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Processo nº 282/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

    
 Tomando ciência da justificativa oriunda da origem 
e do conteúdo do procedimento, RATIFICO a contratação 
direta com VALLILO PRODUÇÕES CULTURAIS E 
ARTÍSTICAS LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 
14.263.359/0001-66, com sede a Rua Corcovado, n°134, – Pq. 
Res Lapa, São Paulo/SP, CEP: 5038-040 para a contratação 
do Show Musical Anjo de Fogo de “Alceu Valença”, a ser 
realizada no dia 17/11/2017, às 23H,  na festa do Robalo – 
Barra do Ribeira – Iguape – SP, com base no artigo 25, inciso 
III, da Lei n° 8.666/93, no valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito 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, 06 de Novembro de 2017. 

 

Processo nº 292/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

    
 Tomando ciência da justificativa oriunda da origem 
e do conteúdo do procedimento, RATIFICO a contratação 
direta com ANDERSON DO PRADO CARNEIRO - MEI, inscrita 
no CNPJ nº 27.443.391/0001-75, com sede a Rua Guaranis n° 
24,– Titanus I, Iguape/SP, CEP: 11.920-000 para a contratação 
do Arte Educador Anderson Do Prado Carneiro – MEI, para 
oficinas de artesanato e vivências da cultura tradicional caiçara, 
a serem realizadas nos dias 17, 18 e 19 de novembro das 
14h00 às 17h00, na festa do Robalo – Barra do Ribeira – 
Iguape – SP, com base no artigo 24, inciso II, da Lei n° 
8.666/93, no valor de R$ 2.650,00 (dois mil, seiscentos e 
cinquenta reais), pois que ao analisar o caso concreto 
vislumbro preenchidos todos os requisitos legais. 
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 Expeçam-se as publicações necessárias para a 
publicidade do presente, afixando-se cópia deste despacho 
para conhecimento geral. 
 
 

 
WILSON ALMEIDA LIMA 

PREFEITO 
 
 
 

 

       

 

Iguape, 01 de Novembro de 2017. 

 

Processo nº 285/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

    
 Tomando ciência da justificativa oriunda da origem 
e do conteúdo do procedimento, RATIFICO a contratação 
direta com CAROLINA SOARES LOUREIRO SANTOS - MEI, 
inscrita no CNPJ nº 25.382.085/0001-40, com sede a R. 
Tabajaras, n° 160, Apto. 43, Mooca, São Paulo/SP, CEP: 
03121-010, para a contratação do Show Musical “Carolina 
Soares”, a ser realizada no dia 19/11/2017, às 22H30,  na festa 
do Robalo – Barra do Ribeira – Iguape – SP, com base no 
artigo 25, inciso III, da Lei n° 8.666/93, no valor de R$ 7.245,00 
(sete mil, duzentos e quarenta e cinco 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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Iguape, 07 de Novembro de 2017. 

 

Processo nº 291/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

    
 Tomando ciência da justificativa oriunda da origem 
e do conteúdo do procedimento, RATIFICO a contratação 
direta com CIRO XAVIER MARTINS - MEI, inscrita no CNPJ nº 
27.344.583/0001-24, com sede a AV. Cesário Maria Faria, 
n°1029, – Guarau, Peruíbe/SP, CEP: 11.750-000 para a 
contratação do Músico “Diego Lima”, a ser realizada no dia 
19/11/2017, às 13H00,  na festa do Robalo – Barra do Ribeira – 
Iguape – SP, com base no artigo 25, inciso III, da Lei n° 
8.666/93, no valor de R$900,00 (novecentos 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, 07 de Novembro de 2017. 

 

Processo nº 288/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

    
 Tomando ciência da justificativa oriunda da origem 
e do conteúdo do procedimento, RATIFICO a contratação 
direta com DIOCELIO RIBEIRO FRANÇA - MEI, inscrita no 
CNPJ nº 28.089.940/0001-18, com sede a Rua Major Rebello, 
n° 629,– Centro , Iguape/SP, CEP: 11.920-000 para a 
contratação do Grupo Musical “Geração Fandangueira do 
Prelado”, a ser realizada no dia 18/11/2017, às 20H,  na festa 
do Robalo – Barra do Ribeira – Iguape – SP, com base no 
artigo 25, inciso III, da Lei n° 8.666/93, no valor de R$ 650,00 
(seiscentos e cinquenta 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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Iguape, 01 de Novembro de 2017. 

 

Processo nº 283/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

    
 Tomando ciência da justificativa oriunda da origem 
e do conteúdo do procedimento, RATIFICO a contratação 
direta com FELIPE RIBEIRO ARAKI - MEI, inscrita no CNPJ nº 
14.126.408/0001-19, com sede a Rua Curuzu, n° 318,Alto da 
Lapa , São Paulo/SP, CEP: 5084-020, para a contratação do 
grupo musical “Filpo Ribeiro e Feira do Rolo”, a ser realizada 
no dia 19/11/2017, às 21H00,  na festa do Robalo – Barra do 
Ribeira – Iguape – SP, com base no artigo 25, inciso III, da Lei 
n° 8.666/93, no valor de R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e 
quarenta 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, 07 de Novembro de 2017. 

 

Processo nº 289/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

    
 Tomando ciência da justificativa oriunda da origem 
e do conteúdo do procedimento, RATIFICO a contratação 
direta com IVAN HELENO DA SILVA, inscrita no CNPJ nº 
26.486.556/0001-23, com sede a Rua Adventino Gonçalves 
Vaz, n°96, – Balneário Britânia, Ilha Comprida/SP, CEP: 
11.925-000 para a contratação do Grupo Musical “Felipe Cunha 
e Forró da Barra”, a ser realizada no dia 16/11/2017, às 21H30,  
na festa do Robalo – Barra do Ribeira – Iguape – SP, 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 
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publicidade do presente, afixando-se cópia deste despacho 
para conhecimento geral. 
 
 
 

 
WILSON ALMEIDA LIMA 

PREFEITO 
 
 
 

 

       

          Iguape, 07 de Novembro de 2017. 

 

Processo nº 287/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

    
 Tomando ciência da justificativa oriunda da origem 
e do conteúdo do procedimento, RATIFICO a contratação 
direta com MARCOS APARECIDO FERREIRA - MEI, inscrita 
no CNPJ nº 26.876.191/0001-67, com sede a Rua G, n°20, – 
Jd. Primavera, Iguape/SP, CEP: 11.920-000 para a contratação 
do Grupo Musical “Marcos Machado Quarteto”, a ser realizada 
no dia 16/11/2017, às 23H,  na festa do Robalo – Barra do 
Ribeira – Iguape – SP, com base no artigo 25, inciso III, da Lei 
n° 8.666/93, no valor 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, 07 de Novembro de 2017. 

 

Processo nº 293/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

    
 Tomando ciência da justificativa oriunda da origem 
e do conteúdo do procedimento, RATIFICO a contratação 
direta com FABIANE FERREIRA DA SILVA – MEI,  inscrita no 
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CNPJ nº 28.957.481/0001-47, com sede a Rua Lucy, n°115, – 
Praia do Leste, Iguape/SP, CEP: 11.920-000 para a 
contratação do Músico “Diego Lima”, a ser realizada no dia 
17/11/2017, às 13H00,  na festa do Robalo – Barra do Ribeira – 
Iguape – SP, com base no artigo 25, inciso III, da Lei n° 
8.666/93, no valor 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, 07 de Novembro de 2017. 

 

Processo nº 294/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

    
 Tomando ciência da justificativa oriunda da origem 
e do conteúdo do procedimento, RATIFICO a contratação 
direta com JOÃO PIO DE LIMA NETTO - MEI, inscrita no CNPJ 
nº 20.235.009/0001-99, com sede a Rua Capitão Oliveira, 
n°157, – Guaricana, Iguape/SP, CEP: 11.920-000 para a 
contratação do Grupo Musical “nutela”, a ser realizada no dia 
18/11/2017, às 13H00,  na festa do Robalo – Barra do Ribeira – 
Iguape – SP, com base no artigo 25, inciso III, da Lei n° 
8.666/93, no valor de R$ 2.000,00 (dois 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, 07 de Novembro de 2017. 
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Processo nº 290/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

    
 Tomando ciência da justificativa oriunda da origem 
e do conteúdo do procedimento, RATIFICO a contratação 
direta com SERGIO RIBEIRO - MEI, inscrita no CNPJ nº 
19.284.829/0001-91, com sede a Rua Rui Prado de Mendonça 
Júnior, n°779, – Vila Alay José Correa, Registro/SP, CEP: 
11.900-000 para a contratação do Grupo Musical “Packaw e a 
Nave”, a ser realizada no dia 17/11/2017, às 21H30,  na festa 
do Robalo – Barra do Ribeira – Iguape – SP, com base no 
artigo 25, inciso III, da Lei n° 8.666/93, no valor de R$ 2.375,00 
(dois mil, trezentos e setenta e cinco 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, 01 de Novembro de 2017. 

 

Processo nº 284/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

    Tomando ciência 

da justificativa oriunda da origem e do conteúdo do 

procedimento, RATIFICO a contratação direta com 

CONSULTORIA, MARKETING, SHOWS E EVENTOS – EIRELI 

- ME, inscrita no CNPJ nº 18.259.063/0001-22, com sede a Av. 

Celso Garcia, n° 5885, Apto. 14, Tatuapé, São Paulo/SP, CEP: 

03063-000, para a contratação do músico “Marcello Vox”, a ser 

realizada no dia 18/11/2017, às 23H00,  na festa do Robalo – 

Barra do Ribeira – Iguape – SP, com base no artigo 25, inciso 

III, da Lei n° 8.666/93, no valor de R$ 4.280,00 (quatro mil, 

duzentos 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 
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