado, incluindo
combustível e devendo o mesmo ser dirigido pelo CONTRATADO ou motorista autorizado pelo mesmo, que deverá estar devidamente
habilitado para esse fim, devendo ainda, apresentar comprovante de curso realizado, ficando proibida a terceirização dos serviços,
responsabilizando-se também pela manutenção adequada desse veículo, atendendo à Linha 24 – Bairros Pote D´ouro, Arco Verde e
Colombina até a EMEIF José Luiz de Aguiar, em Iguape – período da tarde, perfazendo 43,5 km/diários, correspondentes a R$ 2,62 (dois
reais e sessenta e dois centavos), totalizando 4.132,50 km/totais, relativos a 95 (noventa e cinco) dias letivos – com fundamento nos termos
do processo licitatório, Modalidade Pregão Presencial nº 014/2014, Processo nº 063/2014.
DATA: 01/08/2014.
VALOR: estimado em R$ 10.827,15 (dez mil, oitocentos e vinte e sete reais e quinze centavos), pelo período total contratado.
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 11 de agosto de 2014 à 19 de dezembro de 2014, podendo ser aditado por igual período letivo, sucessivamente,
até o limite legal, estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, a critério da administração.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-050, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 01.200.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : LEIZ VASSÃO DE GOUVEIA – MEI
CONTRATO N° : 249/2014 – DNJM
OBJETO: Obriga-se o CONTRATADO, a executar os serviços de transporte rodoviário municipal de escolares da zona rural do Município de
Iguape para o Ensino Municipal e Estadual no Município de Iguape, comfornecimento de veículo Kombi ou assemelhado, incluindo
combustível e devendo o mesmo ser dirigido pelo CONTRATADO ou motorista autorizado pelo mesmo, que deverá estar devidamente
habilitado para esse fim, devendo ainda, apresentar comprovante de curso realizado, ficando proibida a terceirização dos serviços,
responsabilizando-se também pela manutenção adequada desse veículo, atendendo à Linha 25 – Bairro Morro Seco até a EMEIF José Luiz
de Aguiar, em Iguape – período da tarde, perfazendo 42 km/diários, correspondentes a R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos), totalizando
3.990 km/totais, relativos a 95 (noventa e cinco) dias letivos – com fundamento nos termos do processo licitatório, Modalidade Pregão
Presencial nº 014/2014, Processo nº 063/2014.
DATA: 01/08/2014.
VALOR: estimado em R$ 10.374,00 (dez mil, trezentos e setenta e quatro reais), pelo período total contratado.
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 11 de agosto de 2014 à 19 de dezembro de 2014, podendo ser aditado por igual período letivo, sucessivamente,
até o limite legal, estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, a critério da administração.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-050, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 01.200.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : RITA LUCIANA PEREIRA VASSÃO – MEI
CONTRATO N° : 250/2014 – DNJM
OBJETO: Obriga-se a CONTRATADA, a executar os serviços de transporte rodoviário municipal de escolares da zona rural do Município de
Iguape para o Ensino Municipal e Estadual no Município de Iguape, comfornecimento de veículo Kombi ou assemelhado, incluindo
combustível e devendo o mesmo ser dirigido pela CONTRATADA ou motorista autorizado pelo mesmo, que deverá estar devidamente
habilitado para esse fim, devendo ainda, apresentar comprovante de curso realizado, ficando proibida a terceirização dos serviços,
responsabilizando-se também pela manutenção adequada desse veículo, atendendo à Linha 26 – Bairros Morro Seco e Maria Tereza até a
EMEIF José Luiz de Aguiar, em Iguape – período da manhã, perfazendo 48 km/diários, correspondentes a R$ 2,60 (dois reais e sessenta
centavos), totalizando 4.560 km/totais, relativos a 95 (noventa e cinco) dias letivos – com fundamento nos termos do processo licitatório,
Modalidade Pregão Presencial nº 014/2014, Processo nº 063/2014.
DATA: 01/08/2014.
VALOR: estimado em R$ 11.856,00 (onze mil, oitocentos e cinquenta e seis reais), pelo período total contratado.
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 11 de agosto de 2014 à 19 de dezembro de 2014, podendo ser aditado por igual período letivo, sucessivamente,
até o limite legal, estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, a critério da administração.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-050, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 01.200.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : EDVALDO DE FREITAS GUIMARÃES – ME
CONTRATO N° : 251/2014 – DNJM
OBJETO: Obriga-se o CONTRATADO, a executar os serviços de transporte rodoviário municipal de escolares da zona rural do Município de
Iguape para o Ensino Municipal e Estadual no Município de Iguape, comfornecimento de veículo Kombi ou assemelhado, incluindo
combustível e devendo o mesmo ser dirigido pelo CONTRATADO ou motorista autorizado pelo mesmo, que deverá estar devidamente
habilitado para esse fim, devendo ainda, apresentar comprovante de curso realizado, ficando proibida a terceirização dos serviços,
responsabilizando-se também pela manutenção adequada desse veículo, atendendo à Linha 27 – Bairros Tabaquara, Santa Bárbara, Retiro,
Tucum e Entrada do Peroupava até a EMEIF Prof. Tadashi Namba, em Iguape – período da manhã, perfazendo 50 km/diários,
correspondentes a R$ 2,59 (dois reais e cinquenta e nove centavos), totalizando 4.750 km/totais, relativos a 95 (noventa e cinco) dias letivos
– com fundamento nos termos do processo licitatório, Modalidade Pregão Presencial nº 014/2014, Processo nº 063/2014.
DATA: 01/08/2014.
VALOR: estimado em R$ 12.302,50 (doze mil, trezentos e dois reais e cinquenta centavos), pelo período total contratado.
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 11 de agosto de 2014 à 19 de dezembro de 2014, podendo ser aditado por igual período letivo, sucessivamente,
até o limite legal, estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, a critério da administração.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-050, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 01.200.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : EDVALDO DE FREITAS GUIMARÃES – ME
CONTRATO N° : 252/2014 – DNJM
OBJETO: Obriga-se o CONTRATADO, a executar os serviços de transporte rodoviário municipal de escolares da zona rural do Município de
Iguape para o Ensino Municipal e Estadual no Município de Iguape, comfornecimento de veículo Kombi ou assemelhado, incluindo
combustível e devendo o mesmo ser dirigido pelo CONTRATADO ou motorista autorizado pelo mesmo, que deverá estar devidamente
habilitado para esse fim, devendo ainda, apresentar comprovante de curso realizado, ficando proibida a terceirização dos serviços,
responsabilizando-se também pela manutenção adequada desse veículo, atendendo à Linha 28 – Bairros Tabaquara e Retiro até a EMEIF
Prof. Tadashi Namba, em Iguape – período da tarde, perfazendo 44 km/diários, correspondentes a R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos),
totalizando 4.180 km/totais, relativos a 95 (noventa e cinco) dias letivos – com fundamento nos termos do processo licitatório, Modalidade
Pregão Presencial nº 014/2014, Processo nº 063/2014.

DATA: 01/08/2014.
VALOR: estimado em R$ 10.868,00 (dez mil, oitocentos e sessenta e oito reais), pelo período total contratado.
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 11 de agosto de 2014 à 19 de dezembro de 2014, podendo ser aditado por igual período letivo, sucessivamente,
até o limite legal, estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, a critério da administração.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-050, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 01.200.00.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : EDISON ALVES DE MATOS – MEI
CONTRATO N° : 253/2014 – DNJM
OBJETO: Obriga-se o CONTRATADO, a executar os serviços de transporte rodoviário municipal de escolares da zona rural do Município de
Iguape para o Ensino Municipal e Estadual no Município de Iguape, comfornecimento de veículo Kombi ou assemelhado, incluindo
combustível e devendo o mesmo ser dirigido pelo CONTRATADO ou motorista autorizado pelo mesmo, que deverá estar devidamente
habilitado para esse fim, devendo ainda, apresentar comprovante de curso realizado, ficando proibida a terceirização dos serviços,
responsabilizando-se também pela manutenção adequada desse veículo, atendendo à Linha 29 – Bairros Coveiro, Sítio da Belinha e Dona
Amelinha até a EMEIF Prof. Tadashi Namba, em Iguape – período da tarde, perfazendo 95 km/diários, correspondentes a R$ 2,52 (dois reais
e cinquenta e dois centavos), totalizando 9.025 km/totais, relativos a 95 (noventa e cinco) dias letivos – com fundamento nos termos do
processo licitatório, Modalidade Pregão Presencial nº 014/2014, Processo nº 063/2014.
DATA: 01/08/2014.
VALOR: estimado em R$ 22.743,00 (vinte e dois mil, setecentos e quarenta e três reais), pelo período total contratado.
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 11 de agosto de 2014 à 19 de dezembro de 2014, podendo ser aditado por igual período letivo, sucessivamente,
até o limite legal, estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, a critério da administração.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-050, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 01.200.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : CÉSAR PEREIRA VASSÃO – MEI
CONTRATO N° : 254/2014 – DNJM
OBJETO: Obriga-se o CONTRATADO, a executar os serviços de transporte rodoviário municipal de escolares da zona rural do Município de
Iguape para o Ensino Municipal e Estadual no Município de Iguape, comfornecimento de veículo Kombi ou assemelhado, incluindo
combustível e devendo o mesmo ser dirigido pelo CONTRATADO ou motorista autorizado pelo mesmo, que deverá estar devidamente
habilitado para esse fim, devendo ainda, apresentar comprovante de curso realizado, ficando proibida a terceirização dos serviços,
responsabilizando-se também pela manutenção adequada desse veículo, atendendo à Linha 30 – Bairro Natividade até a EMEIF Prof.
Tadashi Namba, em Iguape – período da tarde, perfazendo 42 km/diários, correspondentes a R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos),
totalizando 3.990 km/totais, relativos a 95 (noventa e cinco) dias letivos – com fundamento nos termos do processo licitatório, Modalidade
Pregão Presencial nº 014/2014, Processo nº 063/2014.
DATA: 01/08/2014.
VALOR: estimado em R$ 10.374,00 (dez mil, trezentos e setenta e quatro reais), pelo período total contratado.
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 11 de agosto de 2014 à 19 de dezembro de 2014, podendo ser aditado por igual período letivo, sucessivamente,
até o limite legal, estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, a critério da administração.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-050, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 01.200.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : CÉSAR PEREIRA VASSÃO – MEI
CONTRATO N° : 255/2014 – DNJM
OBJETO: Obriga-se o CONTRATADO, a executar os serviços de transporte rodoviário municipal de escolares da zona rural do Município de
Iguape para o Ensino Municipal e Estadual no Município de Iguape, comfornecimento de veículo Kombi ou assemelhado, incluindo
combustível e devendo o mesmo ser dirigido pelo CONTRATADO ou motorista autorizado pelo mesmo, que deverá estar devidamente
habilitado para esse fim, devendo ainda, apresentar comprovante de curso realizado, ficando proibida a terceirização dos serviços,
responsabilizando-se também pela manutenção adequada desse veículo, atendendo à Linha 31 – Bairros Capinzal, Natividade e Sítio
Paraná até a EMEIF Prof. Tadashi Namba, em Iguape – período da manhã, perfazendo 42 km/diários, correspondentes a R$ 2,63 (dois reais
e sessenta e três centavos), totalizando 3.990 km/totais, relativos a 95 (noventa e cinco) dias letivos – com fundamento nos termos do
processo licitatório, Modalidade Pregão Presencial nº 014/2014, Processo nº 063/2014.
DATA: 01/08/2014.
VALOR: estimado em R$ 10.493,70 (dez mil, quatrocentos e noventa e três reais e setenta centavos), pelo período total contratado.
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 11 de agosto de 2014 à 19 de dezembro de 2014, podendo ser aditado por igual período letivo, sucessivamente,
até o limite legal, estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, a critério da administração.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-050, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 01.200.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : MILLENY CAROLINY GOUVEIA VASSÃO – MEI
CONTRATO N° : 256/2014 – DNJM
OBJETO: Obriga-se a CONTRATADA, a executar os serviços de transporte rodoviário municipal de escolares da zona rural do Município de
Iguape para o Ensino Municipal e Estadual no Município de Iguape, comfornecimento de veículo Kombi ou assemelhado, incluindo
combustível e devendo o mesmo ser dirigido pela CONTRATADA ou motorista autorizado pelo mesmo, que deverá estar devidamente
habilitado para esse fim, devendo ainda, apresentar comprovante de curso realizado, ficando proibida a terceirização dos serviços,
responsabilizando-se também pela manutenção adequada desse veículo, atendendo à Linha 32 – Bairros Estrada dos Tiés, Cerâmica, Sítio
Grande, Garganta e Bambú – Km 23 e 25 até a EMEIF Prof. Tadashi Namba, em Iguape – período da manhã, perfazendo 64 km/diários,
correspondentes a R$ 2,58 (dois reais e cinquenta e oito centavos), totalizando 6.080 km/totais, relativos a 95 (noventa e cinco) dias letivos –
com fundamento nos termos do processo licitatório, Modalidade Pregão Presencial nº 014/2014, Processo nº 063/2014.
DATA: 01/08/2014.
VALOR: estimado em R$ 15.686,40 (quinze mil, seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos), pelo período total contratado.
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 11 de agosto de 2014 à 19 de dezembro de 2014, podendo ser aditado por igual período letivo, sucessivamente,
até o limite legal, estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, a critério da administração.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-050, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 01.200.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : DANIEL PEREIRA VASSÃO – MEI
CONTRATO N° : 257/2014 – DNJM
OBJETO: Obriga-se o CONTRATADO, a executar os serviços de transporte rodoviário municipal de escolares da zona rural do Município de
Iguape para o Ensino Municipal e Estadual no Município de Iguape, comfornecimento de veículo Kombi ou assemelhado, incluindo
combustível e devendo o mesmo ser dirigido pelo CONTRATADO ou motorista autorizado pelo mesmo, que deverá estar devidamente
habilitado para esse fim, devendo ainda, apresentar comprovante de curso realizado, ficando proibida a terceirização dos serviços,
responsabilizando-se também pela manutenção adequada desse veículo, atendendo à Linha 33 – Bairros Pedra Branca, Guerra e Garganta
– Km 29 até a EMEIF Prof. Tadashi Namba, em Iguape – período da manhã, perfazendo 59 km/diários, correspondentes a R$ 2,58 (dois
reais e cinquenta e oito centavos), totalizando 5.605 km/totais, relativos a 95 (noventa e cinco) dias letivos – com fundamento nos termos do
processo licitatório, Modalidade Pregão Presencial nº 014/2014, Processo nº 063/2014.

DATA: 01/08/2014.
VALOR: estimado em R$ 14.460,90 (quatorze mil, quatrocentos e sessenta reais e noventa centavos), pelo período total contratado.
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 11 de agosto de 2014 à 19 de dezembro de 2014, podendo ser aditado por igual período letivo, sucessivamente,
até o limite legal, estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, a critério da administração.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-050, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 01.200.00.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : DANIEL PEREIRA VASSÃO – MEI
CONTRATO N° : 258/2014 – DNJM
OBJETO: Obriga-se o CONTRATADO, a executar os serviços de transporte rodoviário municipal de escolares da zona rural do Município de
Iguape para o Ensino Municipal e Estadual no Município de Iguape, comfornecimento de veículo Kombi ou assemelhado, incluindo
combustível e devendo o mesmo ser dirigido pelo CONTRATADO ou motorista autorizado pelo mesmo, que deverá estar devidamente
habilitado para esse fim, devendo ainda, apresentar comprovante de curso realizado, ficando proibida a terceirização dos serviços,
responsabilizando-se também pela manutenção adequada desse veículo, atendendo à Linha 34 – Bairros Guerra e Cerâmica até a EMEIF
Prof. Tadashi Namba, em Iguape – período da tarde, perfazendo 45 km/diários, correspondentes a R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos),
totalizando 4.275 km/totais, relativos a 95 (noventa e cinco) dias letivos – com fundamento nos termos do processo licitatório, Modalidade
Pregão Presencial nº 014/2014, Processo nº 063/2014.
DATA: 01/08/2014.
VALOR: estimado em R$ 11.115,00 (onze mil, cento e quinze reais), pelo período total contratado.
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 11 de agosto de 2014 à 19 de dezembro de 2014, podendo ser aditado por igual período letivo, sucessivamente,
até o limite legal, estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, a critério da administração.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-050, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 01.200.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : ANTONIO TOMÁS DE LIMA JÚNIOR – MEI
CONTRATO N° : 259/2014 – DNJM
OBJETO: Obriga-se o CONTRATADO, a executar os serviços de transporte rodoviário municipal de escolares da zona rural do Município de
Iguape para o Ensino Municipal e Estadual no Município de Iguape, comfornecimento de veículo Kombi ou assemelhado, incluindo
combustível e devendo o mesmo ser dirigido pelo CONTRATADO ou motorista autorizado pelo mesmo, que deverá estar devidamente
habilitado para esse fim, devendo ainda, apresentar comprovante de curso realizado, ficando proibida a terceirização dos serviços,
responsabilizando-se também pela manutenção adequada desse veículo, atendendo à Linha 35 – Bairros Barra do Furado e Barra das
Areias até a EMEIF Barra das Areias, em Iguape – período da manhã, perfazendo 54 km/diários, correspondentes a R$ 2,58 (dois reais e
cinquenta e oito centavos), totalizando 5.130 km/totais, relativos a 95 (noventa e cinco) dias letivos – com fundamento nos termos do
processo licitatório, Modalidade Pregão Presencial nº 014/2014, Processo nº 063/2014.
DATA: 01/08/2014.
VALOR: estimado em R$ 13.235,40 (treze mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos), pelo período total contratado.
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 11 de agosto de 2014 à 19 de dezembro de 2014, podendo ser aditado por igual período letivo, sucessivamente,
até o limite legal, estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, a critério da administração.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-050, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 01.200.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : JOÃO BONFIM DE SOUZA – MEI
CONTRATO N° : 260/2014 – DNJM
OBJETO: Obriga-se o CONTRATADO, a executar os serviços de transporte rodoviário municipal de escolares da zona rural do Município de
Iguape para o Ensino Municipal e Estadual no Município de Iguape, comfornecimento de veículo Kombi ou assemelhado, incluindo
combustível e devendo o mesmo ser dirigido pelo CONTRATADO ou motorista autorizado pelo mesmo, que deverá estar devidamente
habilitado para esse fim, devendo ainda, apresentar comprovante de curso realizado, ficando proibida a terceirização dos serviços,
responsabilizando-se também pela manutenção adequada desse veículo, atendendo à Linha 36 – Bairros Costão dos Engenhos, Quatinga,
Rod. Pref. Casimiro Teixeira, Canário e Embú até a EMEIF Prof. Haroldo, em Iguape – período da manhã, perfazendo 67 km/diários,
correspondentes a R$ 2,34 (dois reais e trinta e quatro centavos), totalizando 6.365 km/totais, relativos a 95 (noventa e cinco) dias letivos –
com fundamento nos termos do processo licitatório, Modalidade Pregão Presencial nº 014/2014, Processo nº 063/2014.
DATA: 01/08/2014.
VALOR: estimado em R$ 14.894,10 (quatorze mil, oitocentos e noventa e quatro reais e dez centavos), pelo período total contratado.
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 11 de agosto de 2014 à 19 de dezembro de 2014, podendo ser aditado por igual período letivo, sucessivamente,
até o limite legal, estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, a critério da administração.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-050, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 01.200.00.

LOCADORA: GLAUCIA DE ATHAYDE RIBEIRO FORTES
LOCATÁRIA: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATO N° : 261/2014 – DNJM
OBJETO: Locação de um imóvel urbano residencial, com área construída de 113,34 m 2, situado na Rua XV de Novembro nº 218, Centro,
nesta cidade de Iguape, Estado de São Paulo, que será usado para a instalação e funcionamento da sede base do “IPHAN – Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional”, denominada “Casa do Patrimônio”, no município de Iguape/SP. – com fundamento nos termos do
artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e, Processo de Dispensa de Licitação nº 081/2014, Autos nº 009/2014.
DATA: 01/08/2014.
VALOR: R$ 1.280,00 (um mil duzentos e oitenta reais) mensais, totalizando a quantia global de R$ 15.360,00 (quinze mil trezentos e
sessenta reais).
VIGÊNCIA: iniciando-se em 01 de agosto de 2014 e, encerrando-se em 31 de julho de 2015 (inclusive).
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.36.15-142, Funcional Programática – 13.392.0017.2081, DR – 01.110.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : RAFAEL RAMOS RIBEIRO – MEI
CONTRATO N° : 264/2014 – DNJM
OBJETO: Obriga-se o CONTRATADO, a executar os serviços de transporte rodoviário municipal de escolares da zona rural do Município de
Iguape para o Ensino Estadual no Município de Iguape, com fornecimento de veículo Kombi ou assemelhado, incluindo combustível e
devendo o mesmo ser dirigido pelo CONTRATADO ou motorista autorizado pelo mesmo, que deverá estar devidamente habilitado para esse
fim, devendo ainda, apresentar comprovante de curso realizado, ficando proibida a terceirização dos serviços, responsabilizando-se também
pela manutenção adequada desse veículo, atendendo à Linha 16, fracassada na licitação, modalidade Pregão Presencial nº 014/2014 –
Bairros Embú e 1ª Bomba até a EE Prof. Veiga Júnior, em Iguape/SP – período da manhã, perfazendo 54 km/diários, correspondentes a R$
2,50 (dois reais e cinquenta centavos), totalizando 5.022 km/totais, relativos a 93 (noventa e três) dias letivos – com fundamento nos termos
do artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, durante o ano letivo 2014, Processo de Dispensa de Licitação nº 086/2014, Autos nº
010/2014.
DATA: 11/08/2014.
VALOR: estimado em R$ 12.555,00 (doze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais), pelo período total contratado.

VIGÊNCIA: Iniciando-se em 11 de agosto de 2014 à 22 de dezembro de 2014, ressalvado o fato de que o presente contrato será
automaticamente rescindido, independentemente de indenização das partes, assim que concluído o procedimento licitatório que versa sobre
o objeto do presente contrato.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-050, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 01.200.00.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S. A.
CONTRATO N° : 270/2014 – DNJM
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução pela CONTRATADA das obras de URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO
SUAMIRIM – BARRA DO RIBEIRA – Núcleo Habitacional Porto da Balsa (IGU 010), Av. Suamirim, Av. D. Pedro II, Av. Dona Ana Santa
Furtado e Av. “F”, custeada com Recurso captado do Governo do Estado de São Paulo, através do Convênio celebrado juntamente com a
Secretaria de Turismo – DADE 223/2013 – Processo Número ST/DADE 425/2013, conforme as condições e especificações estabelecidas
neste Edital, 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 003/2014, Processo nº 061/2014.
DATA: 19/08/2014.
VALOR: R$ 2.067.373,14 (dois milhões, sessenta e sete mil trezentos e setenta e três reais e quatorze centavos).
VIGÊNCIA: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar da data de assinatura da Ordem de Serviços pela CONTRATANTE.
Dotação Orçamentária: CategoriaEconômica-4.4.90.51.99.240,FuncionalProgramática-15.451.0007.1115,DR–02.000.00–RecursoEstadual–ProcessonºST/DADE425/2013.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA: LAPONIA SUDESTE LTDA.
CONTRATO N° : 277/2014 – DNJM
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de 01 (um) Caminhão Trucado 0 Km, Modelo VM 270 6X2R, da marca Volvo,
Ano/Modelo 2014, Potência de 270 CV, Cabine Avançada, Tração 6X2, Motor 6 Cilindros, Trubo Diesel, Direção Hidráulica, Caixa de Câmbio
Sincronizado de 06 Marchas, Suspensão Dianteira com Amortecedores de Dupla Ação e Barra Estabilizadora, Suspensão Traseira com
Molas Trapezoidais Parabólicas, Freio a Tambor nas Rodas Dianteiras e Traseiras, Tacógrafo, Equipado com Carroceria de Madeira com
8,50 m de comprimento para o atendimento a Divisão de Transporte Municipal, visando o desenvolvimento urbano e social do MUNICÍPIO,
conforme proposta descrita no Anexo, com fundamento nos termos do processo de licitação, modalidade Pregão Presencial nº 017/2014,
Processo nº 083/2014.
DATA: 11/09/2014.
VALOR: R$ 195.700,00 (cento e noventa e cinco mil e setecentos reais), que serão pagos em 30 (trinta) dias corridos contados a partir do
atesto do gestor do contrato (recebimento definitivo do bem), aposto nos documentos de cobrança e será realizado por meio de Ordem
Bancária e mediante crédito em conta-corrente no domicílio bancário informado na proposta de preços da CONTRATADA.
VIGÊNCIA: 02 (dois) meses a partir da data de assinatura do presente contrato.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 4.4.90.52.52–053, Funcional Programática – 15.451.0010.1096, DR – 02.000.00.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA: COMEDER – COMÉRCIO DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. – EPP
CONTRATO N° : 278/2014 – DNJM
OBJETO: A CONTRATADA, pelo presente instrumento, obriga-se ao fornecimento de produtos de Higiene Pessoal para suprir as
necessidades dos alunos das Creches Municipais, neste município de Iguape/SP, pelo período de 06 (seis) meses, conforme discriminação
da proposta anexa ao Edital de Licitação – Modalidade Pregão Presencial nº 018/2014, Processo nº 089/2014, em seus itens 02, 03, 05, 06,
07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 23, 24 e 27, constantes do Anexo I do Edital, que faz parte integrante deste contrato, como
se nele estivessem transcritos.
DATA: 12/09/2014.
VALOR: R$ 77.365,00 (setenta e sete mil trezentos e sessenta e cinco reais), que serão pagos parceladamente, conforme proposta
financeira apresentada pela CONTRATADA e aceita pela CONTRATANTE.
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, de 12 de setembro de 2014 a 11 de março de 2015, ou até a entrega total dos produtos correspondentes aos itens.

Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.30.99–119, Funcional Programática – 12.365.0081.2109, DR 01.200.00.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : AMBIENTAL CLEAN LTDA. – ME
CONTRATO N° : 279/2014 – DNJM
OBJETO: Através do Pregão Presencial nº 019/2014, Processo nº 090/2014, a CONTRATADA foi julgada vencedora e se obriga por meio do
presente instrumento, a executar os serviços de implantação e Manutenção de um Programa de Manejo de Pombos domésticos nas
Unidades Escolares da Rede de Ensino Municipal, nos prédios das Escolas Abigail Fortes Martins, Zeli Alves Fortes e Amância Alves Muniz,
neste município de Iguape, com a instalação de barreiras físicas, tudo em conformidade com o anexo que faz parte integrante do presente
contrato, como se nele estivessem transcritos, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, conforme
descrição constante do referido anexo que constitui o Edital respectivo.
DATA: 12/09/2014.
VALOR: R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais) para a implantação dos serviços de instalação de barreiras físicas nas 03 (três)
Escolas e R$ 9.000,00 (nove mil reais) para os serviços de manutenção mensal pelo período de 12 (doze) meses, ao valor de R$ 750,00
(setecentos e cinquenta reais) por mês, totalizando a quantia global de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da data de emissão da Ordem de Serviços pela CONTRATANTE.
Dotação Orçamentária: CategoriaEconômica:3.3.90.39.99-098;FuncionalProgramática:12.361.0076.2027;DR:02.262.00.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : CONSTRUGUERRA LTDA. – EPP
CONTRATO N° : 280/2014 – DNJM
OBJETO: Através da Carta Convite nº 046/2014, Processo nº 093/2014, a CONTRATADA se obriga, por meio do presente instrumento, a
executar as obras e serviços especializados de Reforma e Revitalização da “Creche Maria Lourenço da Silva”, no Bairro do Rocio, na Rua
José Rodrigues Alves, neste Município de Iguape, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, conforme
descrição constante do Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro, que constituem os anexos, partes
integrantes do presente contrato.
DATA: 15/09/2014.
VALOR: R$ 148.567,16 (cento e quarenta e oito mil quinhentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos).
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, a contar da data de assinatura da Ordem de Serviços pela CONTRATANTE.
Dotação Orçamentária: CategoriaEconômica:4.4.90.51.99--100;FuncionalProgramática:12.365.0079.1104;DR:02.262.00.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : COMÉRCIO E SERVIÇOS CAMARGO & SILVA LTDA. – ME
CONTRATO N° : 281/2014 – DNJM
OBJETO: Através da Carta Convite nº 047/2014, Processo nº 095/2014, a CONTRATADA se obriga, por meio do presente instrumento, a
executar as obras e serviços especializados de Reforma e Ampliação do “Centro de Logísitica e Distribuição de Merenda Escolar”, situado
na Rua Major Ricardo Kronner, nº 720, Bairro Vila Garcez, neste Município de Iguape, compreendendo o fornecimento de mão de obra,

materiais e equipamentos, conforme descrição constante do Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro,
que constituem os anexos, partes integrantes do presente contrato.
DATA: 15/09/2014.
VALOR: R$ 145.858,48 (cento e quarenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de assinatura da Ordem de Serviços pela CONTRATANTE.
Dotação Orçamentária: CategoriaEconômica:3.3.90.39.16--129; FuncionalProgramática:12.306.0075.2074;;DR:05.200.01.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : CONSTRUTORA MONT VALE LTDA. – ME
CONTRATO N° : 282/2014 – DNJM
OBJETO: Através da Carta Convite nº 048/2014, Processo nº 096/2014, a CONTRATADA se obriga, por meio do presente instrumento, a
executar as obras e serviços especializados de Reforma e Revitalização da “Escola EMEIF Profª Abigail Fortes Martins”, no Bairro da Barra
do Ribeira, neste Município de Iguape, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, conforme descrição
constante do Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro, que constituem os anexos, partes integrantes do
presente contrato.
DATA: 15/09/2014.
VALOR: R$ 148.199,80 (cento e quarenta e oito mil cento e noventa e nove reais e oitenta centavos).
VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de assinatura da Ordem de Serviços pela CONTRATANTE.
Dotação Orçamentária: CategoriaEconômica:4.4.90.51.99--245; FuncionalProgramática:12.361.0075.1026;;DR:05.200.01.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : TRANSPELICANO TRANSPORTES E TURISMO LTDA. - ME
CONTRATO N° : 283/2014 – DNJM
OBJETO: O CONTRATANTE, na qualidade do Poder Público Municipal, autorizado pelo Decreto Municipal nº 2.330 de 23 de dezembro de 2010,
publicado em 25/12/2010, contrata o serviço público de transporte coletivo urbano e rural no território do município de Iguape à CONTRATADA. O
Serviço público, ora contratado, compreende a operação e exploração pela CONTRATADA, das linhas e seus respectivos itinerários previstos no
Decreto Municipal nº 2.330 de 23 de dezembro de 2010, obrigando-se a CONTRATADA a prestar seus serviços, com fornecimento de 06 (seis)
veículos (Ônibus), com capacidade mínima de 37 lugares, incluindo o 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 desses veículos e tudo mais necessário para o cumprimento das rotas e itinerários
preestabelecidos conforme roteiros de percurso e número estimado de usuários de cada rota, constantes do Anexo do Contrato, parte integrante do
presente – Processo de Dispensa de Licitação nº 104/2014, Autos nº 011/2014.

DATA: 25/09/2014.
VALOR: Como remuneração de seus serviços a CONTRATADA receberá R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), mais o recebimento das tarifas
cobradas dos usuários, fixadas e reajustadas por ato do Senhor Prefeito de Iguape e, conforme a tabela do Decreto Municipal nº 2.330 de 23 de
dezembro de 2010.
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, com vigência a partir do dia 01/10/2014, encerrando-se em 31/12/2014, ressalvado o fato de que o presente contrato
será automaticamente rescindido, independentemente de indenização de quaisquer das partes, assim que concluído o procedimento licitatório que
versa sobre o objeto do presente contrato.

Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.60.45.00-286, Funcional Programática – 26.782.0083-2430, DR – 01.110.00.
LOCADORES: MITSURU OKAWACHI
LOCATÁRIA: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATO N° : 285/2014 – DNJM
OBJETO: Locação de um imóvel urbano comercial, com área construída de 222,09 m2, situado no Largo da Basílica nº 101, Centro Histórico
– Patrimônio Tombado, cadastrado no município de Iguape com a inscrição nº 01.1605.0293, Lote nº 0293, Quadra nº 1605, nesta cidade de
Iguape, Estado de São Paulo, que será utilizado para a instalação e funcionamento da sede do “Departamento dos Negócios Jurídicos
Municipal”. – com fundamento nos termos do artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e, Processo de Dispensa de Licitação nº
105/2014, Autos nº 012/2014.
DATA: 01/10/2014.
VALOR: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais, totalizando a quantia global de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
VIGÊNCIA: iniciando-se em 01 de outubro de 2014 e, encerrando-se em 30 de setembro de 2015 (inclusive).
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.36.15-014, Funcional Programática – 04.122.0002.2003, DR – 01.110.00.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA.
CONTRATO N° : 287/2014 – DNJM
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel) para abastecimento da frota de veículos e
máquinas da municipalidade e utilização dos Departamentos de Transporte, Educação e Saúde do Município de Iguape, conforme especificações
contidas na proposta anexa ao contrato, tudo em conformidade com o PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2014, AUTOS Nº 013/2014.

DATA: 02/10/2014.
VALOR: R$ 312.236,16 (trezentos e doze mil, duzentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos) para a gasolina comum e R$ 403.365,50
(quatrocentos e três mil, trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) para o óleo diesel, totalizando a quantia global de R$ 715.601,66
(setecentos e quinze mil, seiscentos e um reais e sessenta e seis centavos).
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato é de 90 (noventa) dias, iniciando-se em 02/10/2014 e, com encerramento previsto para
01/01/2015 ou até atingir o fornecimento total dos combustíveis.
Dotação Orçamentária: Saúde = Categoria Econômica - 3.3.90.30.01-190, Funcional Programática – 10.301.0021.2052; Educação = Categoria
Econômica – 3.3.90.30.01-136, Funcional Programática – 12.361.0075.2028; Transporte = Categoria Econômica – 3.3.90.30.01-071, Funcional
Programática – 15.452.0007.2019, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : CONSTRUGUERRA LTDA. – EPP
CONTRATO N° : 288/2014 – DNJM
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução dos serviços técnicos especializados de Perenização de Ruas do Bairro do
Rocio, neste município de Iguape, Estado de São Paulo, compreendendo os equipamentos, materiais e mão de obra, conforme descrição
constante dos anexos: I (Planilha Orçamentária), II Cronograma Físico Financeiro/Resumo de Valores), III (Memorial Descritivo) e outros que
fazem parte integrante deste Edital – Pregão Presencial nº 022/2014, Processo nº 098/2014.
DATA: 02/10/2014.
VALOR: R$ 1.485.000,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta e cinco mil reais).
VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de assinatura da Ordem de Serviços pela CONTRATANTE.
Dotação Orçamentária 2014: CategoriaEconômica:4.4.90.51.99-043;FuncionalProgramática:15.451.0007.1111; DR:01.110.00.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S. A.
CONTRATO N° : 289/2014 – DNJM
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução das Obras de Pavimentação Asfáltica e Serviços Complementares nas Avenidas
Princesa Isabel e Jânio Quadros, neste município de Iguape, Estado de São Paulo, compreendendo o fornecimento de equipamentos,
materiais e mão de obra, conforme especificações dos anexos: I (Projeto), II (Planilhas Orçamentárias), III (Cronograma Físico Financeiro),

IV (Memorial Descritivo) e V (Minuta de Contrato), que fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos –
Concorrência Pública nº 006/2014, Processo nº 082/2014.
DATA: 02/10/2014.
VALOR: R$ 2.254.040,85 (dois milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, quarenta reais e oitenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) 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.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA: DAKFILM COMERCIAL LTDA.
CONTRATO N° : 345/2014 – DNJM
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saúde de
Iguape, pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminação da proposta anexa ao Edital de Licitação, modalidade Pregão Presencial
nº 023/2014, Processo nº 099/2014, menor preço por item, em seus itens 06, 63, 83, 87, 99, 118, 163, 179, 210, 216, 231, 271, 272, 274,
275, 276, 279 e 282 constantes do anexo I, que faz parte integrante deste contrato como se nele estivessem transcritos.
DATA: 07/10/2014.
VALOR: R$ 115.010,00 (cento e quinze mil e dez reais), que serão pagos em 30 (trinta) dias corridos contados a partir do atesto do gestor
do contrato (recebimento definitivo do bem), aposto nos documentos de cobrança e será realizado por meio de Ordem Bancária e mediante
crédito em conta-corrente no domicílio bancário informado na proposta de preços da CONTRATADA.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, iniciando-se em 07 de outubro de 2014 e, encerrando-se em 06 de outubro de 2015, ou até a entrega total dos
produtos correspondentes aos ítens.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.30.07–181, Funcional Programática – 10.301.0021.2052, DR – 02.300.21.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA: GPRESS MEDICAL LTDA. – EPP
CONTRATO N° : 346/2014 – DNJM
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saúde de
Iguape, pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminação da proposta anexa ao Edital de Licitação, modalidade Pregão Presencial
nº 023/2014, Processo nº 099/2014, menor preço por item, em seus itens 05, 09, 10, 15, 26, 36, 48, 49, 52, 53, 57, 60, 64, 72, 74, 101, 102,
106, 121, 124, 125, 128, 156, 158, 160, 161, 167, 177, 189, 198, 201, 211, 212, 215, 226, 238, 244, 247, 248, 264, 268, 273, 277, 289, 290,
291, 292, 293 e 294 constantes do anexo I, que faz parte integrante deste contrato como se nele estivessem transcritos.
DATA: 07/10/2014.
VALOR: R$ 678.556,80 (seiscentos e setenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), que serão pagos em 30
(trinta) dias corridos contados a partir do atesto do gestor do contrato (recebimento definitivo do bem), aposto nos documentos de cobrança e
será realizado por meio de Ordem Bancária e mediante crédito em conta-corrente no domicílio bancário informado na proposta de preços da
CONTRATADA.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, iniciando-se em 07 de outubro de 2014 e, encerrando-se em 06 de outubro de 2015, ou até a entrega total dos
produtos correspondentes aos ítens.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.30.07–181, Funcional Programática – 10.301.0021.2052, DR – 02.300.21.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
CONTRATO N° : 347/2014 – DNJM
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saúde de
Iguape, pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminação da proposta anexa ao Edital de Licitação, modalidade Pregão Presencial
nº 023/2014, Processo nº 099/2014, menor preço por item, em seus itens 22, 43, 65, 66, 71, 82, 91, 92, 100, 107, 108, 119, 132, 146, 157,
169, 173, 174, 175, 176, 182, 183, 195, 196, 199, 200, 285, 286 e 287 constantes do anexo I, que faz parte integrante deste contrato como
se nele estivessem transcritos.
DATA: 07/10/2014.
VALOR: R$ 101.760,00 (cento e um mil, setecentos e sessenta reais), que serão pagos em 30 (trinta) dias corridos contados a partir do
atesto do gestor do contrato (recebimento definitivo do bem), aposto nos documentos de cobrança e será realizado por meio de Ordem
Bancária e mediante crédito em conta-corrente no domicílio bancário informado na proposta de preços da CONTRATADA.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, iniciando-se em 07 de outubro de 2014 e, encerrando-se em 06 de outubro de 2015, ou até a entrega total dos
produtos correspondentes aos ítens.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.30.07–181, Funcional Programática – 10.301.0021.2052, DR – 02.300.21.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA: OLIVEIRA COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS CIRÚRGICOS, MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS – EIRELI - ME
CONTRATO N° : 348/2014 – DNJM
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saúde de
Iguape, pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminação da proposta anexa ao Edital de Licitação, modalidade Pregão Presencial
nº 023/2014, Processo nº 099/2014, menor preço por item, em seus itens 02, 08, 12, 21, 29, 35, 70, 103, 181, 202 e 288 constantes do
anexo I, que faz parte integrante deste contrato como se nele estivessem transcritos.
DATA: 07/10/2014.
VALOR: R$ 404.227,40 (quatrocentos e quatro mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta centavos), que serão pagos em 30 (trinta) dias
corridos contados a partir do atesto do gestor do contrato (recebimento definitivo do bem), aposto nos documentos de cobrança e será
realizado por meio de Ordem Bancária e mediante crédito em conta-corrente no domicílio bancário informado na proposta de preços da
CONTRATADA.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, iniciando-se em 07 de outubro de 2014 e, encerrando-se em 06 de outubro de 2015, ou até a entrega total dos
produtos correspondentes aos ítens.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.30.07–181, Funcional Programática – 10.301.0021.2052, DR – 02.300.21.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CONTRATO N° : 349/2014 – DNJM
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saúde de
Iguape, pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminação da proposta anexa ao Edital de Licitação, modalidade Pregão Presencial
nº 023/2014, Processo nº 099/2014, menor preço por item, em seus itens 01, 18, 19, 20, 23, 30, 31, 41, 96, 97, 180, 205, 207, 209, 223, 240,
243, 258, 259, 266, 270 e 278 constantes do anexo I, que faz parte integrante deste contrato como se nele estivessem transcritos.
DATA: 07/10/2014.

VALOR: R$ 110.807,50 (cento e dez mil, oitocentos e sete reais e cinquenta centavos), que serão pagos em 30 (trinta) dias corridos
contados a partir do atesto do gestor do contrato (recebimento definitivo do bem), aposto nos documentos de cobrança e será realizado por
meio de Ordem Bancária e mediante crédito em conta-corrente no domicílio bancário informado na proposta de preços da CONTRATADA.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, iniciando-se em 07 de outubro de 2014 e, encerrando-se em 06 de outubro de 2015, ou até a entrega total dos
produtos correspondentes aos ítens.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.30.07–181, Funcional Programática – 10.301.0021.2052, DR – 02.300.21.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CONTRATO N° : 350/2014 – DNJM
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saúde de
Iguape, pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminação da proposta anexa ao Edital de Licitação, modalidade Pregão Presencial
nº 023/2014, Processo nº 099/2014, menor preço por item, em seus itens 39, 40, 54, 68, 120, 135, 145, 191, 192 e 222 constantes do anexo
I, que faz parte integrante deste contrato como se nele estivessem transcritos.
DATA: 07/10/2014.
VALOR: R$ 55.732,00 (cinquenta e cinco mil, setecentos e trinta e dois reais), que serão pagos em 30 (trinta) dias corridos contados a partir
do atesto do gestor do contrato (recebimento definitivo do bem), aposto nos documentos de cobrança e será realizado por meio de Ordem
Bancária e mediante crédito em conta-corrente no domicílio bancário informado na proposta de preços da CONTRATADA.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, iniciando-se em 07 de outubro de 2014 e, encerrando-se em 06 de outubro de 2015, ou até a entrega total dos
produtos correspondentes aos ítens.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.30.07–181, Funcional Programática – 10.301.0021.2052, DR – 02.300.21.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA: PORTAL LTDA.
CONTRATO N° : 351/2014 – DNJM
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saúde de
Iguape, pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminação da proposta anexa ao Edital de Licitação, modalidade Pregão Presencial
nº 023/2014, Processo nº 099/2014, menor preço por item, em seus itens 04, 11, 13, 14, 16, 27, 28, 42, 47, 58, 59, 67, 73, 76, 79, 84, 85, 88,
89, 94, 95, 104, 113, 114, 115, 122, 130, 131, 134, 137, 141, 147, 148, 151, 154, 159, 164, 178, 184, 185, 187, 203, 204, 208, 214, 217, 219,
220, 225, 227, 232, 233, 234, 235, 241, 246, 250, 251, 255, 256, 260, 281 e 284 constantes do anexo I, que faz parte integrante deste
contrato como se nele estivessem transcritos.
DATA: 07/10/2014.
VALOR: R$ 481.403,40 (quatrocentos e oitenta e um mil, quatrocentos e três reais e quarenta centavos), que serão pagos em 30 (trinta) dias
corridos contados a partir do atesto do gestor do contrato (recebimento definitivo do bem), aposto nos documentos de cobrança e será
realizado por meio de Ordem Bancária e mediante crédito em conta-corrente no domicílio bancário informado na proposta de preços da
CONTRATADA.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, iniciando-se em 07 de outubro de 2014 e, encerrando-se em 06 de outubro de 2015, ou até a entrega total dos
produtos correspondentes aos ítens.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.30.07–181, Funcional Programática – 10.301.0021.2052, DR – 02.300.21.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CONTRATO N° : 352/2014 – DNJM
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saúde de
Iguape, pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminação da proposta anexa ao Edital de Licitação, modalidade Pregão Presencial
nº 023/2014, Processo nº 099/2014, menor preço por item, em seus itens 03, 07, 24, 25, 32, 37, 45, 46, 50, 51, 55, 56, 61, 62, 69, 78, 80, 81,
90, 93, 98, 105, 109, 112, 116, 123, 127, 136, 138, 140, 142, 143, 149, 150, 152, 153, 155, 162, 165, 170, 171, 172, 186, 188, 193, 194, 206,
221, 229, 230, 236, 237, 239, 242, 245, 249, 252, 253, 257, 261, 262, 265, 267, 269, 280 e 283 constantes do anexo I, que faz parte
integrante deste contrato como se nele estivessem transcritos.
DATA: 07/10/2014.
VALOR: R$ 250.326,00 (duzentos e cinquenta mil, trezentos e vinte e seis reais), que serão pagos em 30 (trinta) dias corridos contados a
partir do atesto do gestor do contrato (recebimento definitivo do bem), aposto nos documentos de cobrança e será realizado por meio de
Ordem Bancária e mediante crédito em conta-corrente no domicílio bancário informado na proposta de preços da CONTRATADA.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, iniciando-se em 07 de outubro de 2014 e, encerrando-se em 06 de outubro de 2015, ou até a entrega total dos
produtos correspondentes aos ítens.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.30.07–181, Funcional Programática – 10.301.0021.2052, DR – 02.300.21.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : CONSTRUTORA MONT VALE LTDA. – ME
CONTRATO N° : 367/2014 – DNJM
OBJETO: Através do Processo de Dispensa de Licitação nº 110/2014, Autos nº 014/2014, a CONTRATADA foi julgada
vencedora e se obriga por meio do presente instrumento, a executar emergencialmente (por ordem judicial) a prestação dos
serviços técnicos especializados para a demolição da Estrutura Metálica e Cobertura em Ruínas, localizado na Rua dos
Estudantes, s/nº, neste Município de Iguape, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, conforme
descrição constante dos anexos (Planilha Orçamentária,
Proposta e Cronograma Físico Financeiro), partes integrantes do
presente contrato.
DATA: 15/10/2014.
VALOR: R$ 61.373,83 (sessenta e um mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos).
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão da Ordem de Serviços pela CONTRATANTE.
Dotação Orçamentária: CategoriaEconômica:3.3.90.39.99-071;FuncionalProgramática: 15.452.0007.2019; DR:01.110.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
CONTRATO N° : 370/2014 – DNJM
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de 04 (quatro) Ônibus para atender ao Programa de Transporte Escolar,
conforme especificações constantes do Projeto Básico que integrou o Edital de Licitação – Pregão Eletrônico para Registro de

Preços nº 015/DA/2013 – Anexo I e proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do Processo nº
04466/0000/2013.
DATA: 29/10/2014.
VALOR: R$ 662.800,00 (seiscentos e sessenta e dois mil e oitocentos reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da publicação desta Ata, com fundamento nos termos do Decreto Estadual nº
58.494 de 29/10/2012.
Dotação Orçamentária: Programa de Transporte Escolar – Funcional Programática = 12.361.0075.1005 e Natureza de
Despesa = 4.4.90.52.52.235.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : VALÉRIA REGINA GOMES PEREIRA – Microempreendedora Individual
CONTRATO N° : 371/2014 – DNJM
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a contratação de empresa especializada para a prerstação de serviços de
instalação de Banco de Dados para o Departamento de Educação do Município de Iguape, pelo período de 30 (trinta) dias,
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 Pregão Presencial nº 012/2014, Processo nº
058/2014.
DATA: 29/10/2014.
VALOR: R$ 86.000.00 (oitenta e seis mil reais), divididos em 04 (quatro) parcelas mensais, iguais e consecutivas, incluindo licença
de uso e implantação de sistema de banco de dados para os computadores do Departamento de Educação Municipal.
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período na forma da Lei.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica nº 3.3.90.39.99-098, Funcional Programática nº 12.361.0076.2027, DR 02.262.00.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA – EIRELI – EPP
CONTRATO N° : 373/2014 – DNJM
OBJETO: O Objeto do presente instrumento contratual é a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de
instalação de Postes, Luminárias e Redes Secundárias de Energia Elétrica, em área especificada no Anexo do Contrato, fornecidos pela
Divisão de Engenharia Municipal, com a devida aprovação junto a ELEKTRO, conforme proposta apresentada pela CONTRATADA, com
fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, com fundamento nos termos do processo de licitação – modalidade Carta Convite
nº 050/2014, Processo nº 100/2014.
DATA: 29/10/2014.
VALOR: R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais), conforme proposta da CONTRATADA, que será pago em parcelas mensais,
conforme medição dos serviços e equipamentos fornecidos, pelo departamento competente.
VIGÊNCIA: Inicia-se em 29 de outubro de 2014 e, encerra-se em 28 de janeiro de 2015 (inclusive).
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.99-044, Funcional Programática – 15.451.0007.2011, DR – 01.110.00.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : EPE – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CONTRATO N° : 374/2014 – DNJM
OBJETO: O Objeto do presente instrumento contratual é a contratação de empresa especializada para a execução das obras e serviços
técnicos de Drenagem de Águas Pluviais na Rua Capitão Augusto Rollo, Bairro Jardim Sinhô Rollo, neste Município de Iguape, conforme
proposta apresentada pela CONTRATADA, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, descritos no Anexo
(Projeto, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro e Memorial Descritivo), partes integrantes do presente contrato. Com
fundamento nos termos do processo de licitação – modalidade Carta Convite nº 052/2014, Processo nº 109/2014.
DATA: 29/10/2014.
VALOR: R$ 31.003,53 (trinta e um mil três reais e cinquenta e três centavos), que será pago conforme proposta da CONTRATADA, e
conforme medição dos serviços pelo departamento competente.
VIGÊNCIA: Inicia-se em 29 de outubro de 2014 e, encerra-se em 28 de novembro de 2014 (inclusive).
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.99-089, Funcional Programática – 26.782.0009.2016, DR – 01.110.00.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADO : LUIZ HONÓRIO DE OLIVEIRA
CONTRATO N° : 375/2014 – DNJM
OBJETO: O Objeto do presente instrumento contratual é a prestação de serviços de apresentação musical com a Banda Bombailão, para o
evento da “Festa do Robalo da comunidade do Bairro da Barra do Ribeira”, em Iguape/SP, organizado pelo Departamento Municipal de
Cultura, Turismo e Eventos de Iguape, nos dias 14, 15 e 16 de novembro de 2014, com previsão de início a partir das 22 horas, com duração
mínima de 4 (quatro) horas, na Área Central do Bairro da Barra do Ribeira, neste Município de Iguape, com fundamento nos termos do
artigo 24, inciso II, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA: 29/10/2014.
VALOR: R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos 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 02:00 horas dos dias 14, 15 e 16 de novembro de 2014.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.36.99-155, Funcional Programática – 23.695.0034.2087.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADO : JACSON JUST
CONTRATO N° : 376/2014 – DNJM
OBJETO: O Objeto do presente instrumento contratual é a prestação de serviços de apresentação musical com a Banda Jacson & Cia.,
para o evento da “Festa do Robalo da comunidade do Bairro da Barra do Ribeira”, em Iguape/SP, organizado pelo Departamento Municipal
de Cultura, Turismo e Eventos de Iguape, nos dias 14, 15 e 16 de novembro de 2014, com previsão de início a partir das 22 horas, com
duração mínima de 4 (quatro) horas, na Área Central do Bairro da Barra do Ribeira, neste Município de Iguape, com fundamento nos
termos do artigo 24, inciso II, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA: 29/10/2014.
VALOR: R$ 4.000,00 (quatro 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 02:00 horas dos dias 14, 15 e 16 de novembro de 2014.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.36.99-155, Funcional Programática – 23.695.0034.2087.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : B2 ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. – ME
CONTRATO N° : 378/2014 – DNJM
OBJETO: O Objeto do presente instrumento contratual é a contratação de empresa especializada para a execução das obras e serviços
técnicos de Drenagem do Estádio Rubens de Oliveira “Mangueirão”, Bairro do Canto do Morro, neste Município de Iguape, conforme
proposta apresentada pela CONTRATADA, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, descritos no Anexo

(Projeto, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro e Memorial Descritivo), partes integrantes do presente contrato. Com
fundamento nos termos do processo de licitação – modalidade Carta Convite nº 055/2014, Processo nº 112/2014.
DATA: 06/11/2014.
VALOR: R$ 142.000,69 (cento e quarenta e dois mil reais e sessenta e nove centavos), que será pago conforme proposta da
CONTRATADA, e conforme medição dos serviços pelo departamento competente.
VIGÊNCIA: Inicia-se em 06 de novembro de 2014 e, encerra-se em 05 de fevereiro de 2015 (inclusive).
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.99-162, Funcional Programática – 27.812.0013.2044, DR – 01.110.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : IBPRE CONSTRUÇÕES PRÉ-FABRICADAS S.A.
CONTRATO N° : 379/2014 – DNJM
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução das obras e serviços especializados de instalação de Ponte e Pier
Flutuante, no antigo atracadouro do “Porto da Balsa”, localizado no final da Av. Princesa Isabel, neste Município de Iguape, Estado
de São Paulo, conforme especificações do projeto e memorial descritivo inclusos no Edital respectivo, que fazem parte integrante
deste contrato, como se nele estivessem transcritos – Carta Convite nº 057/2014, Processo nº 114/2014.
DATA: 06/11/2014.
VALOR: R$ 148.500,00 (cento e quarenta e oito mil e quinhentos reais).
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias, a contar da data de assinatura da Ordem de Serviços pela CONTRATANTE.
Dotação Orçamentária: Funcional Programática – 15.451.0041.1099, Categoria Econômica – 4.4.90.51.99-061, DR – 01.110.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : MESSIAS DA SILVA MARTINS – Empresário Individual
CONTRATO N° : 380/2014 – DNJM
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução dos serviços especializados de confecção de 200 (duzentas) próteses
dentárias parciais removíveis e totais, pelo período de 04 (quatro) meses, relacionadas no Anexo I do Edital respectivo, sendo
incluídos os materiais, equipamentos, serviços e transporte necessários, que fazem parte integrante deste contrato, como se nele
estivessem transcritos – Carta Convite nº 058/2014, Processo nº 115/2014.
DATA: 06/11/2014.
VALOR: R$ 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais), sendo que os pagamentos serão efetuados após prévia medição dos
serviços efetivamente prestados, pelo Departamento competente.
VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias, iniciando-se no dia 06 de novembro de 2014 e, encerrando-se em 05 de março de 2015.
Dotação Orçamentária: Funcional Programática – 10.301.0021.2052, Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-182, DR – 05.300.22.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : Z & X CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA. – ME
CONTRATO N° : 381/2014 – DNJM
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução dos serviços de apoio na limpeza e roçada das Unidades Escolares do
Município de Iguape, pelo período de 03 (três) meses, conforme relação de escolas anexa ao Edital, parte integrante do presente
contrato, como se nele estivessem transcritos – Carta Convite nº 061/2014, Processo nº 118/2014.
DATA: 06/11/2014.
VALOR: R$ 79.800,00 (setenta e nove mil e oitocentos reais), que será pago em 30 (trinta) dias após a medição dos serviços
executados mensalmente.
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, iniciando-se no dia 06 de novembro de 2014 e, encerrando-se em 05 de fevereiro de 2015.
Dotação Orçamentária: Funcional Programática – 12.361.0075.2026, Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-134, DR – 01.220.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : FANUEL CANO – MEI
CONTRATO N° : 382/2014 – DNJM
OBJETO: Obriga-se o CONTRATADO, a executar os serviços de transporte rodoviário municipal de escolares da zona rural do Município de
Iguape para o Ensino Estadual no Município de Iguape, com fornecimento de veículo Kombi ou assemelhado, incluindo combustível e
devendo o mesmo ser dirigido pelo CONTRATADO ou motorista autorizado pelo mesmo, que deverá estar devidamente habilitado para esse
fim, devendo ainda, apresentar comprovante de curso realizado, ficando proibida a terceirização dos serviços, responsabilizando-se também
pela manutenção adequada desse veículo, atendendo ao percurso compreendido na Linha 06, objeto de rescisão amigável na licitação,
modalidade Pregão Presencial nº 014/2014, Contrato nº 231/2014 – EMEIF Novo Divisor, Bº Novo Divisor, Bº Divisor até a EE Bairro Pé
da Serra, em Iguape/SP – período da manhã, perfazendo 52 km/diários, correspondentes a R$ 2,55 (dois reais e cinquenta e cinco
centavos), totalizando 1.716 km/totais, relativos a 33 (trinta e três) dias letivos – com fundamento nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei
Federal nº 8.666/93, durante o ano letivo 2014, Processo de Dispensa de Licitação nº 124/2014, Autos nº 15/2014.
DATA: 06/11/2014.
VALOR: estimado em R$ 4.375,80 (quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos), pelo período total contratado.
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 06 de novembro de 2014 e, encerrando-se em 22 de dezembro de 2014, ressalvado o fato de que o presente
contrato será automaticamente rescindido, independentemente de indenização das partes, assim que concluído o procedimento licitatório
que versa sobre o objeto do presente contrato.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-050, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 01.200.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
CONTRATO Nº: 384/2014 – 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 2015, na forma de cobrança bancária ou ficha de
compensação na quantidade de 42.400 autenticações em parcelas, em padrão ficha de compensação dos carnês de IPTU, 1.000
autenticações em parcelas, em padrão ficha de compensação dos carnês de ISSQN e 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 2015, tudo conforme descrição do

Anexo, parte integrante deste contrato, como se nele estivessem transcritos – Pregão Presencial nº 027/2014, Processo de Licitação nº
121/2014.
DATA: 13/11/2014.
VALOR: Tarifa bancária no valor unitário de R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos), por título e/ou parcela quitada, referente aos itens
descritos nas cláusulas primeira, segunda e terceira do contrato, totalizando o valor estimado de R$ 746.169,55 (setecentos e quarenta e
seis mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), conforme proposta anexa da CONTRATADA.
VIGÊNCIA: O prazo do presente contrato vigorará durante todo o exercício de 2015.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-017, Funcional Programática – 04.122.0003.2004, DR – 01.110.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADO: WILSON ANTONIO RIBEIRO – Empresário Individual
CONTRATO N° : 385/2014 – DNJM
OBJETO: O CONTRATADO obriga-se a prestar seus serviços, mediante a locação de um veículo tipo caminhonete furgão refrigerado,
estando dentro das normas da Vigilância Sanitária, marca/modelo FIAT/FIORINO FLEX, à Gasolina/Álcool, placas ECM-1081, ano de
fabricação/2013, ano modelo/2013, de propriedade do CONTRATADO, sendo dirigido por motorista habitado para a execução dos serviços
de transporte de leite do Programa Viva Leite, dentro do município de Iguape, com fornecimento de combustível, motorista devidamente
habilitado e manutenção do veículo, com fundamento nos termos do processo de licitação – modalidade Carta Convite nº 060/2014,
Processo nº 117/2014.
DATA: 13/11/2014.
VALOR: R$ 1,80 (um real e oitenta centavos) por quilômetro rodado, perfazendo 895 (oitocentos e noventa e cinco) quilômetros semanais,
correspondentes a 3.580 (três mil quinhentos e oitenta) quilômetros mensais, relativos à R$ 6.444,00 (seis mil quatrocentos e quarenta e
quatro reais) mensais, totalizando a quantia global estimada contratual de R$ 19.332,00 (dezenove mil, trezentos e trinta e dois reais),
conforme proposta de preços da CONTRATADA que faz parte integrante do presente instrumento.
VIGÊNCIA: 03 (três) meses, iniciando-se em 13 de novembro de 2014 e, encerrando-se em 12 de fevereiro de 2014.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-231, Funcional Programática – 08.244.0026.2154, DR – 01.000.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : JULIMAR ENGENHARIA LTDA. – ME
CONTRATO N° : 386/2014 – DNJM
OBJETO: O Objeto do presente instrumento contratual é a contratação de empresa especializada para a Elaboração de Projeto de
Iluminação Pública de Ruas, Avenidas, Praças e Obeliscos, incluindo-se a substituição do sistema de lâmpadas comuns e refletores para
lâmpadas de LED, conforme proposta comercial descrita e anexa ao Edital de Licitação (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 elétrica, com
fundamento nos termos do processo de licitação – modalidade Carta Convite nº 062/2014, Processo nº 119/2014.
DATA: 13/11/2014.
VALOR: R$ 79.500,00 (setenta e nove mil e quinhentos reais), conforme proposta da CONTRATADA, que será pago em parcelas mensais,
conforme medição dos serviços, pelo departamento competente.
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias,contando-se da data da autorização para início dos serviços, ou seja, iniciando-se em 13 de novembro de
2014 e, encerrando-se em 12 de fevereiro de 2015 (inclusive).
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.99-071, Funcional Programática – 15.452.0007.2019, DR – 01.110.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : AILTON MODESTO DA COSTA – MEI
CONTRATO N° : 387/2014 – DNJM
OBJETO: Obriga-se o CONTRATADO, a executar os serviços de transporte rodoviário municipal de escolares da zona rural do Município de
Iguape para o Ensino Municipal e Estadual no Município de Iguape, com fornecimento de veículo Kombi ou assemelhado, incluindo
combustível e devendo o mesmo ser dirigido pelo CONTRATADO ou motorista autorizado pelo mesmo, que deverá estar devidamente
habilitado para esse fim, devendo ainda, apresentar comprovante de curso realizado, ficando proibida a terceirização dos serviços,
responsabilizando-se também pela manutenção adequada desse veículo, atendendo ao percurso compreendido na Linha 25, objeto de
rescisão unilateral na licitação, modalidade Pregão Presencial nº 014/2014, Contrato nº 249/2014 – Bairro Morro Seco até a EMEIF
“José Luiz de Aguiar”, em Iguape/SP – período da tarde, perfazendo 42 km/diários, correspondentes a R$ 2,60 (dois reais e sessenta
centavos), totalizando 1.134 km/totais, relativos a 27 (vinte e sete) dias letivos – com fundamento nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei
Federal nº 8.666/93, durante o ano letivo 2014, Processo de Dispensa de Licitação nº 130/2014, Autos nº 16/2014.
DATA: 13/11/2014.
VALOR: estimado em R$ 2.948,40 (dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos), pelo período total contratado.
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 13 de novembro de 2014 e, encerrando-se em 19 de dezembro de 2014, ressalvado o fato de que o presente
contrato será automaticamente rescindido, independentemente de indenização das partes, assim que concluído o procedimento licitatório
que versa sobre o objeto do presente contrato.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-050, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 01.200.00.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA: F. M. CARRASCO – ME
CONTRATO Nº: 388/2014 – 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 2014 e nos festejos do Reveillon em 31 de dezembro de 2014, conforme descrito no Anexo
I, do Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 028/2014, Processo nº 122/2014 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: 26/11/2014.
VALOR: R$ 111.500,00 (cento e onze mil e quinhentos reais), que serão pagos após a apresentação dos shows pirotécnicos.
VIGÊNCIA: o espetáculo pirotécnico será realizado nos dias 03 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2014.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.99–152, Funcional Programática – 13.392.0018.2425, DR 01.110.00 – Recurso
Próprio.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA : SMS – SEGURANÇA, MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA. – EPP
CONTRATO N° : 389/2014 – DNJM
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a prestação dos serviços com fornecimento de equipe de apoio na limpeza e controladores
de acesso uniformizados, para a realização das atividades comemorativas do Aniversário da Cidade de Iguape no dia 03 de dezembro de
2014, compreendendo também os dias 29 e 30 de novembro e 01 a 07 de dezembro de 2014, no Centro de Eventos de Iguape – Pregão
Presencial nº 029/2014, Processo nº 123/2014.
DATA: 26/11/2014.

VALOR: R$ 102.650,25 (cento e dois mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos).
VIGÊNCIA: Os serviços serão prestados pela CONTRATADA no período compreendido entre os dias 29 e 30 de novembro e 01 a 07 de
dezembro de 2014.
Dotação Orçamentária: Funcional Programática – 13.392.0018.2425, Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-152.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA: COMÉRCIO E SERVIÇOS CAMARGO & SILVA LTDA. – ME
CONTRATO N° : 390/2014 – DNJM
OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a executar a prestação dos serviços de Adequação de Sanitários Públicos do Centro de
Eventos, neste Município de Iguape, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, tudo conforme
descrição constante do Projeto Arquitetônico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro, que
constituem os anexos deste Edital – O presente contrato vincula-se aos termos do processo de licitação, modalidade Carta Convite
nº 064/2014, Processo nº 129/2014.
DATA: 01/12/2014.
VALOR: R$ 148.866,03 (cento e quarenta e oito mil oitocentos e sessenta e seis reais e três centavos), que serão pagos conforme
medição efetuada pelo Departamento de Obras e Serviços Municipal.
VIGÊNCIA: 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data de emissão da Ordem de Serviço pela CONTRATANTE.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 4.4.90.51.99-048, Funcional Programática – 15.451.0007.2136, DR 01.110.00.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA: TORRE FORTE CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA. – EPP
CONTRATO N° : 391/2014 – DNJM
OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a executar aa obras e serviços de Engenharia para a reforma de Praças Públicas: Praça São
Sebastião, Praça Marina e Rua Guarujá, neste Município de Iguape, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e
equipamentos, tudo conforme descrição constante do Projeto Arquitetônico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e
Cronograma Físico Financeiro, que constituem os anexos deste Edital – O presente contrato vincula-se aos termos do processo de
licitação, modalidade Carta Convite nº 063/2014, Processo nº 125/2014.
DATA: 01/12/2014.
VALOR: R$ 148.305,74 (cento e quarenta e oito mil trezentos e cinco reais e setenta e quatro centavos), que serão pagos
conforme medição efetuada pelo Departamento de Obras e Serviços Municipal.
VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias, contados da data de emissão da Ordem de Serviço pela CONTRATANTE.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-071, Funcional Programática – 15.452.0007.2019, DR 01.110.00.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO AMIGOS E MORADORES DOS BAIRROS ARATACA E CAPOAVA DO MUMUNA - AAMBACM.
CONTRATO N° : 392/2014 – DNJM
OBJETO: O Objeto desta contratação é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para os alunos da rede de Educação Básica Pública, verba FNDE/PNAE/2014, descritos nos itens
enumerados na proposta anexa da CONTRATADA, todos de acordo com a Chamada Pública nº 001/2014, Processo nº 113/2014,
ao qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição, conforme planilha
discriminada no anexo, celebram o presente contrato.
DATA: 01/12/2014.
VALOR: R$ 259.885,00 (duzentos e cinquenta e nove mil oitocentos e oitenta e cinco reais).
VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2014, ou até a entrega total dos produtos adquiridos.
Dotação Orçamentária: Recurso Covênio do Estado = Categoria Econômica – 3.3.90.30.07–128, Funcional Programática –
12.306.0075.2074,; Recurso Convênio Federal = Categoria Econômica – 3.3.90.30.07–129, Funcional Programática –
12.306.0075.2074.
CONTRATADA : FAGNER SABINO SILVA PRODUÇÕES – ME
CONTRATO N° : 394/2014 – DNJM
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a contratação de empresa especializada em apresentações de shows para a
realização de 04 (quatro) apresentações musicais, compostas exclusivamente por 30 músicos iguapenses. As apresentações serão
realizadas: 02 (duas) na Praça da Basílica,01 (uma) no Bairro Icapara e 01 (uma) no Bairro da Barra do Ribeira, respectivamente,
para o Reveillon 2014, com horário das 22:30 horas do dia 31/12/2014 até as 04:00 horas do dia 01 de janeiro de 2015,
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 133/2013, Autos nº 07/2014.
DATA: 15/12/2014.
VALOR: R$ 26.000.00 (vinte e seis mil reais), sendo o pagamento efetuado no Caixa do Município de Iguape, em nome do
representante legal da empresa, no dia 30 de dezembro de 2014.
VIGÊNCIA: Contados a partir de sua assinatura até o dia 1º de janeiro de 2014 às 04:00 horas.
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica nº 3.3.90.39.99-152, Funcional Programática nº 13.392.0018.2425.

