
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA : OLIVEIRA & SANTANA TRANSPORTES LTDA – ME  
CONTRATO N° :  030/2017 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a Locação de Veiculos tipo Micro-Onibus (PAS/MICROÔNIBUS, DIESEL, 
PLACA ETZ 6816, MARCA RENAULT/MASTER MBUS L3H2, ANO/FAB 2013/2014, CÓDIGO RENAVAM 00993980740) para 
transporte de pacientes para outros municipios, com rota de Iguape para São Paulo. As disposições gerais e especiais 
previstas nos artigos 81 a 85 e 89 a 99 da Lei Federal n° 8.666/1993 aplicam-se os instrumentos, no que couber. Pelo 
inadimplemento de qualquer condição deste instrumento, ou pela sua inexecução total ou parcial, a Prefeitura aplicará 
sanções, de acordo com a infração cometida, sendo garantida a defesa prévia. O instrumento contratual poderá ser rescindido, 
de pleno direito, independente de interpelação judicial, sem qualquer ônus à Prefeitura, nos casos elencados no artigo 78 e 79 
da Lei Federal n° 8.666/1993. Executará tais serviços nos horarios estabelecidos pelo CONTRATANTE,  Processo de 
Dispensa de Licitação n° 038/2017 
DATA: 08/02/2017. 
VALOR: Pagará a contratada a importância de R$ 2,70 (dois reais e setenta centavos) por quilômetro rodado, sendo o total 
de R$ 80.190,00 (oitenta mil e cento e noventa reais). 
VIGÊNCIA: O prazo do presente contrato será de 90 (noventa) dias, iniciando-se em  de 08 fevereiro de 2017 e, encerrando-se 
em 08 de Maio de 2017. 
Dotação Orçamentária: FICHA n.° 293 – Funcional Programática N.° 10.302.0021.2052  – Elemento Economico: 3.3.90.39.99 
– Destinação de Recursos: 05.300.09.  

 

CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA : DANILLO ALVES DE CAMARGO – ME  
CONTRATO N° :  029/2017 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a Locação de Veículos tipo Micro-Onibus (PAS/MICROONIBUS, DIESEL, 
PLACA EAU 8332/SP, MARCA CITROEN/JUMP GREENCAR ES, ANO FAB/MOD 2012/2013, CÓDIGO RENAVAM 
00509786499 e PAS/MICROONIBUS, DIESEL, PLACA EAU 7582/SP, MARCA RENAULT/MASTER BUS 16 DCI, ANO 
FAB/MOD 2010/2011, CÓDIGO RENAVAM 00262732297) para transporte de pacientes para outros municípios, com duas roas 
distintas, sendo a primeira rota Iguape/Santos e a segunda rota Iguape/Pariquera-Açú/Registro. CÓDIGO RENAVAM 
00993980740) para transporte de pacientes para outros municipios, com rota de Iguape para São Paulo. As disposições gerais 
e especiais previstas nos artigos 81 a 85 e 89 a 99 da Lei Federal n° 8.666/1993 aplicam-se os instrumentos, no que couber. 
Pelo inadimplemento de qualquer condição deste instrumento, ou pela sua inexecução total ou parcial, a Prefeitura aplicará 
sanções, de acordo com a infração cometida, sendo garantida a defesa prévia. O instrumento contratual poderá ser rescindido, 
de pleno direito, independente de interpelação judicial, sem qualquer ônus à Prefeitura, nos casos elencados no artigo 78 e 79 
da Lei Federal n° 8.666/1993. Executará tais serviços nos horarios estabelecidos pelo CONTRATANTE,  Processo de 
Dispensa Emergencial n° 038/2017 
DATA: 08/02/2017 
VALOR: : Pagará a contratada a importância de R$ 2,48 (dois reais e quarenta e oito centavos) por quilômetro rodado, 
sendo o total de R$ 139.128,00 (cento e trinta e nove mil trezentos e vinte e oito reais). 
VIGÊNCIA: O prazo do presente contrato será de 90 noventa) dias, iniciando-se em  de 08 fevereiro de 2017 e, encerrando-se 
em 08 de Maio de 2017. 
Dotação Orçamentária: FICHA n.° 293 – Funcional Programática N.° 10.302.0021.2052  – Elemento Economico: 3.3.90.39.99 
– Destinação de Recursos: 05.300.09.  

 

 


