
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:  OMEGA 3 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA-ME  
CONTRATO N°: 031/2017 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa para a prestação de serviços de exames 
laboratoriais não realizados pelo laboratório municipal. Em caso de inexecução parcial ou total, por parte da Detentora do 
Contrato, das obrigações assumidas, ou de infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade 
da falta, após regular processo admnistrativo, penalidades como advertência, multas, suspensão temporária, declaração de 
indoneidade, entre outros. Ocorrendo qualquer das hipoteses previstas no artigo 78 , da Lei Federal n° 8.666/93, com as 
alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal n° 8.883/94, o presente contrato será concelado, garantidos às suas 
detentoras, o contraditório e ampla defesa. Processo de Dispensa Emergencial n°. 97/2017. 
DATA: 08/02/2017. 
VALOR: O valor estimado mensal do serviço descrito na cláusula primeira deste contrato será de R$ 35.868,45 (trinta e cinco 
mil e oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), totalizando o valor estimado de R$ 215.210,70 
(duzentos e quinze mil e duzentos e dez reais e setenta centavos).  
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 8 de fevereiro de 2017 e, encerrando-se em 8 de agosto de 2017.   
Dotação Orçamentária: F.P n° 10.302.0021.2052; C.E n° 3.3.90.39.99; FICHA n° 293; D.R n° 05.300.09.  

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:  ADILSON DE CAMPOS VENANCIO PILAR - ME  
CONTRATO N°: 70/2017 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa para a aquisição de Hostifrutigranjeiros, para 
atender ao Departamento de Educação, na modalidade de dispensa pelo artigo 24, inciso XII, da Lei Federal n° 8.666/93. Pela 
Inexecução total ou parcial do contrato, e/ou pelo atraso injustificado na entrega dos produtos, sem prejuízo do disposto no § 1° 
do artigo 86 da Lei n° 8.666/93, sujeitará a contratada à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida. 
No caso de descumprimento parcial ou total de uma das cláusulas, o contrato será cancelado. Executará tais serviços nos 
horarios estabelecidos pelo CONTRATANTE. Processo de Dispensa Emergencial n°. 96/2017. 
DATA: 17/03/2017. 
VALOR: Pagará à contratada a importancia de R$ 186.575,00 (cento e oitenta e seis e quinhentos e setenta e cinco mil 
reais).  
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 17 de março de 2017 e, encerrando-se em 17 de maio de 2017.   
Dotação Orçamentária: FICHA n° 122; F.P n° 12.306.0081.2074; C.E n° 3.3.90.30.07; D.R n° 01.000.00. FICHA n° 127; F.P 
n° 12.306.0084.2074; C.E n° 3.3.90.30.07; D.R n° 01.000.00. FICHA n° 166; F.P n° 12.306.0075.2074; C.E n° 3.3.90.30.07; 
D.R n° 01.000.00. FICHA n° 406; F.P n° 12.306.0086.2429; C.E n° 3.3.90.30.07; D.R n° 01.000.00.  

 

 


