
RELAÇÃO DE CONTRATOS – EXERCÍCIO 2015 
 

 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:    ITAÚ SEGUROS DE AUTOS E RESIDÊNCIA S. A.  
CONTRATO N° :  001/2015 – DNJM 
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Cobertura Securitária 
de Veículos – Seguro Total da frota da CONTRATANTE, composta pelos 86 (oitenta e seis) veículos, discriminados nos anexos III e IV do 
Edital respectivo, que fazem parte integrante deste instrumento como se nele estivessem transcritos – Pregão Presencial nº 026/2014, 
Processo nº 120/2014.  
DATA: 07/01/2015. 
VALOR: Pela prestação dos serviços constantes do presente objeto, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global de R$ 
88.300,00 (oitenta e oito mil e trezentos reais) subdivididos nos Departamentos: Transporte, Saúde, Educação e Promoção Social, no 
qual estão incluídos o(s) prêmio(s) e o valor da única apólice a ser emitida, de acordo com a proposta da SEGURADORA, anexa a este 
instrumento. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, no período de 07/01/2015 a 06/01/2016, podendo ser prorrogado por igual e sucessivo período por iniciativa da 
CONTRATANTE, até o limite de 60 (sessenta) meses, com fundamento nos termos e condições permitidos pela Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. 
Dotação Orçamentária: (Administração) = Categoria Econômica: 3.3.90.39.69-017, Funcional Programática: 04.122.0003.2004, DR – 
01.110.00; (Educação) = Categoria Econômica: 3.3.90.39-69-134, Funcional Programática: 12.361.0075-2026, DR – 01.220.00; (Saúde) = 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.69-180, Funcional Programática: 10.301.0021.2052, DR – 01.310.00. 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA : BANDA MUSICAL “SANTA CECÍLIA DE IGUAPE” 
CONTRATO N° : 002/2015 – DNJM 
OBJETO: A CONTRATANTE necessitando da contratação da Tradicional “Banda Musical Santa Cecília de Iguape” para funções musicais, 
durante todas as festividades religiosas, 7 de Setembro e Aniversário da Cidade de Iguape, que acontecerão no decorrer do ano de 2015, 
em nosso município, conforme planilha orçamentária especificada em anexo, celebra o presente contrato com a CONTRATADA, que obriga-
se a realização de funções musicais, no período de 07/01/2015 a 30/12/2015, obedecendo aos horários e locais determinados pela 
CONTRATANTE, com fundamento nos termos do artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8666/93 e Processo de Inexigibilidade de 
Licitação nº 008/2015, Autos nº 001/2015.  
DATA: 07/01/2015. 
VALOR: R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais), os quais serão liberados após casa apresentação, relativamente ao valor constante no 
orçamento em anexo, mediante a emissão de Nota Fiscal. 
VIGÊNCIA: Período de 07 de janeiro de 2015 a 30 de dezembro de 2015. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-205, Funcional Programática – 13.392.0017-2081, DR – 01.110.00. 
 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  GONÇALVES & SILVA DA LUZ LTDA. – ME   
CONTRATO N° :  003/2015 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução dos serviços especializados para a fabricação de gelo no Prédio do 
CEAGESP DE IGUAPE – Fábrica de Gelo, localizada no Bairro Beira do Valo, neste Município de Iguape, devendo conter em seu 
quadro de pessoal, 01 (um) Coordenador, 03 (três) Operadores de Máquina de Gelo, 03 (três) Porteiros e 01 (um) Auxiliar de 
Escritório para o atendimento aos Pescadores do Município, devendo ainda, operar 24 horas por dia, conforme planilha 
orçamentária e cronograma de serviços anexos, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material e equipamentos, 
inclusos no Edital respectivo, partes integrantes do presente contrato  – Carta Convite nº 065/2014, Processo nº 131/2014.  
DATA: 09/01/2015. 
VALOR: R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais) que serão liberados conforme medição dos serviços, a serem realizadas no último 
dia de cada mês e será previamente conferida, revisada e vistada pelo Diretor de Divisão de Pesca e devidamente conferida pelo 
Diretor do Departamento de Planejamento Municipal, designados para a fiscalização. 
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, contados da data de assinatura do presente contrato pela CONTRATANTE.  
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica: 3.3.90.39.99-264; Funcional Programática: 20.605.0015.2428; DR: 01.110.00. 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S. A.   
CONTRATO N° :  004/2015 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução dos serviços técnicos especializados de Pavimentação Asfáltica e Obras  
Complementares na Estrada Municipal Vereador Manoel Alves da Silva – (IGU-010), no trecho do Morro do Pinheiro, neste município de 
Iguape, Estado de São Paulo, compreendendo o fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra, conforme especificações dos 
anexos: I (Projeto Básico), II (Planilhas Orçamentárias), III (Cronograma Físico Financeiro), IV (Memorial Descritivo), que fazem parte 
integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos  – Tomada  de Preços nº 009/2014, Processo nº 134/2014.   
DATA: 13/01/2015. 
VALOR: R$ 342.007,01 (trezentos e quarenta e dois mil, sete reais e um centavo). 
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) 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, DR – 01.110.00. 
 
 

CONTRATADA : FAGNER SABINO SILVA PRODUÇÕES – ME   
CONTRATO N° : 007/2015 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de 
Produção de Shows com Estrutura de Palco, Luz e Som para o Evento do Festival de Verão 2015, no Bairro da Barra do Ribeira, 
que acontecerá de 23 de janeiro a 07 de fevereiro de 2015, no Município de Iguape, nos horários estabelecidos pela 
CONTRATANTE, 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 020/2015, Autos nº 002/2015.  
DATA: 22/01/2015. 
VALOR: R$ 18.700.00 (dezoito mil e setecentos reais), sendo o pagamento efetuado em cheque nominal a CONTRATADA, no 
Caixa do Município de Iguape, em nome do representante legal da empresa, no dia 23 de janeiro de 2015. 
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 23 de janeiro de 2015 e, encerrando-se em 07 de fevereiro de 2015. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica nº 3.3.90.39.99-234, Funcional Programática nº 13.392.0017.2153, DR – 01.110.00. 
 



 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  COMÉRCIO E SERVIÇOS CAMARGO & SILVA LTDA. – ME  
CONTRATO N° :  008/2015 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução da Obra de Construção de uma Pista de Skate na Orla do Mar 
Pequeno no Município de Iguape, 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 001/2015, Processo nº 001/2015.  
DATA: 23/01/2015. 
VALOR: R$ 147.361,35 (cento e quarenta e sete mil trezentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos). 
VIGÊNCIA: 150 (cento e cinquenta) dias, a contar da data de assinatura da Ordem de Serviços pela CONTRATANTE.  
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica: 4.4.90.51.99-255; Funcional Programática: 27.812.0013.1088; DR: 01.110.00. 
 
 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  BIANCA GOMES VALENTE GALVÃO OLIVEIRA – MEI   
CONTRATO N° :  009/2015 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução dos serviços especializados para o plantio e manutenção de mudas 
nativas da Mata Atlântica com altura média de 1,00 m de altura, para fins de compensação ambiental, nas localidades da Orla do 
Valo Grande e Mar Pequeno, ao longo da Estrada Municipal Manoel Alves Pereira e Praças do Centro Histórico de Iguape, para o 
cumprimento do TCRA nº 35.119/2011 do Processo SMA 2.423/2010,  compreendendo o fornecimento de mão de obra 
especializada, material e equipamentos, conforme descrição constante dos anexos (Planilha Orçamentária e Cronograma de 
Serviços), inclusos no Edital respectivo, partes integrantes do presente contrato  – Carta Convite nº 002/2015, Processo nº 
002/2015.  
DATA: 23/01/2015. 
VALOR: R$ 149.000,00 (cento e quarenta e nove mil reais). 
VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de assinatura da Ordem de Serviços pela CONTRATANTE.  
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica: 4.4.90.51.99-424; Funcional Programática: 15.451.0015.1091; DR: 01.110.00. 
 
 
 
 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA  :  GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. – EPP  
CONTRATO N° :   010/2015 – DNJM 
OBJETO: Fornecer diariamente por meio de correio eletrônico ou website: boletim de publicações do Diário Oficial, inclusive 
Tribunal de Contas em nome da CONTRATANTE, conforme detalhamento do Anexo I, disponibilizar o aplicativo Grifon Alerta para 
instalação local, o qual consiste em um software cuja finalidade é alertar constantemente a chegada de mensagem oriunda e 
disponível no servidor da Contratada, bem como os andamentos de todos os processos físicos digitalizados, mantendo plantões 
diários para atendimentos e consultas telefônicas, sobre assuntos de natureza jurídica, contábil-orçamentária e financeira, 
informação sobre leis e decisões do STF que sejam de interesse da CONTRATANTE e remessa de modelos de Leis, Decretos, 
Regulamentos, Manuais, Formulários, conforme Proposta anexa – com fundamento nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei 
Federal nº 8.666/93.  
DATA: 30/01/2015. 
VALOR: A CONTRATANTE pagará „a CONTRATADA, pela prestação de serviços ora ajustada, a importância de R$ 525,29 
(quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos) por mês, relativos aos módulos de “a” a “d”, da proposta anexa, mediante 
envio da Fatura de Prestação de Serviços e do respectivo boleto, totalizando a quantia global de R$ 6.303,48 (seis mil, trezentos e 
três reais e quarenta e oito centavos). 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início em 01 de fevereiro de 2015, encerrando-se em 31 de janeiro de 2016. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-017, Funcional Programática – 04.122.0002.2003, DR – 01.110.00. 
 
 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  CLAUDINEI OTAVIO DE OLIVEIRA FERREIRA – MEI  
CONTRATO N° :  011/2015 – 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 Estadual no Município de Iguape, com fornecimento de veículo Kombi ou assemelhado, 
incluindo combustível e devendo o mesmo ser dirigido por motorista autorizado pela CONTRATADA, que deverá estar devidamente 
habilitado para esse fim, devendo ainda, apresentar comprovante de curso realizado, ficando proibida a terceirização dos serviços, 
responsabilizando-se também pela manutenção adequada desse veículo, atendendo ao percurso compreendido na Linha 11, 
(objeto de desistência por término do contrato nº 236/2014 - DNJM - Pregão Presencial nº 014/2014, Processo nº 063/2014, 
não aceitando esta prorrogação) – Bairros Cindumel, Natividade, Capinzal, Pote D´ouro e Sítio da Paz até a EE “Jofre Manoel”, 
em Iguape/SP – período da manhã, perfazendo 83 km/diários, correspondentes a R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos), 
totalizando 4.814 km/totais, relativos a 58 (cinquenta e oito) dias letivos – com fundamento nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei 
Federal nº 8.666/93, durante o ano letivo 2015, Processo de Dispensa de Licitação nº 023/2015, Autos nº 001/2015.  
DATA: 30/01/2015. 
VALOR: estimado em R$ 12.516,40 (doze mil, quinhentos e dezesseis reais e quarenta centavos), pelo período total contratado. 
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 02 de fevereiro de 2015 e, encerrando-se em 30 de abril de 2015, 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 – 3.3.90.39.99-160, Funcional Programática – 12.365.0084.2028, DR – 01.000.00; 
Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-193, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 02.000.00; Categoria Econômica 
– 3.3.90.39.99-194, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 05.000.00. 
 
 
 
 



 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  VERONICA DOS SANTOS LIMA – MEI  
CONTRATO N° :  013/2015 – DNJM 
OBJETO: Obriga-se a CONTRATADA, a executar os serviços de transporte rodoviário municipal de escolares da zona rural do 
Município de Iguape para o Ensino Público no Município de Iguape, com fornecimento de veículo VW/Kombi, ano de fabricação 
2011, de cor branca, Placa EAU 7651 – Chassi 9BWMF07X5BPO22868, incluindo combustível e devendo o mesmo ser dirigido por 
motorista autorizado pela CONTRATADA, que deverá estar devidamente habilitado para esse fim, devendo ainda, apresentar 
comprovante de curso realizado, ficando proibida a terceirização dos serviços, responsabilizando-se também pela manutenção 
adequada desse veículo, atendendo ao percurso compreendido na Linha 35, (por motivo de falecimento do representante da 
CONTRATADA, objeto de Rescisão do Contrato de nº 259/2014 - DNJM - Pregão Presencial nº 014/2014, Processo nº 
063/2014, anteriormente firmado) – Bairros Barra do Furado e Barra das Areias até a EMEIF “Barra das Areias”, em Iguape/SP – 
período da manhã, perfazendo 54 km/diários, correspondentes a R$ 2,58 (dois reais e cinquenta  e oito centavos), totalizando 
3.024 km/totais, relativos a 56 (cinquenta e seis) dias letivos – com fundamento nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 
8.666/93, durante o ano letivo 2015, Processo de Dispensa de Licitação nº 027/2015, Autos nº 002/2015.  
DATA: 04/02/2015. 
VALOR: estimado em R$ 7.801,92 (sete mil, oitocentos e um reais e noventa e dois centavos), pelo período total contratado. 
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 05 de fevereiro de 2015 e, encerrando-se em 30 de abril de 2015, 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 – 3.3.90.39.99-160, Funcional Programática – 12.365.0084.2028, DR – 01.000.00; 
Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-193, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 02.000.00; Categoria Econômica 
– 3.3.90.39.99-194, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 05.000.00. 
 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  OSMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA – ME  
CONTRATO N° :  091/2015 – DNJM   
OBJETO: A CONTRATADA fornecerá em locação 03 (três) Lances de Arquibancada divididos em 03 (três) módulos  e 400 
(quatrocentos) metros de Grade de Contenção e que estejam de acordo com as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, 
utilizadas no período dos eventos festivos do “Carnaval 2015”, no período compreendido entre os dias 13/02/2015 a 17/02/2015, no 
Centro Histórico de Iguape, conforme especificações do Edital de Licitação e seus Anexos, modalidade Carta Convite 005/2015, 
Processo nº 009/2015.  
DATA: 06/02/2015. 
VALOR: R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais), que serão pagos conforme proposta de preços da CONTRATADA. 
VIGÊNCIA: de 13 de fevereiro de 2015 a 17 de fevereiro de 2015. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.99-218, Funcional Programática – 13.392.0017.2148, DR – 01.110.00. 
 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  BERNARDINA NUNES PEREIRA LOCAÇÕES – ME 
CONTRATO N° :  092/2015 – DNJM   
OBJETO: O presente contrato tem por objeto, a locação de 46 (quarenta e seis) unidades de cabines de sanitários portáteis 
químicos montados (Stander), contendo lavatórios, vasos sanitários, mictório, saboneteira, papeleiras, porta toalhas e tomadas de 
uso geral e entre estes, 04 (quatro) banheiros químicos adaptados para deficientes físicos, em espaços físicos indicados pela 
CONTRATANTE, incluindo montagem, desmontagem, transporte, pessoal especializado para a manutenção, limpeza e sucção 
diária e, fornecimento de desodorizantes, bactericidas e papel higiênico, no período das festividades do Carnaval 2013, entre os 
dias 13/02/2015 e 17/02/2015, conforme especificações contidas no anexo I, da Carta Convite nº 006/2015, Processo nº 010/2015, 
parte integrante deste contrato, como se nele estivessem transcritos.  
DATA: 06/02/2015. 
VALOR: R$ 43.750,00 (quarenta e três mil setecentos e cinquenta reais), que serão pagos conforme proposta de preços da 
CONTRATADA. 
VIGÊNCIA: de 13 de fevereiro de 2015 a 17 de fevereiro de 2015 (inclusive). 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.99-218, Funcional Programática – 13.392.0017.2148, DR – 01.110.00. 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA : SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES  LTDA. – ME  
CONTRATO N° : 093/2015 – DNJM   
OBJETO: O presente instrumento de contrato tem por objeto, o fornecimento em locação e instalação de 01 (um) sistema de transmissão e 
captação de imagens em alta definição (Painel de LED), 02 (dois) Geradores de 180 KVA e montagem de 01 (um) Grid em estrutura de 
alumínio, modelo P30 para suporte do Telão, devendo  a mesma manter todas as providências quanto a segurança, ou seja, travas, talhas, 
etc. para a instalação na Praça da Basílica, onde serão realizados no período de 13/02/2015 a 17/02/2015, os festejos do Carnaval 
Iguapense, Edição 2015 no Centro Histórico da cidade de Iguape, conforme especificações da proposta anexa, parte integrante do presente 
contrato – Edital de Licitação, modalidade Carta Convite 007/2015, Processo nº 011/2015.  
DATA: 06/02/2015. 
VALOR: R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais), que serão pagos 50% (cinquenta por cento) no dia 13/02/2015 e os 50% (cinquenta por 

cento) restantes após o término do Evento. 
VIGÊNCIA:  De 13 de fevereiro de 2015 até 17 de fevereiro de 2015. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.99-205, Funcional Programática – 13.392.0017.2081, DR – 01.110.00. 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA : SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES  LTDA. – ME  
CONTRATO N° : 094/2015 – DNJM   
OBJETO: O presente instrumento de contrato tem por objeto, o fornecimento em locação de instalação de sistema de Iluminação para 
Avenida no Centro Histórico de Iguape para as festividades do Carnaval 2015, no período de 13/02/2015 a 17/02/2015, conforme 
especificações do Anexo I, parte integrante do presente contrato – Edital de Licitação, modalidade Carta Convite 008/2015, Processo nº 
012/2015.  
DATA: 06/02/2015. 
VALOR: R$ 78.200,00 (setenta e oito mil e duzentos reais), que serão pagos conforme proposta de preços da CONTRATADA. 
VIGÊNCIA:  De 13 de fevereiro de 2015 até 17 de fevereiro de 2015. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.99-205, Funcional Programática – 13.392.0017.2081, DR – 01.110.00. 
 



 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA : SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES  LTDA. – ME  
CONTRATO N° : 095/2015 – DNJM   
OBJETO: O presente instrumento de contrato tem por objeto, o fornecimento em locação de instalação de sistema de sonorização para 
Avenida através de Carro de Som (Carro Torre), no Centro Histórico de Iguape, com mão de obra técnica para montagens e desmontagens 
conforme relação de equipamentos anexa a solicitação do Departamento de Cultura, Turismo E Eventos para o acompanhamento das 
baterias das Escolas de Samba e Blocos no período das festividades do Carnaval 2015, no período de 13/02/2015 a 17/02/2015, conforme 
especificações do Anexo I, parte integrante do presente contrato – Edital de Licitação, modalidade Carta Convite 009/2015, Processo nº 
013/2015.  
DATA: 06/02/2015. 
VALOR: R$ 76.900,00 (setenta e seis mil e novecentos reais), que serão pagos 50% (cinquenta por cento) no dia 13/02/2015 e os 50% 
(cinquenta por cento) restantes após o término do Evento. 
VIGÊNCIA:  De 13 de fevereiro de 2015 até 17 de fevereiro de 2015. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.99-205, Funcional Programática – 13.392.0017.2081, DR – 01.110.00. 
 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  SMS – SEGURANÇA, MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA. – EPP 
CONTRATO N° :  097/2015 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a prestação dos serviços de Apoio para a Comissão do Carnaval Iguapense, com 
fornecimento de mão de obra especializada em Controle de Acesso e Monitoramento através de câmeras, com o intuito de otimizar as 
atividades relativas aos Festejos do Carnaval  de Iguape – “Edição 2015”, que acontecerá de 13 de fevereiro de 2015 a 17 de fevereiro de 
2015 no Centro Histórico de Iguape, contendo : 115 Postos (com controladores de acesso, sendo 30 com certificados de brigadista e 05 
como bombeiro civil) e 20 (vinte) câmeras de Minotoramento de Imagens, com os devidos materiais e equipamentos constantes dav 
proposta, Anexo I do presente edital, parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos – Pregão Presencial nº 
006/2015, Processo nº 021/2015.   
DATA: 10/02/2015. 
VALOR: R$ 139.722,10 (cento e trinta e nove mil setecentos e vinte e dois reais e dez centavos), que serão pagos em 30 (trinta) dias após o 
término do Evento. 
VIGÊNCIA: Os serviços serão prestados pela CONTRATADA no período compreendido do dia 13 de fevereiro de 2015 a 17 de fevereiro de 
2015.  
Dotação Orçamentária: Funcional Programática – 13.392.0017.2148, Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-218, DR – 01.110.00. 
 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA  : JULIANA GARCIA RUIZ – ME 
CONTRATO N° :  098/2015 – DNJM   
OBJETO: O presente contrato tem por objeto, a locação de 46 (quarenta e seis) Tendas brancas piramidais de 3 x 3 metros, com 
fechamento lateral e 500 metros de Cobertura (Lona Branca para a Arquibancada, tipo chapéu de bruxa), para a realização do Evento do 
Carnaval “Edição 2015” que acontecerá nos dias 13 a 17 de fevereiro de 2015, no Centro Histórico da Municipalidade, conforme 
especificações constantes do anexo que faz parte integrante do presente contrato – com fundamento nos termos do Edital de Licitação, 
modalidade Carta Convite 011/2015, Processo nº 015/2015.  
DATA: 10/02/2015. 
VALOR: R$ 33.570,00 (trinta e três mil quinhentos e setenta reais) que serão pagos pelas Tendas e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que serão 
pagos pela Cobertiura em Lona, totalizando a quantia global de R$ 53.570,00 (cinquenta e três mil, quinhentos e setenta reais), que serão 
pagos conforme proposta de preços da CONTRATADA que faz parte integrante do presente contrato. 
VIGÊNCIA: 08 (oito) dias, entre os dias 10 a 17 de jfevereiro de 2015. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.99-218, Funcional Programática – 13.392.0017.2148, DR – 01.110.00. 

 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :   SPASOM LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA. – ME  
CONTRATO N° :   099/2015 – DNJM   
OBJETO: O presente contrato tem por objeto, a locação de empresa prestadora de serviços especializados em Carro com Som, 
Sonorização e Iluminação para a realização das festividades do “Carnaval 2015”, no Bairro Icapara, nos dias 14/02, 15/02 e 16/02/2015 e 
locação de Carro com Som, Palco, Sonorização e Iluminação para o “Carnaval 2015” no Bairro da Barra do Ribeira, nos dias 14/02, 15/02 e 
16/02/2015, em Iguape/SP, conforme especificações do Anexo I do Edital, que fazem parte integrante do presente contrato, como se nele 
estivessem transcritos, modalidade Carta Convite 010/2015, Processo nº 014/2015.  
DATA: 10/02/2015. 
VALOR: R$ 16.250,00 (dezesseis mil duzentos e cinquenta reais) para os serviços no Bairro Icapara e R$ 29.375,00 (vinte e nove mil, 
trezentos e setenta e cinco reais) para os serviços no Bairro da Barra do Ribeira, totalizando o valor global de R$ 45.625,00 (quarenta e 
cinco mil seiscentos e vinte e cinco reais), conforme proposta de preços da CONTRATADA que faz parte integrante do presente contrato. 
VIGÊNCIA: 07 (sete) dias, entre os dias 10 de fevereiro de 2015 a 16 de fevereiro de 2015. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.99-205, Funcional Programática – 13.392.0017.2081, DR – 01.110.00. 

 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  FRANCISCO CARLOS LIMA CONSTRUÇÕES – ME  
CONTRATO N° :  100/2015 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução das Obras de Reforma e Ampliação do Estacionamento do Fórum da 
Comarca de Iguape, 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 014/2015, Processo nº 026/2015.  
DATA: 12/02/2015. 
VALOR: R$ 79.420,78 (setenta e nove mil quatrocentos e vinte reais e setenta e oito centavos), que serão pagos conforme  
Proposta de Preços da CONTRATADA, parte integrante do presente contrato. 
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, a contar da data de assinatura da Ordem de Serviços pela CONTRATANTE.  
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica: 4.4.90.51.99-287; Funcional Programática: 02.261.0007.2431; DR: 01.110.00. 
 
 
 



 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:     S. C. O. DE PONTES CONSTRUÇÃO CIVIL – ME    
CONTRATO N° :    101/2015 – DNJM  
OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços técnicos especializados em fornecimento de mão de obra e 
equipamentos para Roçada e Poda Arbustiva de Manutenção, Desobstrução, Limpeza e Conformação Mecanizada de 
Valas de Drenagem na Estrada Vicinal do Umbu-434, neste município de Iguape, com fornecimento de veículo, mão de 
obra e equipamentos, incluindo o transporte de seus funcionários e o combustível dos veículos e equipamentos, conforme 
especificações constantes da proposta anexa da CONTRATADA, parte integrante do presente contrato – Carta Convite nº 
013/2015, Processo nº 025/2015.  
DATA: 12/02/2015. 
VALOR: R$ 78.390,00 (setenta e oito mil trezentos e noventa reais) que serão pagos conforme proposta de preços da 
CONTRATADA. 
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias, iniciando-se em 12 de fevereiro de 2015 e, encerrando-se em 13 de março de 2015 (inclusive). 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.39.78-090, Funcional Programática – 26.782.0009.2016, DR – 
01.110.00. 
 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:    IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A  
CONTRATO N° :  102/2015 – DNJM 
OBJETO:  O presente contrato tem por objeto a aquisição de Filmes de Raio X 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 003/2015, Processo nº 017/2015, menor preço por item, em seus itens 01, 02, 03, 04, 05 e 06, constantes do 
anexo I, que faz parte integrante deste contrato como se nele estivessem transcritos. 
DATA: 10/02/2015. 
VALOR: R$ 34.392,50 (trinta e quatro mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), que serão pagos em parcelas 
mensais pelo período de 12 (doze) meses 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 10 de fevereiro de 2015 e, encerrando-se em 09 de fevereiro de 2016 ou até a 
entrega total dos produtos correspondentes aos ítens. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.30.07–285, Funcional Programática – 10.301.0021.2052, DR – 02.300.15. 
 
 

CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:    MEDPAPER COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES – EIRELI   
CONTRATO N° :   103/2015 – DNJM 
OBJETO:  O presente contrato tem por objeto a aquisição de Revelador para Filmes Radiológicos 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 003/2015, Processo nº 017/2015, menor preço por item, em seu item 07, constante do 
anexo I, que faz parte integrante deste contrato como se nele estivesse transcrito. 
DATA: 10/02/2015. 
VALOR: R$ 5.016,00 (cinco mil e dezesseis reais), que serão pagos em parcelas mensais pelo período de 12 (doze) meses 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 10 de fevereiro de 2015 e, encerrando-se em 09 de fevereiro de 2016 ou até a 
entrega total do produto correspondente ao ítem. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.30.07–285, Funcional Programática – 10.301.0021.2052, DR – 02.300.15. 
 

 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:    EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA – EPP    
CONTRATO N° :   104/2015 – DNJM 
OBJETO:  O presente contrato tem por objeto a aquisição de Fixador para Filmes Radiológicos 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 003/2015, Processo nº 017/2015, menor preço por item, em seu item 08, constante do 
anexo I, que faz parte integrante deste contrato como se nele estivesse transcrito. 
DATA: 10/02/2015. 
VALOR: R$ 1.960,00 (um mil novecentos e sessenta reais), que serão pagos em parcelas mensais pelo período de 12 (doze) 
meses 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 10 de fevereiro de 2015 e, encerrando-se em 09 de fevereiro de 2016 ou até a 
entrega total do produto correspondente ao ítem. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.30.07–285, Funcional Programática – 10.301.0021.2052, DR – 02.300.15. 
 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :   CONSTRUGUERRA LTDA. – EPP  
CONTRATO N° :   105/2015 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução dos serviços de Construção de Calçada e Estacionamento 
para Ônibus na Avenida Jãnio Quadros, neste Município de Iguape, 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 012/2015, Processo nº 024/2015.  
DATA: 19/02/2015. 
VALOR: R$ 122.658,33 (cento e vinte e dois mil seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos). 
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, a contar da data de assinatura da Ordem de Serviços pela CONTRATANTE.  
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica: 3.3.90.39.99-084; Funcional Programática: 15.452.0007.2019; DR: 01.110.00. 
 
 



 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADO:   JOEL FRANÇA 
CONTRATO N° :  106/2015 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a prestação de serviços de transporte fluvial de passageiros/moradores do Bairro 
Costeira da Barra, para a travessia do Rio Ribeira de Iguape, neste município e comarca de Iguape/SP, em embarcação de 
propriedade do Município, visto que a CONTRATANTE não dispõe de piloto/arraes para tal fim, conforme requisição do 
Departamento de Administração do Município de Iguape, celebra o presente contrato com o CONTRATADO, com fundamento 
nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações posteriores. 
DATA: 19/02/2015. 
VALOR: R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) mensais, à título de contraprestação pelos serviços prestados, totalizando a quantia 
global contratual de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). 
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, iniciando-se em 19 de fevereiro de 2015 e, encerrando-se em 18 de agosto de 2015. 

Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.36.06-025, Funcional Programática – 04.122.0003.2004, DR 01.110.00. 
 

 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:    DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA.    
CONTRATO N° :   114/2015 – DNJM 
OBJETO:  O presente contrato tem por objeto a aquisição de Produtos Odontológicos para a Saúde Bucal, para suprir as 
necessidades da Unidade Hospitalar de Saúde de Iguape, pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminação da proposta 
anexa ao Edital de Licitação, modalidade Pregão Presencial nº 004/2015, Processo nº 018/2015, menor preço por item, em seus 
itens 02, 03, 05, 06, 11, 16, 19, 23 e 25, constantes do anexo I, que fazem parte integrante deste contrato como se nele estivessem 
transcritos. 
DATA: 11/03/2015. 
VALOR: R$ 16.397,40 (dezesseis mil trezentos e noventa e sete reais e quarenta centavos), que serão pagos em parcelas mensais 
pelo período de 12 (doze) meses 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 11 de março de 2015 e, encerrando-se em 10 de março de 2016 ou até a entrega 
total dos produtos correspondentes aos ítens. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.30.10–181, Funcional Programática – 10.301.0021.2052, DR – 02.300.12. 
 
 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:    ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. – ME     
CONTRATO N° :   115/2015 – DNJM 
OBJETO:  O presente contrato tem por objeto a aquisição de Produtos Odontológicos para a Saúde Bucal, para suprir as 
necessidades da Unidade Hospitalar de Saúde de Iguape, pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminação da proposta 
anexa ao Edital de Licitação, modalidade Pregão Presencial nº 004/2015, Processo nº 018/2015, menor preço por item, em seus 
itens 04, 07, 12, 14, 17, 20, 21 e 24, constantes do anexo I, que fazem parte integrante deste contrato como se nele estivessem 
transcritos. 
DATA: 11/03/2015. 
VALOR: R$ 15.347,63 (quinze mil trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos), que serão pagos em parcelas 
mensais pelo período de 12 (doze) meses 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 11 de março de 2015 e, encerrando-se em 10 de março de 2016 ou até a entrega 
total dos produtos correspondentes aos ítens. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.30.10–181, Funcional Programática – 10.301.0021.2052, DR – 02.300.12. 
 
 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:    COMERCIAL PANORAMA LTDA. – ME     
CONTRATO N° :   116/2015 – DNJM 
OBJETO:  O presente contrato tem por objeto a aquisição de Produtos Odontológicos para a Saúde Bucal, para suprir as 
necessidades da Unidade Hospitalar de Saúde de Iguape, pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminação da proposta 
anexa ao Edital de Licitação, modalidade Pregão Presencial nº 004/2015, Processo nº 018/2015, menor preço por item, em seus 
itens 08, 09, 10 e 15, constantes do anexo I, que fazem parte integrante deste contrato como se nele estivessem transcritos. 
DATA: 11/03/2015. 
VALOR: R$ 6.732,90 (seis mil setecentos e trinta e dois reais e noventa centavos), que serão pagos em parcelas mensais pelo 
período de 12 (doze) meses 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 11 de março de 2015 e, encerrando-se em 10 de março de 2016 ou até a entrega 
total dos produtos correspondentes aos ítens. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.30.10–181, Funcional Programática – 10.301.0021.2052, DR – 02.300.12. 
 
 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:    INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA – ME     
CONTRATO N° :   117/2015 – DNJM 
OBJETO:  O presente contrato tem por objeto a aquisição de Produtos Odontológicos para a Saúde Bucal, para suprir as 
necessidades da Unidade Hospitalar de Saúde de Iguape, pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminação da proposta 
anexa ao Edital de Licitação, modalidade Pregão Presencial nº 004/2015, Processo nº 018/2015, menor preço por item, em seus 
itens 01, 13, 18 e 22, constantes do anexo I, que fazem parte integrante deste contrato como se nele estivessem transcritos. 
DATA: 11/03/2015. 
VALOR: R$ 1.875,42 (um mil oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), que serão pagos em parcelas mensais 
pelo período de 12 (doze) meses 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 11 de março de 2015 e, encerrando-se em 10 de março de 2016 ou até a entrega 
total dos produtos correspondentes aos ítens. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.30.10–181, Funcional Programática – 10.301.0021.2052, DR – 02.300.12. 
 
 



CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  SUNWAY NET INFORMÁTICA LTDA. – ME 
CONTRATO N° :  118/2015 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a contratação de empresa especializada para a prerstação de serviços EM 
CARÁTER EMERGENCIAL para a instalação e fornecimento dos serviços de Internet Via Rádio, junto às instalações do Paço 
Municipal, Departamento Jurídico, Departamento de Engenharia e Obras, Departamento de Saúde, Departamento de Patrimônio, 
Divisão de Informática, todos pertencentes ao Município de Iguape e vinculados à Administração, contemplando os serviços 
contidos na proposta anexa, que faz parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos, pelo período de 90 
(noventa) dias, com fundamento nos termos do artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93 e, Processo de Dispensa de Licitação 
nº 038/2015, Autos nº 004/2015.  
DATA: 13/03/2015. 
VALOR: R$ 48.000.00 (quarenta e oito mil reais), divididos em 03 (três) parcelas mensais, iguais e consecutivas de R$ 16.000,00 
(dezesseis mil reais), incluindo licença de uso e implantação de sistema para os computadores dos Departamentos indicados no 
objeto do presente contrato. 
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período na forma da Lei. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica nº 3.3.90.39.99-026, Funcional Programática nº 04.122.0003.2004, DR 01.110.00. 
 
 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:    VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.    
CONTRATO N° :   119/2015 – DNJM 
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de MATERIAIS DE ENFERMAGEM para suprimento das necessidades da 
Unidade Hospitalar de Saúde e ESF – Estratégia em Saúde da Família, neste município de Iguape, pelo período de 12 (doze) meses, 
conforme discriminação da proposta anexa ao Edital de Licitação, em seus itens: 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 44, 48, 49, 52, 
54, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 91, 92, 100, 101, 103, 104, 105, 110, 112, 113, 
127, 128, 136, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 150, 151, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 178, 181, 187, 188, 189, 190, 202, 207, 212, 
213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222 e 223 para a Unidade Hospitalar de Saúde e os itens: 249, 269, 270, 271, 274, 275, 277, 
278, 279, 280, 294, 306, 307, 308, 317, 318, 322, 323, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333 e 341 para a ESF – Estratégia em Saúde da 
Família, constantes do Anexo I, modalidade Pregão Presencial nº 002/2015, Processo nº 005/2015. 
DATA: 13/03/2015. 
VALOR: Que o pagamento relativo às entregas das mercadorias compradas, objeto do PREGÃO Nº 002/2015, MENOR PREÇO POR ITEM, 
cujo valor total é de R$ 111.091,63 (cento e onze mil noventa e um reais e sessenta e três centavos) para os materiais a serem 
entregues na Unidade Hospitalar de Saúde e R$ 181.395,84 (cento e oitenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e 
quatro centavos) para os materiais a serem entregues ao ESF – Estratégia em Saúde Familiar, que totalizam o valor global contratual 
de R$ 292.487,47 (duzentos e noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos) que serão pagos 
parceladamente, conforme proposta financeira apresentada pela CONTRATADA e aceita pela CONTRATANTE, 30 (trinta) dias após a 
apresentação da Nota Fiscal, devidamente recebida pelo responsável do Departamento de Saúde do Município de Iguape, após cada 
respectiva entrega, no valor correspondente a esta nos termos das cláusulas Segunda e Terceira deste contrato. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, iniciando-se em 13 de março de 2015 e, encerrando-se em 12 de março de 2016 ou até a entrega total dos 
produtos correspondentes aos ítens. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.30.07–285, Funcional Programática – 10.301.0021.2052, DR – 02.300.15. 
 
 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:    GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA – EPP     
CONTRATO N° :   120/2015 – DNJM 
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de MATERIAIS DE ENFERMAGEM para suprimento das necessidades da 
Unidade Hospitalar de Saúde e ESF – Estratégia em Saúde da Família, neste município de Iguape, pelo período de 12 (doze) meses, 
conforme discriminação da proposta anexa ao Edital de Licitação, em seus itens: 13, 15, 25, 57, 87, 88, 90, 97, 114, 115, 116, 117, 118, 
119, 120, 126, 133, 134, 137, 209 e 211 para a Unidade Hospitalar de Saúde e os itens: 246, 247, 255, 264, 265, 266, 283, 302, 303, 305, 
312, 313, 314, 315 e 338 para a ESF – Estratégia em Saúde da Família, constantes do Anexo I, modalidade Pregão Presencial nº 
002/2015, Processo nº 005/2015. 
DATA: 13/03/2015 

VALOR: Que o pagamento relativo às entregas das mercadorias compradas, objeto do PREGÃO Nº 002/2015, MENOR PREÇO POR ITEM, 

cujo valor total é de R$ 14.833,25 (quatorze mil oitocentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos) para os materiais a serem 
entregues na Unidade Hospitalar de Saúde e R$ 68.737,15 (sessenta e oito mil, setecentos e trinta e sete reais e quinze centavos) para 
os materiais a serem entregues ao ESF – Estratégia em Saúde Familiar, que totalizam o valor global contratual de R$ 83.570,40 (oitenta 
e três mil, quinhentos e setenta reais e quarenta centavos) que serão pagos parceladamente, conforme proposta financeira apresentada 
pela CONTRATADA e aceita pela CONTRATANTE, 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, devidamente recebida pelo 
responsável do Departamento de Saúde do Município de Iguape, após cada respectiva entrega, no valor correspondente a esta nos termos 
das cláusulas Segunda e Terceira deste contrato. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, iniciando-se em 13 de março de 2015 e, encerrando-se em 12 de março de 2016 ou até a entrega total dos 
produtos correspondentes aos ítens. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.30.07–285, Funcional Programática – 10.301.0021.2052, DR – 02.300.15. 
 
 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:    CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.     
CONTRATO N° :   121/2015 – DNJM 
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de MATERIAIS DE ENFERMAGEM para suprimento das necessidades da 
Unidade Hospitalar de Saúde e ESF – Estratégia em Saúde da Família, neste município de Iguape, pelo período de 12 (doze) meses, 
conforme discriminação da proposta anexa ao Edital de Licitação, em seus itens: 08, 35, 36, 121, 184, 185, 186 e 206 para a Unidade 
Hospitalar de Saúde e os itens: 226, 229, 243, 256, 273, 276, 297, 300, 301, 325, 334, 335 e 336 para a ESF – Estratégia em Saúde da 
Família, constantes do Anexo I, modalidade Pregão Presencial nº 002/2015, Processo nº 005/2015. 
DATA: 13/03/2015 
VALOR: Que o pagamento relativo às entregas das mercadorias compradas, objeto do PREGÃO Nº 002/2015, MENOR PREÇO POR ITEM, 
cujo valor total é de R$ 22.716,00 (vinte e dois mil, setecentos e dezesseis reais) para os materiais a serem entregues na Unidade 
Hospitalar de Saúde e R$ 75.935,00 (setenta e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais) para os materiais a serem entregues ao ESF 
– Estratégia em Saúde Familiar, que totalizam o valor global contratual de R$ 98.651,00 (noventa e oito mil, seiscentos e cinquenta e 
um reais) que serão pagos parceladamente, conforme proposta financeira apresentada pela CONTRATADA e aceita pela CONTRATANTE, 
30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, devidamente recebida pelo responsável do Departamento de Saúde do Município de 
Iguape, após cada respectiva entrega, no valor correspondente a esta nos termos das cláusulas Segunda e Terceira deste contrato. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, iniciando-se em 13 de março de 2015 e, encerrando-se em 12 de março de 2016 ou até a entrega total dos 
produtos correspondentes aos ítens. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.30.07–285, Funcional Programática – 10.301.0021.2052, DR – 02.300.15. 
 



CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:    GPRESS MEDICAL LTDA. – EPP      
CONTRATO N° :   122/2015 – DNJM 

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de MATERIAIS DE ENFERMAGEM para suprimento das necessidades da 

Unidade Hospitalar de Saúde e ESF – Estratégia em Saúde da Família, neste município de Iguape, pelo período de 12 (doze) meses, 
conforme discriminação da proposta anexa ao Edital de Licitação, em seus itens: 01, 02, 07, 09, 10, 11, 12, 39, 51, 65, 89, 94, 95, 96, 111, 
131, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 174, 179, 180, 182 e 183 para a Unidade Hospitalar de Saúde e os itens: 225, 252, 285, 286, 
291, 310, 311, 320, 337, 339 e 340 para a ESF – Estratégia em Saúde da Família, constantes do Anexo I, modalidade Pregão Presencial nº 
002/2015, Processo nº 005/2015. 
DATA: 13/03/2015 
VALOR: Que o pagamento relativo às entregas das mercadorias compradas, objeto do PREGÃO Nº 002/2015, MENOR PREÇO POR ITEM, 
cujo valor total é de R$ 37.372,40 (trinta e sete mil, trezentos e setenta e dois reais e quarenta centavos) para os materiais a serem 
entregues na Unidade Hospitalar de Saúde e R$ 17.008,00 (dezessete mil e oito reais) para os materiais a serem entregues ao ESF – 
Estratégia em Saúde Familiar, que totalizam o valor global contratual de R$ 54.380,40 (cinquenta e quatro mil, trezentos e oitenta 
reais e quarenta centavos) que serão pagos parceladamente, conforme proposta financeira apresentada pela CONTRATADA e aceita pela 
CONTRATANTE, 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, devidamente recebida pelo responsável do Departamento de Saúde 
do Município de Iguape, após cada respectiva entrega, no valor correspondente a esta nos termos das cláusulas Segunda e Terceira deste 
contrato. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, iniciando-se em 13 de março de 2015 e, encerrando-se em 12 de março de 2016 ou até a entrega total dos 
produtos correspondentes aos ítens. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.30.07–285, Funcional Programática – 10.301.0021.2052, DR – 02.300.15. 

 
 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:    EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA – EPP      
CONTRATO N° :   123/2015 – DNJM 
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de MATERIAIS DE ENFERMAGEM para suprimento das necessidades da 
Unidade Hospitalar de Saúde e ESF – Estratégia em Saúde da Família, neste município de Iguape, pelo período de 12 (doze) meses, 
conforme discriminação da proposta anexa ao Edital de Licitação, em seus itens: 03, 04, 05, 06, 23, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 40, 41, 
42, 43, 45, 46, 47, 50, 55, 56, 86, 93, 98, 102, 106, 107, 108, 109, 122, 123, 124, 125, 129, 130, 132, 135, 138, 139, 141, 147, 148, 149, 168, 
169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 191, 192, 193, 195, 196, 198 e 210 para a Unidade Hospitalar de Saúde e os itens: 224, 227, 228, 
231, 233, 234, 237, 238, 239, 244, 245, 248, 250, 259, 260, 261, 262, 263, 267, 281, 282, 284, 287, 288, 289, 290, 292, 293, 295, 296, 298, 
299, 304, 309, 316, 319 e 324 para a ESF – Estratégia em Saúde da Família, constantes do Anexo I, modalidade Pregão Presencial nº 
002/2015, Processo nº 005/2015. 
DATA: 13/03/2015 
VALOR: Que o pagamento relativo às entregas das mercadorias compradas, objeto do PREGÃO Nº 002/2015, MENOR PREÇO POR ITEM, 
cujo valor total é de R$ 71.859,57 (setenta e um mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) para os materiais 
a serem entregues na Unidade Hospitalar de Saúde e R$ 134.132,90 (cento e trinta e quatro mil, cento e trinta e dois reais e noventa 
centavos) para os materiais a serem entregues ao ESF – Estratégia em Saúde Familiar, que totalizam o valor global contratual de R$ 
205.992,47 (duzentos e cinco mil, novecentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos) que serão pagos parceladamente, 
conforme proposta financeira apresentada pela CONTRATADA e aceita pela CONTRATANTE, 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota 
Fiscal, devidamente recebida pelo responsável do Departamento de Saúde do Município de Iguape, após cada respectiva entrega, no valor 
correspondente a esta nos termos das cláusulas Segunda e Terceira deste contrato. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, iniciando-se em 13 de março de 2015 e, encerrando-se em 12 de março de 2016 ou até a entrega total dos 
produtos correspondentes aos ítens. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.30.07–285, Funcional Programática – 10.301.0021.2052, DR – 02.300.15. 
 
 
LOCADORA: VÂNIA RUBIAN BONTURI BOLSONARO 
LOCATÁRIA: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATO N° : 130/2015 – DNJM 
OBJETO: Locação de um imóvel urbano comercial, com área total de 365m

2
, com área construída de 295,74 m

2
, situado na Avenida 

Adhemar de Barros, nº 710, Bairro Guaricana, cadastrado no município de Iguape sob o nº 03.1130.0311, Lote nº 0311, Quadra 1130, nesta 
cidade de Iguape, destinado exclusivamente ao atendimento da Administração, específicamente para as instações do Paço Municipal de 
Iguape, pelo período de 12 (doze) meses, iniciando-se em 18 de março de 2015 e, encerrando-se em 17 de março de 2016, pelo valor 
mensal de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), totalizando a quantia global de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), com fundamento nos 
termos do artigo 24, inciso Xda Lei Federal nº 8.666/93 e, Processo de Dispensa de Licitação nº 042/2015, Autos nº 005/2015.  
DATA: 18/03/2015. 
VALOR: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), mensais, totalizando a quantia global contratual de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, iniciando-se em 18 de março de 2015 e, encerrando-se em 17 de março de 2016 (inclusive). 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.36.99-025, Funcional Programática – 04.122.0003.2004, DR – 01.110.00. 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:   LARA & FRANCO LTDA.  
CONTRATO N° :  174/2015 – DNJM 
OBJETO:  O presente contrato tem por objeto a aquisição de 3.300 (três mil e trezentos) Ovos de Páscoa da marca Provis de 160 gramas 
ao leite, ao preço unitário de  R$ 14,90 (quatorze reais e noventa centavos), para distribuição em todos os Departamentos do Município de 
Iguape, celebrando a Páscoa 2015, conforme relação/pedido anexos, pelo período de 10 (dez) dias, conforme discriminação da proposta 
anexa ao presente contrato, modalidade Processo de Dispensa de Licitaçãonº 045/2015, Autos nº 007/2015, menor preço global. 
DATA: 27/03/2015. 
VALOR: R$ 49.170,00 (quarenta e nove mil cento e setenta reais), que serão pagos após a entrega total dos ovos. 
VIGÊNCIA: 10 (dez) dias, iniciando-se em 27 de março de 2015, ou até a entrega total do produto. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.30.99–186, Funcional Programática – 12.361.0075.2026, DR – 05.200.01. 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :   ART – LED  AUDIO & VÍDEO LTDA. – EIRELI  
CONTRATO N° :  175/2015 – DNJM   
OBJETO: O presente contrato tem por objeto, a contratação de empresa prestadora de serviços com equipamentos e execução dos serviços 
de sistema de iluminação com estrutura metálica, Telão de LED e Gerador para a realização do Evento da XXIII Via Sacra ao Vivo - 2015, 
(Paixão de Cristo), na Praça São Benedito, em Iguape/SP, conforme especificações de seu Anexo, parte  integrante deste contrato, com 
fundamento  nos termos do artigo 24, inciso IV, na modalidade de Dispensa de Licitação - Processo nº 046/2015, Autos nº 008/2015.  
DATA: 31/03/2015. 
VALOR: R$ 32.350,00 (trinta e dois mil, trezentos e cinquenta reais). 
VIGÊNCIA: Durante os dias 02 e 03 de abril de 2015 = Dias das Apresentações. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.99-223, Funcional Programática – 13.392.0017.2149 – DR 01.110.00. 



 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :   ESPAÇO SOM  E LUZ LTDA. – ME  
CONTRATO N° :  176/2015 – DNJM   
OBJETO: O presente contrato tem por objeto, o fornecimento em locação de Palco, Arquibancada e Tenda Tipo Chapéu de Bruxa para a 
realização do Evento da XXIII Via Sacra ao Vivo - 2015, (Paixão de Cristo), na Praça São Benedito, em Iguape/SP, conforme especificações 
de seu Anexo, parte  integrante deste contrato, modalidade Carta Convite nº 021/2015, Processo nº 043/2015.  
DATA: 31/03/2015. 
VALOR: R$ 74.250,00 (setenta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais). 
VIGÊNCIA: Durante os dias 02 e 03 de abril de 2015 = Dias das Apresentações. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.99-218, Funcional Programática – 13.392.0017.2148 – DR 01.110.00. 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :   FAGNER SABINO SILVA PRODUÇÕES – ME   
CONTRATO N° :  181/2015 – DNJM 
OBJETO: A CONTRATADA se obriga por este instrumento e na melhor forma de direito, a realização nos dias 17, 18 e 19 de abril de 2015, 
de apresentações artísticas musicais, compostas exclusivamente por músicos conhecidos pela mídia do meio musical gospel. As 
apresentações serão realizadas na Quadra Coberta do Bairro do Rocio, nesta cidade de Iguape, respectivamente, com horário das 21:00 até 
as 23:30 horas para todos os dias de shows, contemplando os serviços contidos na proposta anexa, que faz parte integrante do presente 
contrato, como se nele estivessem transcritos, com fundamento nos termos do artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores e, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 051/2015, Autos nº 003/2015.  
DATA: 10/04/2015. 
VALOR: R$ 20.979.00 (vinte mil novecentos e setenta e nove reais), sendo o pagamento efetuado no Caixa do Município de Iguape, em 
nome do representante legal da empresa, sendo: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no dia 17/04/2015 e o restante no dia 24 de abril de 2015. 
VIGÊNCIA: Contados a partir de sua assinatura até o dia 19 de abril de 2015. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica nº 3.3.90.39.99-205, Funcional Programática nº 13.392.0017.2081, DR – 01.110.00. 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  ODAIL GOMES SANTOS JÚNIOR – ME  
CONTRATO N° :  182/2015 – DNJM 
OBJETO: O Objeto do presente instrumento contratual consiste na responsabilidade da CONTRATADA em apresentar shows artísticos e 
atrativos culturais, relacionados no anexo I que faz parte integrante do presente contrato, dentro da programação do “1º Iguape Jazz Blues 
Festival 2015”, obedecendo as datas e horários estabelecidos neste anexo, em estrutura montada no Centro Histórico e no Bairro da Toca 
do Bugio, neste Município de Iguape, Estado de São Paulo. O CONTRATANTE se responsabiliza pela locação de Estrutura de Palco, Som, 
Iluminação, Geradores, Tenda de 20x20, Camarins em Octanorme, conforme rider exigidos pelos artistas, com fundamento nos termos do 
artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 052/2015, 
Autos nº 004/2015. 
DATA: 10/04/2015. 
VALOR: O valor total dos serviços ora contratados é de R$ 176.317,00 (cento e setenta e seis mil, trezentos e dezessete reais) que 

serão distribuídos da seguinte forma: a) 30% (trinta por cento) em até 5 (cinco) dias, contados da data de assinatura do contrato; b) 35% 
(trinta e cinco por cento)  no dia 08/06/2015; c) 35% (trinta e cinco por cento) restantes no dia 08/07/2015, mediante a apresentação do 
documento comprovando o agendamento das datas para a apresentação dos shows programados para esse Município. 
VIGÊNCIA: O prazo do presente contrato inicia-se na data de assinatura, com as apresentações musicais entre os dias 10/07 a 12/07/2015 e 
Abertura de Exposições de 10/07 a 25/07/2015. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.99-205, Funcional Programática – 13.392.0017.2081, DR – 01.110.00. 
      
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:   NEUSA BARBOSA DE OLIVEIRA – ME  
CONTRATO N° :  193/2015 – DNJM 
OBJETO: A CONTRATADA se obriga a prestar os serviços de fornecimento emergencial de produtos hortifrutigranjeiros para o atendimento 
a Merenda Escolar do Município de Iguape, em veículo de sua propriedade, tipo Caminhão com Carroceria Fechada, Ford/Cargo 712, com 
capacidade até 4000 Kg à Diesel, Ano/Fab. 2008, Ano/Mod. 2009, Placas CLJ 2566/SP, com motorista devidamente habilitado, pelo período 
de 03 (três) meses, com fornecimento de combustível e manutenção do veículo – com fundamento nos termos do artigo 24, inciso IV e, 
Processo de Dispensa de Licitação nº 067/2015, Autos nº 009/2015.  
DATA: 06/05/2015. 
VALOR: R$ 36.300,00 (trinta e seis mil e trezentos reais) por mês, conforme proposta de preços da CONTRATADA e aceito pela 
CONTRATANTE, que faz parte integrante do presente instrumento, totalizando o valor global contratual estimado de R$ 108.900,00 (cento e 
oito mil e novecentos reais). 
VIGÊNCIA: O presente contrato tem vigência de 90 (noventa) dias, iniciando-se em 06 de maio de 2015, encerrando-se em 05 de agosto de 
2015. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.36.99-137, Funcional Programática – 12.306.0084.2074. 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA. – ME  
CONTRATO N° :  194/2015 – DNJM   
OBJETO: O presente contrato tem por objeto, o fornecimento em locação de Palco, Som e Iluminação para a realização do Evento 
denominado FESTIVAL LITERÁRIO DE IGUAPE, Edição 2015, na Praça da Basílica, em Iguape/SP, entre os dias 06 e 09 de maio 
de 2015, conforme especificações de seu Anexo, parte  integrante deste contrato, modalidade Carta Convite nº 025/2015, 
Processo nº 059/2015.  
DATA: 06/05/2015. 
VALOR: R$ 45.280,00 (quarenta e cinco mil, duzentos e oitenta reais). 
VIGÊNCIA: Durante os dias 06 a 09 de maio de 2015. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.22-205, Funcional Programática – 13.392.0017.2081 – DR 01.110.00. 
 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :    CONSTRUGUERRA LTDA. – EPP  
CONTRATO N° :    196/2015 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução pela CONTRATADA das obras de Construção de Creche na Avenida Manoel 
Gonçalves Pires, s/nº, Bairro do Rocio, neste Município de Iguape, Estado de São Paulo, 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  – Concorrência Pública nº 
001/2015, Processo nº 031/2015.  
DATA: 06/05/2015. 
VALOR: R$ 1.614.630,23 (um milhão, seiscentos e quatorze mil, seiscentos e trinta reais e vinte e três centavos). 
VIGÊNCIA: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar da data de sua assinatura.  
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica: 4.4.90.51.99-139; Funcional Programática: 12.365.0081.1014; DR: 05.200.13. 
 



CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  CONSTRUTORA MONT VALE LTDA. – ME  
CONTRATO N° :  197/2015 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução dos serviços técnicos especializados de Perenização E Confecção de Guias e 
Sargetas nas Ruas 1, 2, 3 e 4, ambas situadas no 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  – Tomada de Preços nº 002/2015, 
Processo nº 034/2015.  
DATA: 06/05/2015. 
VALOR: R$ 502.887,01 (quinhentos e dois mil oitocentos e oitenta e sete reais e um centavo). 
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, a contar da data de assinatura da Ordem de Serviços pela CONTRATANTE.  

Dotação Orçamentária 2014: Categoria Econômica: 4.4.90.51.99-061; Funcional Programática: 15.451.0007.2085;  DR: 01.110.00. 
 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA.  
CONTRATO N° :  198/2015 – DNJM 
OBJETO: Através da Tomada de Preços nº 004/2015, Processo nº 040/2015, a CONTRATADA se obriga, por meio do presente instrumento, 
a executar as obras e serviços especializados de Reforma e Revitalização da Escola “EMEIF Prof. José Luiz de Aguiar”, localizada no Bairro 
do Itimirim, 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: 08/05/2015. 
VALOR: R$ 531.536,89 (quinhentos e trinta e um mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos). 
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, a contar da data de assinatura da Ordem de Serviços pela CONTRATANTE.  
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica: 4.4.90.51.99--106; Funcional Programática: 12.361.0076.1026; DR: 02.262.00. 
 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA.  
CONTRATO N° :  199/2015 – DNJM 
OBJETO: Através da Tomada de Preços nº 005/2015, Processo nº 048/2015, a CONTRATADA se obriga, por meio do presente instrumento 
de contrato, a executar as obras e serviços especializados de Construção da Praça do Jipovura – Monumento ao Centenário, sito na 
Avenida Jânio Quadros s/nº, Centro, neste Município de Iguape, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, 
conforme descrição constante do Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro, que constituem os 
anexos, partes integrantes do presente contrato.  
DATA: 08/05/2015. 
VALOR: R$ 771.259,47 (setecentos e setenta e um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos). 
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de assinatura da Ordem de Serviços pela CONTRATANTE.  
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica: 3.3.90.39.99--084; Funcional Programática: 15.452.0007.2019; DR: 01.110.00. 
 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA.  
CONTRATO N° :  200/2015 – DNJM 
OBJETO: Através da Tomada de Preços nº 006/2015, Processo nº 050/2015, a CONTRATADA se obriga, por meio do presente instrumento, 
a executar as obras e serviços especializados de Reforma e Revitalização da Escola “EMEF Profª. Zely Alves Fortes”, localizada no Bairro 
do Rocio, neste Município de Iguape, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, conforme descrição 
constante do Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro, que constituem os anexos, partes integrantes do 
presente contrato.  
DATA: 11/05/2015. 
VALOR: R$ 351.802,74 (trezentos e cinquenta e um mil, oitocentos e dois reais e setenta e quatro centavos). 
VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de assinatura da Ordem de Serviços pela CONTRATANTE.  
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica: 4.4.90.51.99--106; Funcional Programática: 12.361.0076.1026; DR: 02.262.00. 

 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S. A.   
CONTRATO N° :  201/2015 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução das Obras de Pavimentação com Blocos Intertravados de Concreto e Serviços 

Complementares nas Avenidas Princesa Isabel e Jânio Quadros, localizadas no Centro do 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 003/2015, Processo nº 041/2015.   
DATA: 11/05/2015. 
VALOR: R$ 4.084.673,80 (quatro milhões, oitenta e quatro mil, seiscentos e setenta e três reais e oitenta 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 – 4.4.90.51.99-061, DR – 01.110.00. 
 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :   CONSTRUTORA MONT VALE LTDA. – ME  
CONTRATO N° :   202/2015 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução dos serviços técnicos especializados de Terraplanagem e Melhoria do Leito do 
Trecho da Orla do Mar Pequeno, neste município de Iguape, Estado de São Paulo, compreendendo os equipamentos, materiais e mão de 
obra, conforme descrição constante dos anexos: (Projeto, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro e Memorial Descritivo), que 
fazem parte integrante deste instrumento de contrato  – Carta Convite nº 024/2015, Processo nº 058/2015.  
DATA: 11/05/2015. 
VALOR: R$ 144.229,48 (cento e quarenta e quatro mil, duzentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos). 
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, a contar da data de assinatura da Ordem de Serviços pela CONTRATANTE.  
Dotação Orçamentária 2015: Categoria Econômica: 4.4.90.51.99-287; Funcional Programática: 02.261.0007.2431;  DR: 01.110.00. 
 



 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :   CONSTRUGUERRA LTDA. – EPP  
CONTRATO N° :   203/2015 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução dos serviços de reconstrução de Muro e Depósito da Creche “Maria Lourenço 
da Silva”, no bairro do Rocio, neste Município de Iguape, 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), partes integrantes do presente contrato  – Carta Convite nº 027/2015, Processo nº 062/2015.  
DATA: 11/05/2015. 
VALOR: R$ 32.220,53 (trinta e dois mil, duzentos e vinte reais e cinquenta e três centavos). 
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias, a contar da data de assinatura da Ordem de Serviços pela CONTRATANTE.  
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica: 3.3.90.39.99-151; Funcional Programática: 12.365.0081.2109; DR: 05.200.01. 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  VALDENÍCIO DOS SANTOS – MEI  
CONTRATO N° :  205/2015 – 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 Estadual no Município de Iguape, com fornecimento de veículo Kombi ou assemelhado, incluindo combustível e 
devendo o mesmo ser dirigido por motorista autorizado pela CONTRATADA, que deverá estar devidamente habilitado para esse fim, 
devendo ainda, apresentar comprovante de curso realizado, ficando proibida a terceirização dos serviços, responsabilizando-se também pela 
manutenção adequada desse veículo, atendendo ao percurso compreendido na Linha 30, (objeto de desistência dos serviços do 
contrato nº 254/2014 - DNJM - Pregão Presencial nº 014/2014, Processo nº 063/2014) – Bairro Natividade até a EMEIF “ Prof. Tadashi 
Namba”, em Iguape/SP – período da tarde, perfazendo 42 km/diários, correspondentes a R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos), 
totalizando 5.670 km/totais, relativos a 135 (cento e trinta e cinco) dias letivos – com fundamento nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei 
Federal nº 8.666/93, durante o ano letivo 2015, Processo de Dispensa de Licitação nº 079/2015, Autos nº 011/2015.  
DATA: 19/05/2015. 
VALOR: estimado em R$ 14.742,00 (quatorze mil, setecentos e quarenta e dois reais), pelo período total contratado. 
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 19 de maio de 2015 e, encerrando-se em 18 de dezembro de 2015, 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 – 3.3.90.39.99-160, Funcional Programática – 12.365.0084.2028, DR – 01.000.00; 
Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-193, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 02.000.00; Categoria Econômica – 
3.3.90.39.99-194, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 05.000.00. 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  VALDENÍCIO DOS SANTOS – MEI  
CONTRATO N° :  206/2015 – 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 Estadual no Município de Iguape, com fornecimento de veículo Kombi ou assemelhado, incluindo combustível e 
devendo o mesmo ser dirigido por motorista autorizado pela CONTRATADA, que deverá estar devidamente habilitado para esse fim, 
devendo ainda, apresentar comprovante de curso realizado, ficando proibida a terceirização dos serviços, responsabilizando-se também pela 
manutenção adequada desse veículo, atendendo ao percurso compreendido na Linha 31, (objeto de desistência dos serviços do 
contrato nº 255/2014 - DNJM - Pregão Presencial nº 014/2014, Processo nº 063/2014) – Bairros Capinzal,Natividade e Sítio Paraná até a 
EMEIF “ Prof. Tadashi Namba”, em Iguape/SP – período da manhã, perfazendo 42 km/diários, correspondentes a R$ 2,63 (dois reais e 
sessenta e três centavos), totalizando 5.670 km/totais, relativos a 135 (cento e trinta e cinco) dias letivos – com fundamento nos termos do 
artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, durante o ano letivo 2015, Processo de Dispensa de Licitação nº 080/2015, Autos nº 
012/2015.  
DATA: 19/05/2015. 
VALOR: estimado em R$ 14.912,10 (quatorze mil, novecentos e doze reais e dez centavos), pelo período total contratado. 
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 19 de maio de 2015 e, encerrando-se em 18 de dezembro de 2015, 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 – 3.3.90.39.99-160, Funcional Programática – 12.365.0084.2028, DR – 01.000.00; 
Categoria Econômica – 3.3.90.39.99-193, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 02.000.00; Categoria Econômica – 
3.3.90.39.99-194, Funcional Programática – 12.361.0075.2028, DR – 05.000.00. 

 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  ROBERTO WILSON RODRIGUES – ME  
CONTRATO N° :  209/2015 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução das Obras e Serviços Técnicos Especializados para Reforma do Galpão, 
localizado no Centro de Eventos no Bairro do Canto do Morro, em Iguape, 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 023/2015, Processo nº 
053/2015.  
DATA: 21/05/2015. 
VALOR: R$ 77.580,00 (setenta e sete mil, quinhentos e oitenta reais), que serão pagos conforme Proposta de Preços da CONTRATADA, 
parte integrante do presente contrato. 
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias, a contar da data de assinatura da Ordem de Serviços pela CONTRATANTE.  
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica: 4.4.90.51.99-064; Funcional Programática: 15.751.0007.0436; DR: 01.110.00. 

 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA  : IMPLANTARE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI – ME 
CONTRATO N° :  210/2015 – DNJM   
OBJETO: O presente contrato tem por objeto, a prestação de serviços especializados em Brigada e Bombeiro Civil para a realização do 
tradicional evento denominado XII REVELANDO SÃO PAULO – Vale do Ribeira, Edição 2015, entre os dias 02 a 07 de junho de 2015, no 
Centro de Eventos da Municipalidade, conforme especificações constantes do anexo que faz parte integrante do presente contrato – com 
fundamento nos termos do Edital de Licitação, modalidade Carta Convite 028/2015, Processo nº 069/2015.  
DATA: 22/05/2015. 
VALOR: R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais). 
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias, ou entre os dias 02 a 07 de junho de 2015. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.00-227, Funcional Programática – 13.392.0017.2150, DR – 01.000.00. 
 
 



 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA  : HDF – LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. – ME 
CONTRATO N° : 211/2015 – DNJM   
OBJETO: O presente contrato tem por objeto, a locação de Tendas para a realização do evento denominado XII REVELANDO SÃO PAULO 
– Vale do Ribeira, Edição 2015, entre os dias 02 a 07 de junho de 2015 no Centro de Eventos da Municipalidade, conforme especificações 
constantes do anexo que faz parte integrante do presente contrato – com fundamento nos termos do Edital de Licitação, modalidade Carta 
Convite 029/2015, Processo nº 070/2015.  
DATA: 22/05/2015. 
VALOR: R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). 
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias, ou entre os dias 02 a 07 de junho de 2015. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.00-227, Funcional Programática – 13.392.0017.2150, DR – 01.000.00. 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA  : HDF – PRODUÇÕES, EVENTOS E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA. – ME 
CONTRATO N° :  212/2015 – DNJM   
OBJETO: O presente contrato tem por objeto, a locação de 01 (um) Gerador de 175 KVA abastecido e 03 (três) Geradores de 150 KVA 
abastecidos e 03 (três) Containers com 10 (dez) chuveiros cada um, com divisórias e lâmpadas de 250 W, ambos para utilização do palco do 
Centro de Eventos e Alojamento, para a realização do evento denominado XII REVELANDO SÃO PAULO – Vale do Ribeira, Edição 2015, 
entre os dias 02 a 07 de junho de 2015, no Centro de Eventos da Municipalidade, conforme especificações constantes do anexo que faz 
parte integrante do presente contrato – com fundamento nos termos do Edital de Licitação, modalidade Carta Convite 030/2015, Processo nº 
071/2015.  
DATA: 22/05/2015. 
VALOR: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). 
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias, ou entre os dias 02 a 07 de junho de 2015. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.39.00-227, Funcional Programática – 13.392.0017.2150, DR – 01.000.00. 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:   NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS  LTDA. 
CONTRATO N° :  217/2015 – DNJM 
OBJETO:  O presente contrato tem por objeto a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Unidade Hospitalar de Saúde 
de Iguape, pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminação da proposta anexa ao Edital de Licitação, modalidade Pregão 
Presencial nº 011/2015, Processo nº 064/2015, menor preço por item, em seus itens: 10) R$ 3,05, 31) R$ 5,80, 43) R$ 0, 0724, 44) R$ 
0,0892, 45) R$ 0,092 e 56) R$ 0,8023, em suas devidas quantidades, constantes do anexo I, que faz parte integrante deste contrato como se 
nele estivessem transcritos. 
DATA: 27/05/2015. 
VALOR: R$ 148.107,00 (cento e quarenta e oito mil cento e sete reais), que serão pagos mensalmente em 12 (doze) parcelas, iniciando-se 

em 30 (trinta) dias corridos contados a partir do atesto do gestor do contrato (recebimento definitivo do bem), aposto nos documentos de 
cobrança e será realizado por meio de Ordem Bancária e mediante crédito em conta-corrente no domicílio bancário informado na proposta 
de preços da CONTRATADA. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, iniciando-se em 27 de maio de 2015 e, encerrando-se em 26 de maio de 2016, ou até a entrega total dos 
produtos correspondentes aos ítens. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.30.07–284, Funcional Programática – 10.301.0021.2052, DR – 01.310.00. 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  MARIAN RIBEIRO FERNANDES – ME   
CONTRATO N° :  271/2015 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a realização dos serviços especializados EMRGENCIAIS de reparos, substituição, limpeza e 
manutenção das Caixas D´agua da unidade escolar Tadashi Namba, no município de Iguape, bem como a substituição das janelas, reforma 
da quadra entre outros reparos que a Escola está necessitando, justificando-se a emergencialidade dos serviços para que as crianças 
tenham o mínimo de condições para alocação e uso das mesmas, conforme especificações da proposta anexa da CONTRATADA, que, 
independentemente de transcrição, passam a fazer parte integrante e complementar do presente contrato, compreendendo o fornecimento 
de mão de obra, materiais e equipamentos, conforme descrição dos anexos do respectivo contrato  – Processo de Dispensa de Licitação nº 
082/2015, Autos nº 013/2015.   
DATA: 01/06/2015. 
VALOR: R$ 52.234,46 (cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos). 
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias, ou até que perdurem as obrigações entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, a contar da data de assinatura 

do presente contrato.  
Dotação Orçamentária: Funcional Programática – 12.361.0076.1026, Categoria Econômica – 4.4.90.51.99-106, DR – 02.262.00. 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  FRANCISCO GOMES DA ROCHA – ME    
CONTRATO N° : 272/2015 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução dos serviços EMERGENCIAIS com fornecimento de equipe especializada em 
apoio com controladores de acesso uniformizados para a realização das atividades do Programa Revelando São Paulo 2015, que 
acontecerá entre os dias 02 a 07 de junho de 2015 no Centro de Eventos de Iguape, com fundamento nos termos do artigo 24, inciso V, 
da Lei Federal nº 8.666/93,  pelo menor preço global, tendo entre si justo e contratado, pela legislação pertinente, assim como pelas 
condições do Processo de Dispensa de Licitação nº 083/2015, Autos nº 014/2015.   
DATA: 02/06/2015. 
VALOR: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). 
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias ou no período de 02 a 07 de junho de 2015.  
Dotação Orçamentária: Funcional Programática – 13.392.0017.2150, Categoria Econômica – 3.3.90.39.00-227, DR – 01.000.00. 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :   FAGNER SABINO SILVA PRODUÇÕES – ME   
CONTRATO N° :   273/2015 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução dos serviços EMERGENCIAIS especializados de Produtores de Eventos 
Diversos, conforme descrição na Proposta Anexa ao presente contrato para a realização das atividades do Programa Revelando São Paulo 
– Edição 2015, que acontecerá entre os dias 03 a 07 de junho de 2015 no Centro de Eventos de Iguape, com fundamento nos termos do 
artigo 24, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93 e, Processo de Dispensa de Licitação nº 084/2015, Autos nº 015/2015.   
DATA: 02/06/2015. 
VALOR: R$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais) por produtor de evento, sendo um total de 38 (trinta e oito) produtores, durante os 05 
(cinco) dias do XII Revelando São Paulo – Edição 2015, totalizando o valor global de R$ 25.460,00 (vinte e cinco mil quatrocentos e 
sessenta reais), que serão pagos após o término do Evento. 
VIGÊNCIA: No período compreendido entre os dias 03 a 07 de junho de 2015.  
Dotação Orçamentária: Funcional Programática – 13.392.0017.2081, Categoria Econômica – 3.3.90.39.23-205, DR – 01.000.00. 
 
 



 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  SOMATIVA – COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE   
CONTRATO N° :  277/2015 – DNJM 
OBJETO: Com fundamento nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e do 
Processo de Dispensa de Licitação nº 086/2015, autuado sob o nº 016/2015, fica a empresa SOMATIVA – COOPERATIVA DE 
TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, responsável pela co-gestão técnico-administrativa da Unidade Hospitalar de Saúde de 
Iguape (PRONTO ATENDIMENTO, ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PLANTÕES MÉDICOS, ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, 
CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, ADMINISTRAÇÃO E 
LABORATÓRIO), de acordo com o Anexo 1, que faz parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos.   
DATA: 09/06/2015. 
VALOR: R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) mensais, totalizando R$ 1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil 
reais). 
VIGÊNCIA: 90 (sessenta) dias, com início imediato a partir de 09 de junho de 2015, podendo em caso excepcional, ser prorrogado por igual 
período nos termos do artigo 24, inciso IV c.c. artigo 57, inciso II, ambos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.  
Dotação Orçamentária: Funcional Programática – 10.301.0021.2052; Categoria Econômica – 3.3.90.39.75-Ficha 291; DR – 01.310.00. 
 
 
 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :   FAGNER SABINO SILVA PRODUÇÕES – ME   
CONTRATO N° :   278/2015 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução dos serviçosde 01 (uma) apresentação musical com a Dupla Célinho e Ricardo. 

A apresentação será realizada durante 01:30 (uma hora e trinta minutos) na Praça da Basílica, durante as Festividades de Santo Antônio, 
que acontecerá no dia 13 de junho de 2015 na Praça da Basílica de Iguape/SP, com fundamento nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.   
DATA: 10/06/2015. 
VALOR: R$ 7.900,00 (sete mil  e novecentos reais), sendo o pagamento efetuado no Caixa do Município de Iguape, em nome do 
representante legal da empresa, no dia 12 de junho de 2015.. 
VIGÊNCIA: Apresentação no dia 13 de junho de 2015.  
Dotação Orçamentária: Funcional Programática – 13.392.0017.2081, Categoria Econômica – 3.3.90.39.23-205. 
 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:   CQC – TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS  LTDA. 
CONTRATO N° :  291/2015 – DNJM 
OBJETO:  O presente contrato tem por objeto a aquisição de Produtos de Laboratório para suprir as necessidades da Unidade Hospitalar de 
Saúde de Iguape, pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminação da proposta anexa ao Edital de Licitação, modalidade Pregão 
Presencial nº 013/2015, Processo nº 074/2015, menor preço por item, em seus itens: 72 e 74, em suas devidas quantidades e valores, 
constantes do anexo I, que faz parte integrante deste contrato como se nele estivessem transcritos. 
DATA: 22/06/2015. 
VALOR: R$ 4.685,98 (quatro mil seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos), que serão pagos mensalmente em 12 (doze) 
parcelas, iniciando-se em 30 (trinta) dias corridos contados a partir do atesto do gestor do contrato (recebimento definitivo do bem), aposto 
nos documentos de cobrança e será realizado por meio de Ordem Bancária e mediante crédito em conta-corrente no domicílio bancário 
informado na proposta de preços da CONTRATADA. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, iniciando-se em 22 de junho de 2015 e, encerrando-se em 21 de junho de 2016, ou até a entrega total dos 
produtos correspondentes aos ítens. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.30.07–284, Funcional Programática – 10.301.0021.2052, DR – 01.310.00. 

 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:   GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA – EPP  
CONTRATO N° :  292/2015 – DNJM 
OBJETO:  O presente contrato tem por objeto a aquisição de Produtos de Laboratório para suprir as necessidades da Unidade Hospitalar de 
Saúde de Iguape, pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminação da proposta anexa ao Edital de Licitação, modalidade Pregão 
Presencial nº 013/2015, Processo nº 074/2015, menor preço por item, em seus itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30,31, 32, 33, 34,35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 75, 79, 84, 85, 86, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 
110, 111, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 e 127, em suas devidas quantidades e valores, constantes do 
anexo I, que faz parte integrante deste contrato como se nele estivessem transcritos. 
DATA: 22/06/2015. 
VALOR: R$ 197.458,85 (cento e noventa e sete mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), que serão pagos 
mensalmente em 12 (doze) parcelas, iniciando-se em 30 (trinta) dias corridos contados a partir do atesto do gestor do contrato (recebimento 
definitivo do bem), aposto nos documentos de cobrança e será realizado por meio de Ordem Bancária e mediante crédito em conta-corrente 
no domicílio bancário informado na proposta de preços da CONTRATADA. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, iniciando-se em 22 de junho de 2015 e, encerrando-se em 21 de junho de 2016, ou até a entrega total dos 
produtos correspondentes aos ítens. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.30.07–284, Funcional Programática – 10.301.0021.2052, DR – 01.310.00. 
 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:   LUCILENE GOMES SABINO – ME  
CONTRATO N° :  293/2015 – DNJM 
OBJETO: A CONTRATADA se obriga a executar o fornecimento de gêneros alimentícios de hortifrutigranjeiros para o atendimento a 
Merenda Escolar do Município de Iguape, com as especificações contidas em sua Proposta, em seus itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 – Pregão Presencial nº 017/2015, Processo nº  078/2015.  
DATA: 22/06/2015. 
VALOR: R$ 31.519,50 (trinta e um mil quinhentos e dezenove reais e cinquenta centavos), conforme proposta de preços da CONTRATADA 
e aceito pela CONTRATANTE, que faz parte integrante do presente instrumento. 
VIGÊNCIA: O presente contrato tem vigência de 12 (doze) meses, iniciando-se em 22 de junho de 2015, encerrando-se em 21 de junho 
2016. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica – 3.3.90.30.00-Fichas 173 e 174, Funcional Programática – 12.306.0084.2074, DR – 
02.009.00. 

 



CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S. A.   
CONTRATO N° :  294/2015 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução dos serviços técnicos especializados de Pavimentação Asfáltica e 
Obras  Complementares nas Ruas Dom Idílio José Soares e Professor Bento Pereira da Rocha, nos Bairros Guaricana, Jardim 
Sinhô Rollo e Porto do Ribeira, neste município de Iguape, Estado de São Paulo, compreendendo o fornecimento de equipamentos, 
materiais e mão de obra, conforme especificações dos anexos: I (Projeto Básico), II (Planilhas Orçamentárias), III (Cronograma 
Físico Financeiro), IV (Memorial Descritivo), que fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos  
– Concorrência Pública nº 004/2015, Processo nº 049/2015.   
DATA: 22/06/2015. 
VALOR: R$ 2.638.610,63 (dois milhões, seiscentos e trinta e oito mil, seiscentos e dez reais e sessenta e três 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 – 4.4.90.51.99-061, DR – 01.110.00. 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 

CONTRATADA :  HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA.  
CONTRATO N° :  295/2015 – DNJM 
OBJETO: Através da Tomada de Preços nº 003/2015, Processo nº 039/2015, a CONTRATADA se obriga, por meio do 
presente instrumento, a executar os serviços especializados de Reforma do Telhado e Pintura do Prédio da Escola “EMEF 
Prof. Benedito Rosa Carneiro”, Centro, 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: 22/06/2015. 
VALOR: R$ 441.273,61 (quatrocentos e quarenta e um mil, duzentos e setenta e três reais e sessenta e um centavos). 
VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de assinatura da Ordem de Serviços pela CONTRATANTE.  
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica: 3.3.90.39.99--111; Funcional Programática: 12.361.0076.2027; DR: 02.262.00. 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:   COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS  LTDA. – EPP  
CONTRATO N° :  296/2015 – DNJM 
OBJETO:  O presente contrato tem por objeto a aquisição de Suplementos de Impressora (Cartuchos) para suprir as necessidades 
do Departamento de Educação e das Unidades Escolares de Iguape, pelo período de 06 (seis) meses, conforme discriminação da 
proposta anexa ao Edital de Licitação, modalidade Pregão Presencial nº 016/2015, Processo nº 077/2015, menor preço por item, 
em seus itens: 02, 03, 04, 05 e 06, em suas devidas quantidades e valores, constantes do anexo I, que faz parte integrante deste 
contrato como se nele estivessem transcritos. 
DATA: 22/06/2015. 
VALOR: R$ 23.700,00 (vinte e três mil e setecentos reais), que serão pagos mensalmente em 06 (seis) parcelas, iniciando-se em 
30 (trinta) dias corridos contados a partir do atesto do gestor do contrato (recebimento definitivo do bem), aposto nos documentos 
de cobrança e será realizado por meio de Ordem Bancária e mediante crédito em conta-corrente no domicílio bancário informado 
na proposta de preços da CONTRATADA. 
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, iniciando-se em 22 de junho de 2015 e, encerrando-se em 21 de dezembro de 2016, ou até a entrega 
total dos produtos correspondentes aos ítens. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.30.00–099, Funcional Programática – 12.122.0098.2141, DR – 02.005.00. 

 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:   TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS  LTDA. – EPP  
CONTRATO N° :  297/2015 – DNJM 
OBJETO:  O presente contrato tem por objeto a aquisição de Suplementos de Impressora (Cartuchos) para suprir as necessidades 
do Departamento de Educação e das Unidades Escolares de Iguape, pelo período de 06 (seis) meses, conforme discriminação da 
proposta anexa ao Edital de Licitação, modalidade Pregão Presencial nº 016/2015, Processo nº 077/2015, menor preço por item, 
em seus itens: 01, 07 e 08, em suas devidas quantidades e valores, constantes do anexo I, que faz parte integrante deste contrato 
como se nele estivessem transcritos. 
DATA: 22/06/2015. 
VALOR: R$ 29.725,50 (vinte e nove mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos), que serão pagos mensalmente em 
06 (seis) parcelas, iniciando-se em 30 (trinta) dias corridos contados a partir do atesto do gestor do contrato (recebimento definitivo 
do bem), aposto nos documentos de cobrança e será realizado por meio de Ordem Bancária e mediante crédito em conta-corrente 
no domicílio bancário informado na proposta de preços da CONTRATADA. 
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, iniciando-se em 22 de junho de 2015 e, encerrando-se em 21 de dezembro de 2016, ou até a entrega 
total dos produtos correspondentes aos ítens. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica - 3.3.90.30.00–099, Funcional Programática – 12.122.0098.2141, DR – 02.005.00. 

 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  LUMEN PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.   
CONTRATO N° :  299/2015 – DNJM 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a contratação de empresa especializada para a apresentação de Show com o 
Padre Juarez Castro, com exclusividade pela CONTRATADA, para o dia 01 de agosto de 2015, nas comemorações das 
Festividades do Senhor Bom Jesus de Iguape e Nossa Senhora das Neves, na Praça da Basílica, em Iguape/SP, a partir das 22 
horas, com Estrutura de Palco, Luz e Som, 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 091/2015, Autos nº 005/2015.  
DATA: 24/06/2015. 
VALOR: R$ 40.000.00 (quarenta mil reais), sendo pagos 50% (cinquenta por cento) na assinatura do contrato e os 50% (cinquenta 
por cento) restantes, em 48 (quarenta e oito) horas antes do Evento, depositados em nome de LUMEN PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 
LTDA., Banco Itaú – Agência 0066, Conta Corrente nº 02604-8. 
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 24 de junho de 2015 e, encerrando-se em 01 de agosto de 2015. 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica nº 3.3.90.39.23-215, Funcional Programática nº 13.392.0017.2147, DR – 01.110.00. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 



CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA :  FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO” - VUNESP   
CONTRATO N° :  300/2015 – DNJM 
OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a prestar a CONTRATANTE, os serviços técnicos especializados de planejamento, organização e 
execução de Concurso Público para preenchimento dos cargos especificados na Proposta nº 057A/2015, a qual, assinada e rubricada pelas 
partes, constitui parte integrante deste contrato, com fundamento nos termos do artigo 24, inciso VIII, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores e, Processo de Dispensa de Licitação nº 103/2015, Autos nº 017/2015.  
DATA: 24/06/2015. 
VALOR: - Caso o número de inscritos ocorra até 19.180 (dezenove mil cento e oitenta) candidatos, a CONTRATANTE pagará a quantia de: 
R$ 337.500.00 (trezentos e trinta e sete mil e quinhentos reais) – (número de inscritos x R$ 18,90) + receitas das taxas de inscrição por 
candidato inscrito; 
- Caso o número de inscritos ocorra acima de 19.180,00 (dezenove mil cento e oitenta) candidatos a CONTRATADA será remunerada, 
unicamente, pelos valores arrecadados com as taxas de inscrições cobradas diretamente dos candidatos. 
O montante a ser arrecadado com as taxas de inscrição levará em consideração a escolaridade exigida para o cargo, conforme segue: 
Ensino Fundamental = R$ 46,00 (quarenta e seis reais); 
Ensino Superior = R$ 71,00 (setenta e um reais). 
O pagamento deverá ser feito em 02 (duas) parcelas, sendo a primeira de 50% (cinquenta por cento) do valor total, a ser paga em 30 (trinta) 
dias corridos após o término das inscrições e a segunda dos 50% (cinquenta por cento) restantes, a ser paga em 30 (trinta) dias corridos 
após a entrega do resultado final do Concurso.   
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 24 de junho de 2015 e, encerrando-se em 24 de fevereiro de 2016 (inclusive). 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica nº 3.3.90.39.05-026, Funcional Programática nº 04.122.0003.2004, DR – 01.110.00. 
 
 
CONTRATADA :  MUNIZ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.   
CONTRATO N° :  301/2015 – DNJM 
OBJETO: O objeto do presente contrato consiste nas seguintes apresentações: Do Cantor e Compositor FERNANDO MENDES 

(02/12/2015), do GRUPO FUNDO DE QUINTAL (03/12/2015), da Dupla Sertaneja CHITÃOZINHO & XORORÓ (04/12/2015), da Cantora e 
Artista PAULA TOLLER (05/12/2015) e do Cantor DUDU NOBRE (06/12/2015), com exclusividade pela CONTRATADA, em comemoração 
as Festividades do Aniversário de 477 Anos da Cidade de Iguape, no Centro de Eventos do Município, 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 099 /2015, 
Autos nº 007/2015.  
DATA: 24/06/2015. 
VALOR: R$ 493.000.00 (quatrocentos e noventa e três mil reais), a serem pagos parceladamente pela CONTRATANTE, conforme proposta 
anexa da CONTRATADA, sendo depositados através de TED em nome de MUNIZ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA., Banco Bradesco – 
Agência 0003, Conta Corrente nº 207.330-7, CNPJ/MF nº 15.202.210/0001-30. 
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 24 de junho de 2015 e, encerrando-se em 06 de dezembro de 2015 (inclusive). 
Dotação Orçamentária: Categoria Econômica nº 3.3.90.39.23-205, Funcional Programática nº 13.392.0017.2081, DR – 01.110.00. 

 


