
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: SERGIO RIBEIRO   
CONTRATO N°: 05/2017 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a realização da prestação de serviço de apresentação de musica popular, onde 
seu estilo mescla samba, baião, ijexá, rock e pop. Com mais de 20 anos de carreira, o cantor tem mais de 100 composições, 
três demos gravados, além de ter tocado em projetos como “Atitudes musicais” do musico Tom Zé e “Sorocabandas” do SESC. 
O contratado obriga-se a prestar srrviços de acordo com as melhores técnicas profissionais, garantindo eficiencia e qualidade o 
trabalho efetuado. A critério do contratante, poderá ser aplicada ao contratado multa de 2% (dois por cento) di valor total de 
contrato em caso de atraso ínicio da execução de serviços, independente de notificação judicial ou extrajudicial, após 
tolerancia maxima de 15 (quinze) minutos. As condições e demais especificações constantes do Anexo Único, parte integrante 
do presente instrumento, com fundamento nos termos do artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente contrato 
constitui acordo integral entre as partes e prevalece sobre quaiquer comunicações, declaração ou contratos firmados, que oral, 
quer escrito, relativo ao objeto do presente instrumento. Executará tais serviços nos horarios estabelecidos pelo 
CONTRATANTE. Processo de Dispensa de Licitação n°. 19/2017. 
DATA: 23/01/2017. 
VALOR: Pagará à contratada a importancia de R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais).  
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 28 de Janeiro de 2017, horário 18:00hs, no Centro Historico.    
Dotação Orçamentária: Ficha n°  232 - Unidade Orçamentaria n° 02.11.00 -  Função/Projeto/Atividade n°  13.392.0017.2153 -  
Categoria Economica n° 3.3.90.39.00. 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE MUSICA DE SÃO PAULO 
CONTRATO N°: 06/2017 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa para a realização da prestação de serviço de 
apresentação instrumental de Trio de Choro “Vou Vivendo”, formado pelos educadores Marcelo Alvin (tocando Clarinete/Sax), 
Vítor Zago (percussão) e Rafael Cardoso (violão 6 cordas). Eles fazem parte do projeto “educando com musica e cidadania”. A 
contratada obriga-se a prestar serviços de acordo com as melhores técnicas profissionais, garantindo eficiência e qualidade ao 
trabalho efetuado. A critério do contratante, poderá ser aplicada ao contratado multa de 2% (dois por cento) di valor total de 
contrato em caso de atraso ínicio da execução de serviços, independente de notificação judicial ou extrajudicial, após 
tolerancia maxima de 15 (quinze) minutos. As condições e demais especificações constantes do Anexo Único, parte integrante 
do presente instrumento, com fundamento nos termos do artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente contrato 
constitui acordo integral entre as partes e prevalece sobre quaiquer comunicações, declaração ou contratos firmados, que oral, 
quer escrito, relativo ao objeto do presente instrumento. Executará tais serviços nos horarios estabelecidos pelo 
CONTRATANTE. Processo de Dispensa de Licitação n°. 20/2017. 
DATA: 23/01/2017. 
VALOR: Pagará à contratada a importancia de R$ 2.667,60 (dois mil e seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta 
centavos). 
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 28 de Janeiro de 2017, horário 21:00hs, no Centro Historico.    
Dotação Orçamentária: Ficha n° 232 -  Unidade Orçamentária  n°  02.11.00 – Função/Projeto/Atividade n° 13.392.0017.2153 - 
Categoria Economica n° 3.3.90.39.00. 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: MARIA CRISTINA MEYER FERREIRA - ME 
CONTRATO N°: 08/2017 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa para a realização da prestação de serviço de 
apresentação Grupo de Choro “Choro das 3”, aqui apresentado por Sr. Maria Cristina Meyer Ferreira, a diversidade de generos 
que influencia seus projetos vem de choro, gafieira, jazz, musica erudita, forró, chamamé, musette e mais. Seu mais recente 
album, “Impressões”, foi lançado em 2016 nos EUA em mais de 50 concertos. Seus nome vem da ideia de que nenhuma das 
peças apresentadas é um puro exemplo de tradição. A contratada obriga-se a prestar serviços de acordo com as melhores 
técnicas profissionais, garantindo eficiência e qualidade ao trabalho efetuado. A critério do contratante, poderá ser aplicada ao 
contratado multa de 2% (dois por cento) di valor total de contrato em caso de atraso ínicio da execução de serviços, 
independente de notificação judicial ou extrajudicial, após tolerancia maxima de 15 (quinze) minutos. As condições e demais 
especificações constantes do Anexo Único, parte integrante do presente instrumento, com fundamento nos termos do artigo 25, 
inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente contrato constitui acordo integral entre as partes e prevalece sobre quaiquer 
comunicações, declaração ou contratos firmados, que oral, quer escrito, relativo ao objeto do presente instrumento. Executará 
tais serviços nos horarios estabelecidos pelo CONTRATANTE. Processo de Dispensa de Licitação n°. 22/2017. 
DATA: 23/01/2017. 
VALOR: Pagará à contratada a importancia de R$ 4.922,00 (quatro mil novecentos e vinte e dois reais). 
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 28 de Janeiro de 2017, horário 21:00hs, no Centro Historico.      
Dotação Orçamentária: Ficha n° 232 -  Unidade Orçamentária  n° 02.11.00 – Função/Projeto/Atividade n° 13.392.0017.2153 - 
Categoria Economica n° 3.3.90.39.00. 

 

 

 

 

 



 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: ESTUDIO L.A FILMAGENS E EVENTOS LTDA - ME 
CONTRATO N°: 10/2017 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa para a realização da prestação de serviço de 
apresentação musical de choro “Arnaldinho e Quarteto”, aqui apresentada por Estudio L.A Filmagens e Eventos, a formação do 
quarteto é: Arnaldo G. Silva (Cavaquinho), Arthur Bernando Jr (Pandeiro), Alcide Prado (Violão de Sete Cordas) e João 
Francisco (Clarinete). Quarteto formado em 2010, com integrantes que atuam já há muitos anos na linha do choro, 
apresentam-se nos mais variados ambientes como praças publicas, unidades Sesc, entre outros. A contratada obriga-se a 
prestar serviços de acordo com as melhores técnicas profissionais, garantindo eficiência e qualidade ao trabalho efetuado. A 
critério do contratante, poderá ser aplicada ao contratado multa de 2% (dois por cento) di valor total de contrato em caso de 
atraso ínicio da execução de serviços, independente de notificação judicial ou extrajudicial, após tolerancia maxima de 15 
(quinze) minutos. As condições e demais especificações constantes do Anexo Único, parte integrante do presente instrumento, 
com fundamento nos termos do artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente contrato constitui acordo integral 
entre as partes e prevalece sobre quaiquer comunicações, declaração ou contratos firmados, que oral, quer escrito, relativo ao 
objeto do presente instrumento. Executará tais serviços nos horarios estabelecidos pelo CONTRATANTE. Processo de 
Dispensa de Licitação n°. 24/2017. 
DATA: 23/01/2017. 
VALOR: Pagará à contratada a importancia de R$ 2.804,40 (dois mil oitocentos e quatro reais e quarenta centavos).   
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 29 de Janeiro de 2017, horário 21:00hs, no Centro Historico.    
Dotação Orçamentária: Ficha n° 232 -  Unidade Orçamentária  n° 02.11.00 – Função/Projeto/Atividade n° 23.392.0017.2153 - 
Categoria Economica n° 3.3.90.39.00. 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: GLAUCO SOLTER - MEI 
CONTRATO N°: 13/2017 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa para a realização da prestação de serviço de 
apresentação musical de chorinho “Daniel Migliavacca Quarteto”, tendo como representante exclusivo Glauco Solter. O 
quarteto é formado por: bandolinista e compositor Daniel Magliavacca, 29 anos, bacharel em música popular na FAP. Iniciou 
seus estudos musicais tocando cavaquinho aos 12 anos. A contratada obriga-se a prestar serviços de acordo com as melhores 
técnicas profissionais, garantindo eficiência e qualidade ao trabalho efetuado. A critério do contratante, poderá ser aplicada ao 
contratado multa de 2% (dois por cento) di valor total de contrato em caso de atraso ínicio da execução de serviços, 
independente de notificação judicial ou extrajudicial, após tolerancia maxima de 15 (quinze) minutos. As condições e demais 
especificações constantes do Anexo Único, parte integrante do presente instrumento, com fundamento nos termos do artigo 25, 
inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente contrato constitui acordo integral entre as partes e prevalece sobre quaiquer 
comunicações, declaração ou contratos firmados, que oral, quer escrito, relativo ao objeto do presente instrumento. Executará 
tais serviços nos horarios estabelecidos pelo CONTRATANTE. Processo de Dispensa de Licitação n°. 27/2017. 
DATA: 23/01/2017. 
VALOR: Pagará à contratada a importancia de R$ 3.660,00 (três mil seiscentos e sessenta reais). 
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 29 de Janeiro de 2017, horário 21:00hs, no Centro Historico.   
Dotação Orçamentária: Ficha n° 232 -  Unidade Orçamentária  n° 02.11.00 – Função/Projeto/Atividade n° 13.392.0017.2153 - 
Categoria Economica n° 3.3.90.39.00. 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: MARCOS APARECIDO FERREIRA - MEI 
CONTRATO N°: 15/2017 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa para a realização da prestação de serviço de 
apresentação musical popular “Marcos Machado & Wilson Grimaldi”, o duo de violão e bateria formado pelos conhecidos 
musicos iguapenses, com apresentações no Vale do Ribeira. A contratada obriga-se a prestar serviços de acordo com as 
melhores técnicas profissionais, garantindo eficiência e qualidade ao trabalho efetuado. A critério do contratante, poderá ser 
aplicada ao contratado multa de 2% (dois por cento) di valor total de contrato em caso de atraso ínicio da execução de 
serviços, independente de notificação judicial ou extrajudicial, após tolerancia maxima de 15 (quinze) minutos. As condições e 
demais especificações constantes do Anexo Único, parte integrante do presente instrumento, com fundamento nos termos do 
artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente contrato constitui acordo integral entre as partes e prevalece sobre 
quaiquer comunicações, declaração ou contratos firmados, que oral, quer escrito, relativo ao objeto do presente instrumento. 
Executará tais serviços nos horarios estabelecidos pelo CONTRATANTE. Processo de Dispensa de Licitação n°. 29/2017. 
DATA: 23/01/2017. 
VALOR: Pagará à contratada a importancia de R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais).  
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 05 de Fevereiro de 2017, horário 20:30hs, no Barra do Ribeira.   
Dotação Orçamentária: Ficha n° 232 -  Unidade Orçamentária  n° 02.11.00 – Função/Projeto/Atividade n° 23.392.0017.12153 
- Categoria Economica n° 3.3.90.39.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: JOÃO PIO DE LIMA NETTO 
CONTRATO N°: 16/2017 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa para a realização da prestação de serviço de 
apresentação de musica popular, “Duo Netto Pio”, o duo formado pelo conhecido regionalmente cantor, compositor e violonista 
Netto Pio e no piano o também conhecido Iguapense Eder Fontes, trazendo seu talento moldado em mais de 13 anos de 
experiência. A contratada obriga-se a prestar serviços de acordo com as melhores técnicas profissionais, garantindo eficiência 
e qualidade ao trabalho efetuado. A critério do contratante, poderá ser aplicada ao contratado multa de 2% (dois por cento) di 
valor total de contrato em caso de atraso ínicio da execução de serviços, independente de notificação judicial ou extrajudicial, 
após tolerancia maxima de 15 (quinze) minutos. As condições e demais especificações constantes do Anexo Único, parte 
integrante do presente instrumento, com fundamento nos termos do artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente 
contrato constitui acordo integral entre as partes e prevalece sobre quaiquer comunicações, declaração ou contratos firmados, 
que oral, quer escrito, relativo ao objeto do presente instrumento. Executará tais serviços nos horarios estabelecidos pelo 
CONTRATANTE. Processo de Dispensa de Licitação n°. 30/2017. 
DATA: 23/01/2017. 
VALOR: Pagará à contratada a importancia de R$ 1.150,00 (um mil cento e cinquenta reais).  
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 05 de Fevereiro de 2017, e no dia 10 de Favereiro de 2017, horário 21:00hs e 19h30, no Bairro do 
Icapara e no Mirante.   
Dotação Orçamentária: Ficha n° 232 -  Unidade Orçamentária  n° 02.11.00 – Função/Projeto/Atividade n° 23.392.0017.12153 
- Categoria Economica n° 3.3.90.39.00. 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: BECA CINE VIDEO & EVENTOS ARTISTICOS LTDA 
CONTRATO N°: 17/2017 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa para a realização da prestação de serviço de 
apresentação musical de músical popular “Toninho Nascimento”, representado por Beca Cine Video & Eventos Artisticos LTDA, 
o musico iniciou sua carreira em renomadas casas noturnas. Em 1984 trabalhou com Cauby Peixoto e teve vários trabalhos 
gravados e apresentações no Brasil e exterior. A contratada obriga-se a prestar serviços de acordo com as melhores técnicas 
profissionais, garantindo eficiência e qualidade ao trabalho efetuado. A critério do contratante, poderá ser aplicada ao 
contratado multa de 2% (dois por cento) di valor total de contrato em caso de atraso ínicio da execução de serviços, 
independente de notificação judicial ou extrajudicial, após tolerancia maxima de 15 (quinze) minutos. As condições e demais 
especificações constantes do Anexo Único, parte integrante do presente instrumento, com fundamento nos termos do artigo 25, 
inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente contrato constitui acordo integral entre as partes e prevalece sobre quaiquer 
comunicações, declaração ou contratos firmados, que oral, quer escrito, relativo ao objeto do presente instrumento. Executará 
tais serviços nos horarios estabelecidos pelo CONTRATANTE. Processo de Dispensa de Licitação n°. 31/2017. 
DATA: 23/01/2017. 
VALOR: Pagará à contratada a importancia de R$ 1.197,00 (um mil cento e noventa e sete reais).  
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 04 de Fevereiro de 2017, horário 21:00hs, no Bairro do Icapara.   
Dotação Orçamentária: Ficha n° 232 -  Unidade Orçamentária  n° 02.11.00 – Função/Projeto/Atividade n° 23.392.0017.12153 
- Categoria Economica n° 3.3.90.39.00. 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE MUSICA DE SÃO PAULO 
CONTRATO N°: 18/2017 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa para a realização da prestação de serviço de 
apresentação instrumental do duo renomado “Rafael Cardoso e Pedro Macedo”, representado neste contrato pea Cooperativa 
de Trabalho dos Profissionais de Musica de São Paulo. Rafael Cardoso é graduado em violão erudito e acompanhou artistas 
como Proveto e Toninho. Já Pedro Macedo é contrabaixista há mais de 20 anos, já trabalhou com Tom Jobim, Chico Buarque 
e Milton Nascimento. A contratada obriga-se a prestar serviços de acordo com as melhores técnicas profissionais, garantindo 
eficiência e qualidade ao trabalho efetuado. A critério do contratante, poderá ser aplicada ao contratado multa de 2% (dois por 
cento) di valor total de contrato em caso de atraso ínicio da execução de serviços, independente de notificação judicial ou 
extrajudicial, após tolerancia maxima de 15 (quinze) minutos. As condições e demais especificações constantes do Anexo 
Único, parte integrante do presente instrumento, com fundamento nos termos do artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 
8.666/93. O presente contrato constitui acordo integral entre as partes e prevalece sobre quaiquer comunicações, declaração 
ou contratos firmados, que oral, quer escrito, relativo ao objeto do presente instrumento. Executará tais serviços nos horarios 
estabelecidos pelo CONTRATANTE. Processo de Dispensa de Licitação n°. 32/2017. 
DATA: 23/01/2017. 
VALOR: Pagará à contratada a importancia de R$ 1.997,50 (um mil novecentos e noventa e sete reais e cinquenta 
centavos).  
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 10 de Fevereiro de 2017, horário 21:00hs, na Igreja de São Benedito.   
Dotação Orçamentária: Ficha n° 232 -  Unidade Orçamentária  n° 02.11.00 – Função/Projeto/Atividade n° 23.392.0017.12153 
- Categoria Economica n° 3.3.90.39.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: SALOMÃO SOARES DE CARVALHO - MEI 
CONTRATO N°: 19/2017 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa para a realização da prestação de serviço Recital de 
Violino e Piano, “Carol Panesi & Salomão Soares”.  O duo mescla diversos estilos como frevo, forró, samba, choro, com livre 
improvisação e interpretação de composições de Hermeto Pascoal, Luiz Gonzaga, Jacob do Bandolim, entre outrs grandes; e 
combina diferentes instrumentos possibilitando uma diversidade de sons e timbres, enriquecendo mais o show. A contratada 
obriga-se a prestar serviços de acordo com as melhores técnicas profissionais, garantindo eficiência e qualidade ao trabalho 
efetuado. A critério do contratante, poderá ser aplicada ao contratado multa de 2% (dois por cento) di valor total de contrato em 
caso de atraso ínicio da execução de serviços, independente de notificação judicial ou extrajudicial, após tolerancia maxima de 
15 (quinze) minutos. As condições e demais especificações constantes do Anexo Único, parte integrante do presente 
instrumento, com fundamento nos termos do artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente contrato constitui 
acordo integral entre as partes e prevalece sobre quaiquer comunicações, declaração ou contratos firmados, que oral, quer 
escrito, relativo ao objeto do presente instrumento. Executará tais serviços nos horarios estabelecidos pelo CONTRATANTE. 

Processo de Dispensa de Licitação n°. 33/2017. 
DATA: 23/01/2017. 
VALOR: Pagará à contratada a importancia de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais). 
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 03 de Fevereiro de 2017, horário 21:00hs, na Igreja de São Benedito.  
Dotação Orçamentária: Ficha n° 232 -  Unidade Orçamentária  n° 02.11.00 – Função/Projeto/Atividade n° 23.392.0017.12153 
- Categoria Economica n° 3.3.90.39.00. 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: RIVALDO DE OLIVEIRA PAVLAWSKI  
CONTRATO N°: 20/2017 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa para a realização da prestação de serviço de 
apresentação de música popular, “Riva Trio”, formado por musicos locais que se apresentam na cidade e no Vale do Ribeira. A 
contratada obriga-se a prestar serviços de acordo com as melhores técnicas profissionais, garantindo eficiência e qualidade ao 
trabalho efetuado. A critério do contratante, poderá ser aplicada ao contratado multa de 2% (dois por cento) di valor total de 
contrato em caso de atraso ínicio da execução de serviços, independente de notificação judicial ou extrajudicial, após 
tolerancia maxima de 15 (quinze) minutos. As condições e demais especificações constantes do Anexo Único, parte integrante 
do presente instrumento, com fundamento nos termos do artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente contrato 
constitui acordo integral entre as partes e prevalece sobre quaiquer comunicações, declaração ou contratos firmados, que oral, 
quer escrito, relativo ao objeto do presente instrumento. Executará tais serviços nos horarios estabelecidos pelo 
CONTRATANTE. Processo de Dispensa de Licitação n°. 34/2017. 
DATA: 23/01/2017. 
VALOR: Pagará à contratada a importancia de R$ 1.000,00 (um mil reais). 
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 12 de Fevereiro de 2017, horário 18:00hs, na Toca do Bugio.   
Dotação Orçamentária: Ficha n° 232 -  Unidade Orçamentária  n° 02.11.00 – Função/Projeto/Atividade n° 23.392.0017.12153 
- Categoria Economica n° 3.3.90.39.00. 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: Z.R.G PRODUÇÕES CULTURAIS S/C LTDA 
CONTRATO N°: 21/2017 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa para a realização da prestação de serviço de 
apresentação de musica de renome nacional “Zé Renato Gimenez”, é compositor e multi-instrumentista. A contratada obriga-se 
a prestar serviços de acordo com as melhores técnicas profissionais, garantindo eficiência e qualidade ao trabalho efetuado. A 
critério do contratante, poderá ser aplicada ao contratado multa de 2% (dois por cento) di valor total de contrato em caso de 
atraso ínicio da execução de serviços, independente de notificação judicial ou extrajudicial, após tolerancia maxima de 15 
(quinze) minutos. As condições e demais especificações constantes do Anexo Único, parte integrante do presente instrumento, 
com fundamento nos termos do artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente contrato constitui acordo integral 
entre as partes e prevalece sobre quaiquer comunicações, declaração ou contratos firmados, que oral, quer escrito, relativo ao 
objeto do presente instrumento. Executará tais serviços nos horarios estabelecidos pelo CONTRATANTE. Processo de 
Dispensa de Licitação n°. 35/2017. 
DATA: 23/01/2017. 
VALOR: Pagará à contratada a importancia de R$ 2.710,80 (dois mil setecentos e dez reais e oitenta centavos).  
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 12 de Fevereiro de 2017, horário 15:00hs, na Toca do Bugio.   
Dotação Orçamentária: Ficha n° 232 -  Unidade Orçamentária  n° 02.11.00 – Função/Projeto/Atividade n° 23.392.0017.12153 
- Categoria Economica n° 3.3.90.39.00. 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: YASMIN DE FARIAS FERREIRA 
CONTRATO N°: 23/2017 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa para a realização da prestação de serviço de 
apresentação musical popular “Yasmin Farias” , tem o trabalho voltado para musica popular brasileira e toca em todo o Vale do 
Ribeira. A contratada obriga-se a prestar serviços de acordo com as melhores técnicas profissionais, garantindo eficiência e 
qualidade ao trabalho efetuado. A critério do contratante, poderá ser aplicada ao contratado multa de 2% (dois por cento) di 
valor total de contrato em caso de atraso ínicio da execução de serviços, independente de notificação judicial ou extrajudicial, 
após tolerancia maxima de 15 (quinze) minutos. As condições e demais especificações constantes do Anexo Único, parte 
integrante do presente instrumento, com fundamento nos termos do artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente 
contrato constitui acordo integral entre as partes e prevalece sobre quaiquer comunicações, declaração ou contratos firmados, 
que oral, quer escrito, relativo ao objeto do presente instrumento. Executará tais serviços nos horarios estabelecidos pelo 
CONTRATANTE. Processo de Dispensa de Licitação n°. 42/2017. 
DATA: 23/01/2017. 
VALOR: Pagará à contratada a importancia de R$ 500,00 (quinhentos reais).  
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 11 de Fevereiro de 2017, horário 18:00hs, no Bairro do Rocio.   
Dotação Orçamentária: Ficha n° 232 -  Unidade Orçamentária  n° 02.11.00 – Função/Projeto/Atividade n° 23.392.0017.12153 
- Categoria Economica n° 3.3.90.39.00. 



 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: ARTUR DE SOUZA 
CONTRATO N°: 24/2017 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa para a realização da prestação de serviço de 
apresentação de musica instrumental. A contratada obriga-se a prestar serviços de acordo com as melhores técnicas 
profissionais, garantindo eficiência e qualidade ao trabalho efetuado. A critério do contratante, poderá ser aplicada ao 
contratado multa de 2% (dois por cento) di valor total de contrato em caso de atraso ínicio da execução de serviços, 
independente de notificação judicial ou extrajudicial, após tolerancia maxima de 15 (quinze) minutos. As condições e demais 
especificações constantes do Anexo Único, parte integrante do presente instrumento, com fundamento nos termos do artigo 25, 
inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93.  O presente contrato constitui acordo integral entre as partes e prevalece sobre quaiquer 
comunicações, declaração ou contratos firmados, que oral, quer escrito, relativo ao objeto do presente instrumento. Executará 
tais serviços nos horarios estabelecidos pelo CONTRATANTE. Processo de Dispensa de Licitação n°. 87/2017. 
DATA: 23/01/2017. 
VALOR: Pagará à contratada a importancia de R$ 1.643,75 (mil seiscentos e quarenta e três e setenta e cinco centavos). 
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 03 de Fevereiro de 2017, dando continuidade no dia 04 de Fevereiro e 12 de Fevereiro, às 19h00, 
18h00 e as 16h30.   
Dotação Orçamentária: Ficha n° 232 -  Unidade Orçamentária  n° 02.11.00 – Função/Projeto/Atividade n° 23.392.0017.12153 
- Categoria Economica n° 3.3.90.39.00. 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: IGOR RODRIGUES GIANI AVES – MEI  
CONTRATO N°: 09/2017 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa para a realização da prestação de serviço de 
apresentação musical instrumental, representante do Grupo Janelas e Beirais, os musicos são formados no Conservatório de 
Tatuí, arte educadores do projeto Guri e da Banda Musical “Maestro Aquilino Jarbas de Carvalho”. A contratada obriga-se a 
prestar serviços de acordo com as melhores técnicas profissionais, garantindo eficiência e qualidade ao trabalho efetuado. A 
critério do contratante, poderá ser aplicada ao contratado multa de 2% (dois por cento) di valor total de contrato em caso de 
atraso ínicio da execução de serviços, independente de notificação judicial ou extrajudicial, após tolerancia maxima de 15 
(quinze) minutos. As condições e demais especificações constantes do Anexo Único, parte integrante do presente instrumento, 
com fundamento nos termos do artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente contrato constitui acordo integral 
entre as partes e prevalece sobre quaiquer comunicações, declaração ou contratos firmados, que oral, quer escrito, relativo ao 
objeto do presente instrumento. Executará tais serviços nos horarios estabelecidos pelo CONTRATANTE. Processo de 
Dispensa de Licitação n°. 23/2017. 
DATA: 23/01/2017. 
VALOR: Pagará à contratada a importancia de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). 
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 29 de Janeiro de 2017, horário 21:00hs, no Centro Historico.   
Dotação Orçamentária: Ficha n° 232 -  Unidade Orçamentária  n° 02.11.00 – Função/Projeto/Atividade n° 23.392.0017.12153 
- Categoria Economica n° 3.3.90.39.00. 
 
 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: RAFAEL SCHIMIDT RIBEIRO - MEI  
CONTRATO N°: 07/2017 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa para a realização da prestação de serviço de 
apresentação instrumental “Receita de Choro”, aqui representado por Rafael Schimidt (Violão), Rafael Beck (Flauta), Paulo 
Marciano (Pandeiro)  e Henrique Araujo (Bandolim e Cavaquinho). A contratada obriga-se a prestar serviços de acordo com as 
melhores técnicas profissionais, garantindo eficiência e qualidade ao trabalho efetuado. A critério do contratante, poderá ser 
aplicada ao contratado multa de 2% (dois por cento) di valor total de contrato em caso de atraso ínicio da execução de 
serviços, independente de notificação judicial ou extrajudicial, após tolerancia maxima de 15 (quinze) minutos. As condições e 
demais especificações constantes do Anexo Único, parte integrante do presente instrumento, com fundamento nos termos do 
artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente contrato constitui acordo integral entre as partes e prevalece sobre 
quaiquer comunicações, declaração ou contratos firmados, que oral, quer escrito, relativo ao objeto do presente instrumento. 
Executará tais serviços nos horarios estabelecidos pelo CONTRATANTE. Processo de Dispensa de Licitação n°. 21/2017. 
DATA: 23/01/2017. 
VALOR: Pagará à contratada a importancia de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos).  
VIGÊNCIA: Iniciando-se em 28 de Janeiro de 2017, horário 21:00hs, no Centro Historico.   
Dotação Orçamentária: Ficha n° 232 -  Unidade Orçamentária  n° 02.11.00 – Função/Projeto/Atividade n° 23.392.0017.12153 
- Categoria Economica n° 3.3.90.39.00. 
 
 


