Iguape, 07 de Fevereiro de 2018.
Processo nº 040/2018
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

Tomando ciência da justificativa oriunda da
origem e do conteúdo do procedimento, RATIFICO a
contratação direta com TRANSPELICANO TRANSPORTES
E TURISMO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº
13.863.892/0001-04, com sede à Rua Andrelina Maria
das Dores, 10, Porto do Ribeira, Iguape/SP, CEP:
11920-000,
para
a
Contratação
de
Empresa
Especializada para Prestação de Serviços de Transporte
por Kombi ou Van com monitor escolar, nos bairros
rurais e urbanos, com base no artigo 24, inciso IV, da
Lei n° 8.666/93, no valor de R$ 3,14 (três reais e
quatorze centavos) por km/dia perfazendo o total de
2.475,1 km/dia, seguindo o calendário de 2018, 111
(cento e onze) dias, totalizando um valor global de R$
862.671,35 (oitocentos e sessenta e dois mil,
seiscentos e setenta e um reais e trinta e cinco
centavos) 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, 07 de Fevereiro de 2018.
Processo nº 040/2018
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

Tomando ciência da justificativa oriunda da
origem e do conteúdo do procedimento, RATIFICO a
contratação direta com REGINA GONÇALVES ALVES ME, inscrita no CNPJ nº 19.381.734/0001-96, com
sede à Rua Banana Natal, 99, Vila Natal/SP, para a
Contratação de Empresa Especializada para Prestação
de Serviços de Transporte por Ônibus com monitor
escolar, nos bairros rurais e urbanos, com base no
artigo 24, inciso IV, da Lei n° 8.666/93, no valor de R$
4,39 (quatro reais e trinta e nove centavos) por km/dia
perfazendo o total de 3.059,20 km/dia, seguindo o
calendário escolar de 2018, 111 (cento e onze)dias,
totalizando um valor global de R$ 1.490.717,50 (um
milhão, quatrocentos e noventa mil, setecentos e
dezessete reais e cinquenta centavos), 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, 25 de Janeiro de 2018.

Processo nº 032/2018
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO
Tomando ciência da justificativa
oriunda da origem e do conteúdo do procedimento,
RATIFICO a contratação direta com LUCAS VINICIUS
LOPES
MEI,
inscrita
no
CNPJ
nº
29.408.601/0001-10,
com sede à Av. Antonio
Filadelfo Colaco, 171, Rocio, Iguape/SP, CEP:
11920-000, para a contratação da apresentação
musical
“NASMASDAZAS”
como
parte
da
programação do Festival de Verão de Iguape 2018,
com base no artigo 25, inciso III, da Lei n°
8.666/93, no valor 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, 25 de Janeiro de 2018.
Processo nº 031/2018
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO
Tomando
ciência
da
justificativa oriunda da origem e do conteúdo do
procedimento, RATIFICO a contratação direta com
DAVID BUENO MARTINS RAMOS - MEI, inscrita no
CNPJ nº 22.738.767/0001-55,
com sede à
Sebastião Augusto Rocha, 50, Vila Garcês,
Iguape/SP, CEP: 11920-000, para a contratação da
apresentação musical “ALLURYA” como parte da
programação do Festival de Verão de Iguape 2018,
com base no artigo 25, inciso III, da Lei n°
8.666/93, no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos
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

