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Processo nº. 15.598/21 
Chamamento Público nº. 10/20 

~ ,rie~®Vaub 

DESPACHO 

À vista dos elementos constantes nos autos, DETERMINO a adoção das seguintes providências, 

necessárias à celebração de Termo de Incentivo, em consonância com a Lei Complementar nº. 

323/13 e o Edital do Chamamento Público nº. 10/20, entre o Município e as empresas abaixo 

relacionadas, com finalidade de incentivo ao Projeto Ciclismo de Taubaté com aplicação dos 

recursos sobre ISSQN ou IPTU, tendo como empreendedora a EQUIPE DE CICLISMO 

AMIGOS DA V ALE: 

Assim, siga o feito indo: 

I - À Secretaria de Administração e Finanças/Departamento de Contabilidade para empenhamento 

da despesa à conta de dotações orçamentárias próprias, em favor da empreendedora, conforme 

segue: 

- no montante de R$ 7.650,00 (sete mil e seiscentos e cinquenta reais), tendo como Incentivadora 

a empresa ACT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; 

- no montante de R$ 25.920,00 (vinte e cinco mil e novecentos e vinte reais), tendo como 

,. Incentivador ANTONIO CARLOS TUAN; 

- no montante de R$ 7.380,00 (sete mil e trezentos e oitenta reais), tendo como Incentivadora a 

COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DO MÉDIO V ALE DO PARAÍBA; 

- no montante de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), tendo como Incentivadora 

a empresa VILLARTA EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO LTDA.; 

- no montante de R$ 13.410,00 (treze mil e quatrocentos e dez reais), tendo como Incentivadora 

a empresa CONSTRUTORA ARAÚJO SIMÃO LTDA.; 

- no montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), tendo como Incentivadora a empresa 

ENDOCARD CLÍNICA MÉDICA D. B. F. LTDA.; 

- no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tendo como Incentivadora a empresa COE 

CENTRO DE OLHOS E ESPECIALIDADES LTDA.; 
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II - Ao DTL para fonnalização dos Tennos de Incentivo Fiscal nos moldes da Minuta constante 

no Chamamento Público nº. 10/20; 

III - À Secretaria de Administração e Finanças para liberação das respectivas parcelas, na fonna 

estabelecida nos Tennos de Incentivo Fiscal; 

IV - Ao Departamento de Finanças, para o devido acompanhamento; 

V - À Secretaria de Esportes, para as providências que lhe competem . 

G.P., 03/0S /2021. 

JO~ ~NIOR PREFEITt~~If AL 
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