
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:  COMEDER  COM. MERC. DERIV. PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP 
CONTRATO N°: 075/2017 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a aquisição de Ovos de Pascoa para atendimento ao Projeto Pascoa na Escola apresentado pelo 

Departamento de Educação, conforme especificaçoes constantes no Anexo I, Termo de Referencia do Edital. A contratante fica assegurado o 
direito de rescindir o presente contrato, em ocorrendo quaisquer das hipoteses fáticas de que tratam os artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal n° 
8.666/93 e suas altrerações. Executará tais serviços nos horarios estabelecidos pelo CONTRATANTE. Processo Administrativo n°. 110/2017. 
DATA: 10/04/2017. 
VALOR: Pagará à contratada a importancia de R$ 22.625,90 (vinte e dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e noventa centavos).  
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 10 de abril de 2017 e, encerrando-se em 12 de abril de 2017.   
Dotação Orçamentária: FICHA n° 180; U.O n° 02.09.00; F.P n° 12.361.0075.2026; C.E n° 3.3.90.30.17; D.R n° 05.200.01.  

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: DO VALE TRANSPORTES  
CONTRATO N°: 076/2017 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa para Serviços de Transporte de Residuos Solidos Domiliciares Gerados 

no Municipio de Iguape, inlcuindo nesta prestação de serviços, caminhão estilo Carreta, Maquina Retroescavadeira, Motorista Caçamba, Operador 
de Coletores e Destinação Final em aterro devidamente licenciado pela CETESB e demais orgãos ambientais. A contratada assume integral 
responsabilidade pelo veiculo e por todo equipamento e materiais necessarios à execução dos seviços, bem como profissionais empregados, 
inclusive pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, dentre outros. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com 
as consequencias previstas neste contrato e aquelas constantes do artigo 77 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. Executará tais serviços 
nos horarios estabelecidos pelo CONTRATANTE. Processo Administrativo n°. 132/2017. 
DATA: 11/04/2017. 
VALOR: Pagará à contratada a importancia de R$ 466.200,00 (quatrocentos e sessenta e seis mil e duzentos reais).  
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 11 de abril de 2017 e, encerrando-se em 11 de julho de 2017.   
Dotação Orçamentária: FICHA n° 079; F.P n° 15.452.0007.2019; C.E n° 3.3.90.39.78; D.R n° 01.110.00.  

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA:  ENGETEC ENGENHARIA EIRELI-ME 
CONTRATO N°: 074/2017 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a locação de 01 (um) caminhão basculante, motor diesel, capacidade 12,0m³, e 01(um) 
retroescavadeira, com capacidade de 0,77m³, incluso fornecimento de combustivel e manutenção, operador e ajudante, dentre outras condições, 
para atender serviços do Bairro da Barra do Ribeira, Costeira da Barra e Prelado no Municipio de Iguape, devido aos prejuizos provocados pelas 
fortes chuvas que atingiram a região, causando desabamento de varias travessias de cursos d’agua. A inexecução total ou parcial do contrato 
enseja a sua rescisão, com as consequencias previstas neste contrato e aquelas constantes do artigo 77 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
alterações. Executará tais serviços nos horarios estabelecidos pelo CONTRATANTE. Processo Administrativo n°. 112/2017. 
DATA: 07/04/2017. 
VALOR: Pagará à contratada a importancia de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais).  
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 07 de abril de 2017 e, encerrando-se em 06 de maio de 2017.   
Dotação Orçamentária: Categoria Economica – 3.3.90.39.14, Funcional Programatica – 15.452.0007.2019, Destinação de Recursos – 01.110.00. 

 

 


