
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA : RECON PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME  
CONTRATO N° :  058/2017 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de 
Locação de Arquibancada Coberta de 06 degraus multiplos de 5,00, pelo período de 05 dias – Carnaval 2017, sendo 
executado de 24 de Fevereiro de 2017 a 28 de Fevereiro de 2017, autorizado conforme descritos no Lote 01 do Edital e seus 
Anexos do Pregão 002/2017, reconhecendo os direitos da administração a rescindir unilateralmente este contrato, caso haja o 
não cumprimento das obrigações assumidas na presente ATA de Registro de preços ou a ocorrencia da hípotese prevista no 
Art. 78 da Lei Federal N°. 8,666, sendo aplicavel, ainda, os dispostos nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de 
inadimplencia. Executará tais serviços nos horarios estabelecidos pelo CONTRATANTE,  Processo de Pregão Presencial n° 
002/2017 
DATA: 23/02/2017. 
VALOR: A execução será feita sob regime de valor global do (s) lote (s) 001, no importe do valor de R$ 36.100,00 (Trinta e 
Seis Mil e Cem Reais). 
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 24 de fevereiro de 2017 e, encerrando-se em 28 de Fevereiro de 2017. 
Dotação Orçamentária: FICHA n.° 2017 – Funcional Programática N.° 13.392.0017.2148 – Elemento Economico: 3.3.90.39.23 
– Destinação de Recursos: 01.110.00. 

 

CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA : RECON PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME  
CONTRATO N° :  057/2017 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de 
Locação de Tendas (Estrutura completa, instalação, montageme e desmontagem) para atender a solicitação do Departamento 
de Cultura, Esporte e Turismo, pelo período de 05 dias – Carnaval 2017, em locais informados previamente, no Municipio de 
Iguape, sendo executado de 24 de Fevereiro de 2017 a 28 de Fevereiro de 2017, autorizado conforme descritos no Lote 04 do 
Edital e seus Anexos do Pregão 002/2017, reconhecendo os direitos da administração a rescindir unilateralmente este contrato, 
caso haja o não cumprimento das obrigações assumidas na presente ATA de Registro de preços ou a ocorrencia da hípotese 
prevista no Art. 78 da Lei Federal N°. 8,666, sendo aplicavel, ainda, os dispostos nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, 
no caso de inadimplencia. Executará tais serviços nos horarios estabelecidos pelo CONTRATANTE,  Processo de Pregão 
Presencial n° 002/2017 
DATA: 23/02/2017. 
VALOR: A execução será feita sob regime de valor global do (s) lote (s) 004, no importe do valor de R$ 16.490,00 
(Dezesseis Mil, Quatrocentos e Noventa Reais). 
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 24 de fevereiro de 2017 e, encerrando-se em 28 de Fevereiro de 2017. 
Dotação Orçamentária: FICHA n.° 217 – Funcional Programática N.° 13.392.0017.2148 – Elemento Economico: 3.3.90.39.23 
– Destinação de Recursos: 01.110.00. 

 

CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA : SALETTI INDUSTRIA E COMERCIO E ARTEFATOS DE FIBRA LTDA-EPP  
CONTRATO N° :  056/2017 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de 
Locação de Banheiros Montados em Container de 20 Pés (6,0X2,3) para atender a solicitação do Departamento de Cultura, 
Esporte e Turismo, pelo período de 05 dias – Carnaval 2017, em locais informados previamente, no Municipio de Iguape, 
sendo executado de 24 de Fevereiro de 2017 a 28 de Fevereiro de 2017, autorizado conforme descritos no Lote 03 do Edital e 
seus Anexos do Pregão 002/2017, reconhecendo os direitos da administração a rescindir unilateralmente este contrato, caso 
haja o não cumprimento das obrigações assumidas na presente ATA de Registro de preços ou a ocorrencia da hípotese 
prevista no Art. 78 da Lei Federal N°. 8,666, sendo aplicavel, ainda, os dispostos nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, 
no caso de inadimplencia. Executará tais serviços nos horarios estabelecidos pelo CONTRATANTE,  Processo de Pregão 
Presencial n° 002/2017 
DATA: 23/02/2017. 
VALOR: A execução será feita sob regime de valor global do (s) lote (s) 003, no importe do valor de R$ 24.000,00 (Vinte e 
Quatro Mil Reais). 
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 24 de fevereiro de 2017 e, encerrando-se em 28 de Fevereiro de 2017. 
Dotação Orçamentária: FICHA n.° 217 – Funcional Programática N.° 13.392.0017.2148 – Elemento Economico: 3.3.90.39.23 
– Destinação de Recursos: 01.110.00. 

 


