
 

        Iguape, 18 de Agosto de 2017. 

 

Processo nº 212/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

    

 Tomando ciência da justificativa 

oriunda da origem e do conteúdo do 

procedimento, RATIFICO a contratação direta 

com JOYCE CRISTINA CARDOSO COSTA - MEI, 

inscrito no CNPJ/MF nº 23.042.373/0001-20, 

com sede a R. Sidney Chabaribery, n°160, 

Rocio - Iguape/SP, CEP: 11.920-000, 

destinada a contratação de monitora, para 

aulas de percussão, a serem realizadas aos 

alunos do Centro Musical “Maestro Paulo 

Massa”, nesta cidade de Iguape/SP, com base 

no artigo 24, inciso II, da Lei n° 

8.666/93, no valor mensal de R$ 1.800,00 

(mil e oitocentos 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, 18 de Julho de 2017. 

 

Processo nº 209/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

    

 Tomando ciência da justificativa 

oriunda da origem e do conteúdo do 

procedimento, RATIFICO a contratação direta 

com LUCAS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - MEI, 

inscrito no CNPJ/MF nº 19.280.647/0001-42, 

com sede a R. Manoel Felix da Rocha, n°075, 

Rocio - Iguape/SP, CEP: 11.920-000, 

destinada a contratação de empresa 

especializada na área esportiva para 

prestação de atividades físicas para 

crianças e adolescentes e jovens do Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

- SCFV, nesta cidade de Iguape/SP, com base 

no artigo 24, inciso II, da Lei n° 

8.666/93, no valor mensal de R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos 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, 11 de Abril de 2017. 

 

Processo nº 136/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

    

 Tomando ciência da justificativa 

oriunda da origem e do conteúdo do 

procedimento, RATIFICO a contratação direta 

com SOCIEDADE PRO-SINFONICA DE LIMEIRA, 

inscrito no CNPJ/MF nº 06.291.245/0001-00, 

com sede ao Largo da Boa Morte, n°11, 

Centro - Limeira/SP, CEP: 13.940-188, 



 

destinada a prestação de serviço do 

“Concerto de Páscoa”, nesta cidade de 

Iguape/SP, com base no artigo 25, inciso 

III, da Lei n° 8.666/93, no valor de R$ 

33.180,00 (trinta e três mil cento e 

oitenta 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 

 

 


