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        Iguape, 27 de Dezembro de 2017. 

Processo nº 322/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

   Tomando ciência da 

justificativa oriunda da origem e do conteúdo do 

procedimento, RATIFICO a contratação direta com 

Rivaldo de Oliveira Pavlawski - MEI, inscrita no CNPJ nº 

28.098.892/0001-24, com sede a Rua dos estudantes, 

n°21 – Centro, Iguape/SP, CEP:11.920-000, para a 

contratação do show musical do grupo “Banda da feira” 

a ser realizado no dia 31/12/2017 a partir das 22:00h, 

no bairro Icapara, Iguape-SP, como parte da 

programação de Natal & Réveillon, com base no artigo 
25, inciso III, da Lei n° 8.666/93, no valor de R$ 

2.500,00 (dois 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, 27 de Dezembro de 2017. 

Processo nº 321/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

   Tomando ciência da 

justificativa oriunda da origem e do conteúdo do 

procedimento, RATIFICO a contratação direta com Vitor 

Manoel Souza da Silva - MEI, inscrita no CNPJ nº 

28.793.576/0001-72, com sede a Rua Panamá, n°199 

– Jd. América, Iguape/SP, CEP:11.920-000, para a 

contratação do show musical dos DJs “Marcelo Bk e 

Caju” a ser realizado no dia 31/12/2017 a partir das 

22:00h, no Centro Histórico e na praia da Juréia – 

Barra do Ribeira, Iguape-SP, como parte da 

programação de Natal & Réveillon, com base no artigo 

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

2.400,00 (dois mil e 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 
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