
RELAÇÃO DE CONTRATOS E PROCESSOS LICITATÓRIOS 
Exercício 2018  

N.º CONTRATO DISCRIMINAÇÃO CONTRATADO OBJETO VALOR 

CONTRATO N.º 8, DE 9 DE 
OUTUBRO DE 2017 

PROCESSO LICITATÓRIO 
N.º 07/2017 
MODALIDADE:  CARTA 
CONVITE N.º 1/2017 
 

PAULISTA TECNOLOGIA 
E SERVIÇOS LTDA – ME 

Contratação de empresa 
especializada para fornecimento de 
Softwares Integrados de 
Administração Pública para a 
Câmara Municipal de Indianópolis  

VALOR GLOBAL: R$ 26.000,00 
(vinte e seis mil reais). 

Sendo R$ 24.000,00(vinte e quatro 
mil reais) divididos em 12(doze) 
parcelas de R$ 2.000,00 (Dois Mil 
Reais) a serem pagas 
mensalmente, e  

R$ 2.000,00 (dois mil reais) 
referentes a instalação dos 
módulos, treinamento e 
exportação de dados a serem pagos 
após a conclusão destes serviços a 
serem pagos mensalmente durante 
o período de 10/2017 a 9/2018.  

CONTRATO N.º 1, DE 3 
DE JANEIRO DE 2018 

 

CONTRATO N.º 1, DE 3 
DE JANEIRO DE 2018 

 

REGIRENE DE SOUZA 
RODRIGUES 

Contratação de pessoa física para 
realizar atividades de manutenção e 
limpeza do prédio da Câmara, 
serviços de copa, xerocópia, 
protocolo de correspondência e, 
ainda: promover a manutenção e 
conservação dos bens móveis de uso 
do Poder Legislativo; executar 
trabalhos internos e externos, de 
coleta e de entrega de 
correspondências e documentos; 
efetuar pequenas compra e 
pagamentos de contas para atender 
às necessidades da Câmara 
Municipal; auxiliar nos serviços 
simples da Secretaria da Câmara, 
arquivamento e abrindo pastas; 
anotar recados, controlar entrega e 

VALOR MENSAL: R$ 1.311,55 
(Um Mil Trezentos e Onze Reais e 
Cinquenta e Cinco Centavos) 
mensal a serem pagos 
mensalmente no período de 1/2018 
a 12/2018. 
 



recebimento de materiais 
suprimentos de consumo da Câmara, 
assinando ou solicitando protocolos 
para comprovar a execução dos 
serviços e executar outras tarefas 
afins. 

CONTRATO N.º 2, DE 1º 
DE FEVEREIRO DE 2018 DISPENSA N.º 1 DE 2018 

DANIEL S FARIA JÚNIOR-
ME – CRIART WEB 
DESIGN 

Criação e manutenção do website da 
Câmara Municipal de Indianópolis 
registrada sob o domínio 
www.camaraindianopolis.mg.gov.br 

VALOR GLOBAL: R$ 7.500,00 
(sete mil e quinhentos reais) 
Parcela única no valor de R$ 
1.020,00 (um mil e vinte reais) 
referente às despesas com 
Implantação do site contemplando 
servidor, servidor de e-mails, 
streaming de rádio para 150 
ouvintes, registro e hospedagem da 
página na web; 
12 parcelas de R$ 540,00 
(quinhentos e quarenta reais) para 
manutenção mensal do website 
oficial incluindo todos os serviços 
discriminados no instrumento de 
contrato a serem pagas 
mensalmente no período de 1/2018 
a 12/2018 
 

CONTRATO Nº 3, DE 9 DE 
FEVEREIRO DE 2018 

 

PROCESSO LICITATÓRIO 
N.º 01/2018 
MODALIDADE:  PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 1/2018 
  

POSTO INDIANÓPOLIS 
LTDA EPP 

Compra de combustíveis (gasolina 
comum e álcool), com entrega 
parcelada, para abastecimento do 
veículo da Câmara Municipal de 
Indianópolis/MG 
 

VALOR GLOBAL: R$ 31.000,00 
(trinta e um mil reais), observados 
os seguintes termos: 
R$ 4,60 (quatro reais e sessenta 
centavos) por litro de gasolina 
comum; e  
R$ 3,40 (três reais e quarenta 
centavos) por litro de álcool.   
  

CONTRATO Nº 4, DE 9 DE 
FEVEREIRO DE 2018 

PROCESSO LICITATÓRIO 
N.º 02/2018 
MODALIDADE:  PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 2/2018 
 

JAIR AMARO ME 

Fornecimento de lanches, com 
entrega parcelada para atender 
necessidades diárias da Câmara 
Municipal de Indianópolis 

VALOR GLOBAL: R$ 17.143,90 
(dezessete mil cento e quarenta e 
três reais e noventa centavos) 



CONTRATO N.º 5, DE 2 
DE JULHO DE 2018 

 

CONTRATO N.º 5, DE 2 
DE JULHO DE 2018 

 

JOSÉ ANTÔNIO DA 
CUNHA NETO 

Contratação de pessoa física para 
realizar atividades de manutenção e 
limpeza do prédio da Câmara, 
serviços de copa, xerocópia, 
protocolo de correspondência e, 
ainda: promover a manutenção e 
conservação dos bens móveis de uso 
do Poder Legislativo; executar 
trabalhos internos e externos, de 
coleta e de entrega de 
correspondências e documentos; 
efetuar pequenas compra e 
pagamentos de contas para atender 
às necessidades da Câmara 
Municipal; auxiliar nos serviços 
simples da Secretaria da Câmara, 
arquivamento e abrindo pastas; 
anotar recados, controlar entrega e 
recebimento de materiais 
suprimentos de consumo da Câmara, 
assinando ou solicitando protocolos 
para comprovar a execução dos 
serviços e executar outras tarefas 
afins. 

VALOR MENSAL: R$ 1.311,55 
(Um Mil Trezentos e Onze Reais e 
Cinquenta e Cinco Centavos) 
mensal a serem pagos 
mensalmente no período de 7/2018 
a 12/2018. 
 

 
 


