
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: J.M.L Sinalização e Serviços LTDA - ME    
CONTRATO N°: 54/2017 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato o Fornecimento de equipamento e mão de obra para execução de serviços de 
limpeza pública no município de Iguape, compreendendo roçadas de ruas, calçadas, praças e campos de futebol, pintura de 
guia, e retirada e destinação de galhos e entulhos (Centro, Rocio, Barra do Ribeira e Icapara). O atraso injustificado na entrega 
de materiais, sem prejuízo do disposto no paragráfo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93, sujeitará a contratada à multa de 
mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado. Pela 
inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicadas à contratada as seguintes penalidade: multa de 
20% (vinte por cento) o valor da obrigação não cumprida; ou multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova 
licitação para o mesmo fim. Processo de Dispensa Emergencial n°. 89/2017. 
DATA: 14/02/2017. 
VALOR: O valor total do presente Termo de Contrato é de R$ 708.333,56 (setecentos e oito mil trezentos e trinta e três 
reais e ciquenta e seis centavos). 
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 14 de fevereiro de 2017 e, encerrando-se em 14 de maio de 2017.   
Dotação Orçamentária: F.P n° 15.452.0007.2019; C.E n° 3.3.90.39.78; FICHA N° 079;  D.R n° 01.110.00. 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP  
CONTRATO N°: 27/2017 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a Prestação de Serviços de Publicidade legal de todos os atos de interesse da 
contratante, pelo sistema “on-line”, nos respectivos cadernos do “Diário Oficial do Estado de São Paulo. Compromete-se a 
contratante a fazer a transmissão de seus arquivos, empreterivelmente até às 16h do dia anterior ao de sua edição. O presente 
contrato poderá ser rescindido em caso de descumprimento de qualquer uma de suas clausulas, na forma e consequencia 
previstas nos artigos 78 a 80 da Lei Federal n°. 8.666/93. Processo de Dispensa Emergencial n°. 39/2017. 
DATA: 08/02/2017. 
VALOR: A contratada cobrará pelos serviços prestados, objeto do presente contrato, o valor de R$ 121.418,99 (cento e vinte 
e um mil quatrocentos e dezoito reais e noventa e nove centavos).  
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 08 de fevereiro de 2017 e, encerrando-se em 08 de fevereiro de 2022.  
Dotação Orçamentária: U.O n° 02.02.00; FICHA n°027; F.P n° 04.122.0003.2006; C.E n° 3.3.90.39.90; D.R n° 01.110.00.   

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:  JORNAL GAZETA SP LTDA EPP 
CONTRATO N°: 26/2017 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a Contratação de Empresa para Publicação de Atos da Administração referente 
a dispensa de licitação, em jornal de grande circulação no estado de São Paulo, em atendimento ao Artigo 24, Inciso IV da Lei 
de Licitações 8.666/93. A contratada tem por obrigação cumprir integralmente o objeto e prazo deste processo, devendo, para 
tanto, dispor do pessoal e equipamentos necessários à sua execução. Em caso de inexecução parcial ou total, por parte da 
contratada, das obrigações assumidas, ou de infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segunda a 
gravidade da falta, após regular processo administrativo, penalidades como advertencia, multas, dentre outros. Ocorrendo 
qualquer das hipoteses previstas no artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93 com as alterações eu lhe foram impostas pela Lei 
Federal n° 8.883/94, o presente contrato será cancelado, garantindo à contratada, o contraditório e ampla defesa. Processo de 
Dispensa Emergencial n°. 91/2017. 
DATA: 08/02/2017. 
VALOR: Pagará ao contratado o valor correspondente a R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) por centimero/coluna, 
até o limite de 30.000 (trinta mil) centimetros/coluna, perfazendo o valor global de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil). 
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 14 de fevereiro de 2017 e, encerrando-se em 14 de agosto de 2017.   
Dotação Orçamentária: U.O n° 02.02.00; FICHA n° 027; F.P n° 04.122.003.2004; C.E n° 3.390.39.90; D.R n° 01.110.00.  

 

 


