Prefeitura de
Iguape

Estância Balneária

Iguape, 24 de julho de 2017.
Processo nº 156/2017
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO
Tomando ciência da justificativa oriunda da origem
e do conteúdo do procedimento, RATIFICO a contratação
direta com SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL-SENAC, inscrita no CNPJ nº 03.709.814/008415, situada na Rua Teiti Koki, nº 105, Vila Flórida , Registro/SP
- CEP: 11.900-000, para a “Contratação de oficinas de
capacitação em atendimento ás famílias em situação de
vulnerabilidade pertencentes ao programa de proteção e
atendimento integral a família –PAIF, e aos adolescentes na
faixa etária de 15 a 17 anos pertencentes ao Serviço de
Convivência e Fortalecimento
de Vínculos –SCFV, no
Município de Iguape” , pelo período de 23/06/2017 a
30/11/2017 , com base no artigo 24, inciso XIII da lei 8.666/93,
no valor de R$ 31.400,00 (Trinta e um Mil Quatrocentos Reais
), 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

Iguape, 10 de Setembro de 2017.
Processo nº 218/2017
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO
Tomando ciência da justificativa oriunda da origem
e do conteúdo do procedimento, RATIFICO a contratação
direta com COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS
DO ESTADO DE SÃO PAULO-PRODESP, inscrita no CNPJ nº
62.577.929/0001-35, situada no Município de Taboão da
Serra /SP, Rua Agueda Gonçalves nº 240 - CEP: 06760-900,
para a Prestação dos Serviços Técnicos de Informática
relativos á Cessão de Informações do Banco de dados do
DETRAN” , pelo período de 12(doze) meses , com base no
artigo 24, inciso VIII da lei 8.666/93, no valor de R$ 12.369,60
(Doze Mil, Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta
Reais ), 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
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