
Iguape, 14 de Setembro de 2017. 

 

Processo nº 159/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

    

 Tomando ciência da justificativa oriunda da 

origem e do conteúdo do procedimento, RATIFICO a 

contratação direta com C&K CONSTRUÇÕES LTDA 

EPP, inscrita no CNPJ nº 11.275.768/001-94, com 

sede à Rua Katsuji Tsunoda, 18, Bairro Parafuso, 

Cajati/SP, para a contratação de empresa para 

prestação de serviços de conservação urbana, 

compreendendo: varrição, capina, coleta e 

afastamento dos resíduos, pintura de guias brancas 

e amarelas de ruas e avenidas, no município de 

Iguape, com fornecimento de material, mão de obra 

e equipamento, afim de atender a solicitação do 

Departamento de Obras, pelo período de 90 dias, 

com base no artigo 24, inciso IV, no valor de R$ 

584.503,65 (quinhentos e oitenta e quatro mil, 

quinhentos e três reais e sessenta e cinco centavos), 

pois que ao analisar o caso concreto vislumbro 

preenchidos todos os requisitos legais. 

 

 

    

 Expeçam-se as publicações necessárias para 

a publicidade do presente, afixando-se cópia deste 

despacho para conhecimento geral.           

   

 
 

 

WILSON ALMEIDA LIMA 

PREFEITO 

 

 

 

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 060/2017 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: HUNTER COMERCIAL LOCAÇÕES EIRELI 
OBJETO: Constitui objeto do presente termo a prorrogação da vigência do contrato supra mencionado, pelo período de 
mais de 03 (três) meses, contados do seu vencimento. 
Processo Administrativo n°. 104/2017. 
DATA: 23/05/2017 
VALOR: R$ 63.600,00 (sessenta e três mil e seiscentos reais). 

 

 

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 094/2017 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: CECAM – Consultoria Econômica, Contábil e Administrativa Municipal Ltda 
OBJETO: Constitui objeto do presente termo o acrescimo do percentual de 18,115%, ao valor do contrato firmado 
entre as partes nos termos previstos em sua Cláusula Oitava, subitem 8.2.2, alínea “j” e com fundamento legal no § 1°, 
inciso II, alínea “d”, do artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93, para fornecimento do fornecimento do sistema 
informatizado de “ajuizamento eletrônico por lote (eCECAMjud) junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”, 
abrangendo a implantação, capacitação de pessoal e assistência técnica. 
Processo Administrativo n°. 155/2017. 
DATA: 04/10/2017 
VALOR: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). 

 




