
 

           Iguape, 03 de Março de 2017. 

 

Processo nº 98/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

     Tomando ciência da justificativa oriunda da origem e do 

conteúdo do procedimento, RATIFICO a contratação direta dos Senhores Claudinei Otavio de 

Oliveira Ferreira – MEI, inscrito no CNPJ n° 21.117.665/0001-50, com sede a Rodovia Prefeito 

Casemiro Teixeira, Km 15, s/n, Bairro Estrada do Peropava, Linha 11 e 37, no valor de R$ 

33.554,85 (trinta e três mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco 

centavos), Milleny Caroliny Gouveia Vassão – MEI, inscrita no CNPJ n° 19.144.222/0001-06, com 

sede a Rodovia Prefeito Casemiro Teixeira, Km24, s/n, Bairro do Itimirim, Linha 32 manhã e 

tarde , no valor de R$ 35.475,60 (trinta e cinco mil quatrocentos e setenta e cinco reais e 

sessenta centavos), Carlos Soares de Jesus – MEI, inscrito no CNPJ n° 18.967.029/0001-02, com 

sede a Rodovia Prefeito Casemiro Teixeira, Km15, s/n, Bairro Luz da Terra, Linha 66, no valor 

de R$ 17.655,66 (dezessete mil seiscentos e cinquenta e cinco mil e sessenta e seis centavos), 

Antônio Soares de Jesus – MEI, inscrito no CNPJ n° 19.015.070/0001-41, com sede a Rodovia 

Casemiro Teixeira, Km12, Linha 39, 40 e 41, no valor de R$ 45.921,58 (quarenta e cinco mil 

novecentos e vinte e um e cinquenta e oito centavos), e Silvio Fernando Cunha – MEI, inscrito 

n CNPJ n° 20.586.351/0001-33, com sede a Rua Jose Rodrigues Alves, n° 257, Bairro do Rocio, 

Linha 14, no valor de R$ 33.109,08 (trinta e três mil, cento e nove reais e oito centavos), 

neste Município de Iguape, para contratação de serviços de transporte municipal de escolares 

da zona rural do município de Iguape, por intermédio de veiculo tipo Kombi, com base no artigo 

24, inciso IV, da Lei n° 8.666/93, 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 


