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Iguape, 03 de Março  de 2017. 
   
 
Processo nº 079/2017 
 
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 
 Tomando ciência da justificativa oriunda da origem e do conteúdo 

do procedimento, RATIFICO a contratação direta com LUIZA MARIA 

DAVIES DE FONTES 04391510820, inscrita no CNPJ nº 27.446.732/0001-

66, com sede á R. Cap. Mario de Andrade Rollo nº200, Centro- Iguape/SP- 

CEP: 11.920-000, para a Contratação  para exercer a atividade de Monitor 

Visitador Domiciliar- custeado pelo SCFV-Serviços de Conveniência e 

Fortalecimento de Vínculos , pelo período  de 06 (seis) meses,   com base no 

artigo 24, inciso II da lei 8.666/93, no valor mensal de R$ 800,00 (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, 03 de Março  de 2017. 
Processo nº 079/2017 
 
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 
 
 Tomando ciência da justificativa oriunda da origem e do conteúdo 

do procedimento, RATIFICO a contratação direta com MILENA APARECIDA 

DA SILVA 44866865865, inscrita no CNPJ nº 27.406.770/0001-95, com sede 

á R. João Bonifácio da Silva, Vila Garcês- Iguape/SP- CEP: 11.920-000, para 

a Contratação  para exercer a atividade de Monitor de Dança- custeado pelo 

SCFV-Serviços de Conveniência e Fortalecimento de Vínculos , pelo período  

de 06 (seis) meses,   com base no artigo 24, inciso II da lei 8.666/93, no valor 

mensal de R$ 700,00 (Setecentos 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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Processo nº 079/2017 
 
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 
 Tomando ciência da justificativa oriunda da origem e do conteúdo 

do procedimento, RATIFICO a contratação direta com SUELEN APARECIDA 

CORREA 36359094835, inscrita no CNPJ nº 27.397.120/0001-20, com sede 

á R. Major Ricardo Kroner nº 146, Vila Garcês- Iguape/SP- CEP: 11.920-000, 

para a Contratação  para exercer a atividade de Monitor de Ginástica- 

custeado pelo PAIF /CRAS-Governo Federal , pelo período  de 06 (seis) 

meses,   com base no artigo 24, inciso II da lei 8.666/93, no valor mensal de 

R$ 1.000,00 (Hum Mil 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, 03 de Março  de 2017. 
Processo nº 079/2017 
 
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 
 
 Tomando ciência da justificativa oriunda da origem e do conteúdo 

do procedimento, RATIFICO a contratação direta com ANA ROSA 

SANCHES CARNEIRO DE SOUZA 31981472800, inscrita no CNPJ 

nº27.432.450/0001-00, com sede á R. Cap. Mario de Andrade Rollo nº 209, - 

Iguape/SP- CEP: 11.920-000, para a Contratação  para exercer a atividade 

de Monitor Visitador- custeado pelo SCFV-Serviços de Conveniência e 

Fortalecimento de Vínculos do Governo Federal , pelo período  de 06 (seis) 

meses,   com base no artigo 24, inciso II da lei 8.666/93, no valor mensal de 

R$ 800,00 (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 

 

 

 


