
 

JANEIRO 2017 
 
Termo de Contrato nº 001/2017 
Objeto: Dispensa de licitação - art. 24, IV, Lei 8.666/93 - O promitente vendedor, tendo apresentado a 

melhor proposta financeira dentre os preços registrados no Processo Administrativo n° 110440, obriga-

se ao fornecimento de combustível de acordo com o mapa de julgamento, para a frota municipal de 

automóveis e máquinas, conforme discriminação abaixo: - De 10.000 litros de gasolina comum. 

Contratada: MAZZARINO E CORACINI LTDA 
Forma de contratação: Processo Administrativo nº 110440/2017 
Vigência: de 01 de janeiro de 2017 a 01 de abril de 2017. 
Valor: R$ 4,085 (quatro reais e oito centavos) 
 

 
Termo de Contrato nº. 002/2017 
Objeto: Dispensa de licitação - art. 24, IV, Lei 8.666/93 - O promitente vendedor, tendo apresentado a 
melhor proposta financeira dentre os preços registrados no Processo Administrativo n° 110440, obriga-
se ao fornecimento de combustível de acordo com o mapa de julgamento, para a frota municipal de 
automóveis e máquinas, conforme discriminação abaixo: 
- De 15.000 litros de óleo diesel S10. 
Contratada: VILARINHO E TESTON LTDA ME 
Forma de contratação:  110440/2017 
Vigência: de 11 de janeiro de 2017 a 11 de abril de 2017. 
Valor: R$ 3,338 (três reais, com trinta e três centavos) 
 

 
Termo de Contrato nº. 003/2017 
Objeto: Dispensa de licitação - art. 24, IV, Lei 8.666/93 - O promitente vendedor, tendo apresentado a 
melhor proposta financeira dentre os preços registrados no Processo Administrativo n° 110440, obriga-
se ao fornecimento de combustível de acordo com o mapa de julgamento, para a frota municipal de 
automóveis e máquinas, conforme discriminação abaixo:  - De 15.000 litros de diesel aditivado. 
Contratada: GIACOBO VILARINHO E CIA LTDA 
Forma de contratação: 110440/2017 
Vigência: de 11 de janeiro de 2017 a 11 de abril de 2017. 
Valor: R$ 3,169 (três reais, com dezesseis centavos.  

 

 
Termo de Contrato nº. 004/2017 
Objeto: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de cessão de licenciamento do uso de 
sistema DESIF para Declaração Eletrônica do ISSQN de instituições financeiras e equiparadas obedecendo 
integralmente o modelo ABRASF versão 2.3., objetivando atender necessidades da Secretaria Municipal 
de Fazenda, de acordo com as especificações constantes do Anexo I e da proposta da CONTRATADA que, 
independentemente de transcrição, integram este instrumento. 
Contratada: SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA 
Forma de contratação: Licitação Pregão Presencial n.º 04 2016 (COMAJA) 
Vigência: 25 de janeiro de 2017 a 25 de janeiro de 2018. 

Valor: R$ 7.524,00 (SETE MIL QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS) 

 

 
 


