
 

        Iguape, 25 de setembro de 2017. 

 

Processo nº 242/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

 Tomando ciência da justificativa oriunda 

da origem e do conteúdo do procedimento, 

RATIFICO a contratação direta com Daniel Perroud 

Teixeira - MEI, inscrita no CNPJ nº 

20.753.443/0001-60, com sede a R.Doutor Augusto 

Miranda, n°830 – APT 31, Vila Pompeia- São 

Paulo/SP, CEP:05.026-000, para a contratação do 

show musical “Peixe Elétrico” a ser realizado no 

dia 07/10/2017, às 23:00h, na Festa da Manjuba 

do bairro Jairê, Iguape-SP, com base no artigo 

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

R$ 8.400,00 (oito 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 

 

 

 

        Iguape, 25 de setembro de 2017. 

Processo nº 235/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 Tomando ciência da justificativa oriunda 

da origem e do conteúdo do procedimento, 

RATIFICO a contratação direta com Ordilei Franco 

de Lima, inscrito no CNPJ nº 24.360.727/0001-48, 

com sede a R. Vila Nova, n°947 – Vila Nova, 

cidade de Iguape, CEP: 11.920-000, para a 

contratação do arte educador Ordilei Franco de 

Lima, para oficinas de artesanato e culinária 

tradicional, a serem realizadas nos dias 07 e 08 

de outubro, das 14:00h às 17:00, no espaço “Casa 

dos Costumes” na Festa da Manjuba que será 

realizada no bairro Jairê – Iguape/SP,  com base 

no artigo 24, inciso II, da Lei n° 8.666/93, no 

valor de R$ 2.550,00 (dois mil quinhentos 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 

 

 

Iguape, 25 de setembro de 2017. 

Processo nº 233/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 Tomando ciência da justificativa oriunda 

da origem e do conteúdo do procedimento, 

RATIFICO a contratação direta com Naylor Pereira 

de Carvalho - MEI, inscrita no CNPJ 

27.877.366/0001-0, com sede a R.Coronel Jeremias 

Muniz, n°92 – Centro – Iguape/SP, CEP:11.920-

000, para a contratação do show musical “Naylor 

Carvalho e Rildo” a ser realizado no dia 

08/10/2017, às 12:00h, na Festa da Manjuba do 

bairro Jairê, Iguape-SP, com base no artigo 25, 

inciso III, da Lei n° 8.666/93, no valor 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 



 

 

 
Iguape, 25 de setembro de 2017. 

Processo nº 239/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 Tomando ciência da justificativa oriunda 

da origem e do conteúdo do procedimento, 

RATIFICO a contratação direta com José Roberto 

de Sá Junior - MEI, inscrita no CNPJ nº 

15.491.527/0001-33, com sede a R.Doutor Claudio 

Cesar Machado de Araújo, n°104 – Jardim 

Residencial Vila Amato, Sorocaba/SP, CEP:18.087-

667, para a contratação do show musical “Banda 

da Feira” a ser realizado no dia 08/10/2017, às 

20:00h, na Festa da Manjuba do bairro Jairê, 

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, 25 de setembro de 2017. 

Processo nº 238/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 Tomando ciência da justificativa oriunda 

da origem e do conteúdo do procedimento, 

RATIFICO a contratação direta com Ivan Heleno da 

Silva - MEI, inscrita no CNPJ nº 

26.486.556/0001-23, com sede a R.Adventino 

Gonçalves Vaz, n°96 – bairro Britânia – Ilha 

Comprida/SP, CEP:11.925-000, para a contratação 

do show musical “Nativos da Ilha” a ser 

realizado no dia 07/10/2017, às 21:00h, na Festa 

da Manjuba do bairro Jairê, 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 publicidade do presente, afixando-se 

cópia deste despacho para conhecimento geral. 

 

WILSON ALMEIDA LIMA 

PREFEITO 

 
Iguape, 25 de setembro de 2017. 

Processo nº 240/2017 

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 

nº28.089.940/0001-18, com sede a R.Major Rebelo, 

n°629 – Centro – Iguape/SP, CEP:11.920-000, para 

a contratação do show musical “Fandango do 

Rocio” a ser realizado no dia 07/10/2017, às 

19:00h, na Festa da Manjuba do bairro Jairê, 

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 



 

 
Iguape, 25 de setembro de 2017. 

Processo nº 236/2017 

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 R.Major Rebelo, 

n°629 – Centro, Iguape/SP, CEP:11.920-000, para 

a contratação do show musical “Geração 

Fandangueira” a ser realizado no dia 08/10/2017, 

às 19:00h, na Festa da Manjuba do bairro Jairê, 

Iguape-SP, com base no artigo 25, inciso III, da 

Lei n° 8.666/93, no valor de R$ 730,00 

(setecentos e trinta 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 setembro de 2017. 

Processo nº 233/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 Tomando ciência da justificativa oriunda 

da origem e do conteúdo do procedimento, 

RATIFICO a contratação direta com Antonio 

Savegnago - MEI, inscrita no CNPJ 

12.024.615/0001-37, com sede a R.Humnerto 

Paladini, n°109 – Bal. Britânia – Ilha 

Comprida/SP, CEP:11.925-000, para a contratação 

do show musical “Dimensão Gaúcha” a ser 

realizado no dia 06/10/2017, às 21:00h, na Festa 

da Manjuba do bairro Jairê, 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, 25 de setembro de 2017. 

Processo nº 247/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 Tomando ciência da justificativa oriunda 

da origem e do conteúdo do procedimento, 

RATIFICO a contratação direta com Daniel Perroud 

Teixeira - ME, inscrita no CNPJ nº 

20.753.443/0001-60, com sede a R.Doutor Augusto 

Miranda, n°830 –APT.31,Vila Pompeia, São 

Paulo/SP, CEP:05.026-000, para a contratação do 

show musical “Sinhá Flor” a ser realizado no dia 

08/10/2017, às 21:30h, na Festa da Manjuba do 

bairro Jairê, Iguape-SP, com base no artigo 25, 

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

7.600,00 (sete mil e seiscentos 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 setembro de 2017. 

Processo nº 236/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 Tomando ciência da justificativa oriunda 

da origem e do conteúdo do procedimento, 

RATIFICO a contratação direta com Cheyla 

Henrique da Silva - MEI, inscrita no CNPJ nº 

28.586.913/0001-50, com sede a R.Francisco Luís 

de Souza Junior, n°416 – APT 42B, Água 

Branca/SP, CEP:05.037-001, para a contratação do 

show musical “Banda Marijuara” a ser realizado 

no dia 06/10/2017, às 23:00h, na Festa da 

Manjuba do bairro Jairê, 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, 25 de setembro de 2017. 

Processo nº 237/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 Tomando ciência da justificativa oriunda 

da origem e do conteúdo do procedimento, 

RATIFICO a contratação direta com Antonio de 

Lara Mendes - MEI, inscrita no CNPJ nº 

11.575.114/0001-86, com sede a Av.Eduardo Ébano 

Pereira, n°630 – Beira do Valo, Iguape/SP, 

CEP:11.920-000, para a contratação do show 

musical “Batucaje do Vale” a ser realizado no 

dia 07/10/2017 com o espetáculo “Conversa 

Ribeirinha”, às 12:00h,e no dia 08/10/2017, com 

o espetáculo “No Balanço da Maré” às 10:00h, na 

Festa da Manjuba do bairro Jairê, Iguape-SP, com 

base no artigo 25, inciso III, da Lei n° 

8.666/93, no valor de R$ 2.550,00 (dois mil 

quinhentos 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 


