
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: ALBERTO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EPP  
PREGÃO PRESENCIAL N°: 05/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 05/2017 
OBJETO: Constitui objeto da presente Ata aquisições futuras de pneus, câmaras de ar e protetor de ar para a frota de veículos 
pertencentes a Prefeitura de Iguape. Após a assinatura deste instrumento, a contratada obriga-se a fornecer os produtos de 
acordo com as especificações do Edital de licitação, responsabilizando-se pela exatidão dos fornecimentos, obrigando-se a 
reparar, exclusivamente as suas custas, todos os defeitos, erros, falhas, omissoes e quaisquer outra irregularidade. O 
fornecedor (Detentor da Ata) terá seu registro cancelado quando descumprir as condições da Ata de Registro de Preços, tiver 
presentes razões de interesse publico, dentre outros. A presente licitação visa o Registro de Preços para aquisições 
frequentes, nos termos do Decreto n° 7.892 de 23/01/2013. As quantidades estimadas servem apenas como informação aos 
interessados, e pelo proprio Sistema de Registro de Preço, a Administração não se obrigará a adquirir quantidades minimas. 
Findo o processo licitatorio, a Administração não terá obrigatoriedade em contratar. Processo Admnistrativo nº 131/2017.  
DATA: 09/05/2017 
VALOR: R$ 512.892,83 (quinhentos e doze mil oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e tres centavos). 
VIGÊNCIA: : Iniciando-se em 10 de Maio de 2017 e, encerrando-se em 10 de Maio 2018.  
Dotação Orçamentária: U.O n° 02.03.00, Ficha n° 024, F.P n° 04.122.0003.2004, C.E n° 3.3.90.30.39, D.R n° 01.000.00. U.O 
02.04.00, Ficha n° 076, F.P n° 15.452.0007.2019, C.E n° 3.3.90.30.39, D.R n° 01.000.00. U.O n° 02.09.00, Ficha n° 179, F.P n° 
12.361.0075.2026, C.E n° 3.3.90.30.39, D.R n° 01.000.00. U.O n° 02.12.00, Ficha n° 284, F.P n° 10.301.0021.2052, C.E n° 
3.3.90.30.39, D.R n° 01.000.00. U.O n° 02.13.00, Ficha n° 396, F.P n° 08.224.0026.2154, C.E n° 3.3.90.30.39, D.R n° 
01.000.00. 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: IBF – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A 
PREGÃO PRESENCIAL N°: 04/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 07/2017 
OBJETO: Constitui objeto da presente Ata aquisições futuras de materiais de radiologia, para atender as necessidades do 
departamento de Saúde. A contratada obriga-se a fornecer o objeto desta licitação de acordo com as especificações do Edital 
de licitação, responsabilizando-se pela exatidão dos fornecimentos, obrigando-se a reparar, exclusivamente as suas custas, 
todos os defeitos, erros, falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades. Os participantes que ensejarem no retardamento 
de execução do certame, não mantiver em sua proposta, falharem ou fraudarem a presente contratação, comportarem-se de 
modo indoneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas  conforme o caso, as sanções 
previstas no art. 7° da Lei n°10.520/02, bem como aos Artigos 86 e 87 da Lei n°8.666/93, sem prejuizo da reparação dos danos 
causados aos Município pelo infrator. Processo Admnistrativo nº 061/2017.  
DATA: 22/05/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
VALOR: R$ 48.173,00 (quarenta e oito mil cento e setenta e três reais). 
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 23 de Maio de 2017 e, encerrando-se em 22 de Maio de 2018. 
Dotação Orçamentária: U.O n° 02.12.00, Ficha n° 286, F.P n° 10.301.0021.2052, C.E n° 3.3.90.30.09, D.R n° 05.300.00.  

 

 


