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Iguape, 05 de outubro de 2017. 

 

Processo nº 252/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

Tomando ciência da justificativa oriunda da origem e do 
conteúdo do procedimento, RATIFICO a contratação direta 
com A.B PRODUÇÕES MUSICAIS E ARTISTICAS LTDA-
ME, inscrita no CNPJ nº 96.328.851/0001-37, com sede a 
R.Dr.Candido Espinheira – Perdizes – São Paulo/SP, 
CEP:05.004-000, para a contratação do show musical 
“DUOFEL, CARLOS MARTA E ROBERTINHO SIVA” a ser 
realizado no dia 13/10/2017, às 23:00H, no Iguape Jazz & 
Blues Festival, Iguape-SP, com base no artigo 25, inciso III, 
da Lei n° 8.666/93, no valor de R$ 13.800,00 (treze 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, 05 de outubro de 2017. 

 

Processo nº 255/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

    
 Tomando ciência da justificativa oriunda da 
origem e do conteúdo do procedimento, RATIFICO a 
contratação direta com DANIEL MAGLIAVACCA – ME, 
inscrita no CNPJ nº 13.206.720/0001-50, com sede a R.José 
Lins do Rego, n°985 – Bairro Alto, Curitiba/PR, CEP:82.820-
230, para a contratação do show musical “GLAUCO 
SOTTER QUARTETO” a ser realizado no dia 14/10/2017, às 
22:30 E O Workshop “A música instrumental brasileira”, a ser 
realizado no dia 15/10/2017, às 10:00h no Iguape Jazz & 
Blues Festival, Iguape-SP, com base no artigo 25, inciso III, 
da Lei n° 8.666/93, no valor de R$ 4.940,00 (quatro mil, 
novecentos 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, 05 de outubro de 2017. 

 

Processo nº 256/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 
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 Tomando ciência da justificativa oriunda da 
origem e do conteúdo do procedimento, RATIFICO a 
contratação direta com GUSTAVO ANDRADE URBANO 
SILVA - ME, inscrita no CNPJ nº 20.282.486/0001/05, com 
sede a R.Ofélia, n°88 – Vale do Sol, Nova Lima/MG, 
CEP:34.000-000, para a contratação do show musical 
“GUSTAVO ANDRADE BLUES BAND” a ser realizado no dia 
15/10/2017, às 22:00H, no Iguape Jazz & Blues Festival, 
Iguape-SP, com base no artigo 25, inciso III, da Lei n° 
8.666/93, no valor de R$ 3.540,00 (três mil, quinhentos 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, 05 de outubro de 2017. 

 

Processo nº 257/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

    
 Tomando ciência da justificativa oriunda da 
origem e do conteúdo do procedimento, RATIFICO a 
contratação direta com GUSTAVO ANDRADE URBANO 
SILVA - ME, inscrita no CNPJ nº 20.282.486/0001/05, com 
sede a R.Ofélia, n°88 – Vale do Sol, Nova Lima/MG, 
CEP:34.000-000, para a contratação do show musical “LUKE 
DE HELD & THE LUCKY BAND” a ser realizado no dia 
15/10/2017, às 22:00H, no Iguape Jazz & Blues Festival, 
Iguape-SP, com base no artigo 25, inciso III, da Lei n° 
8.666/93, no valor de R$ 3.220,00 (três mil, duzentos e vinte 
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, 05 de outubro de 2017. 

 

Processo nº 251/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 
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 Tomando ciência da justificativa oriunda da 
origem e do conteúdo do procedimento, RATIFICO a 
contratação direta com A.B. PRODUÇÕES MUSICAIS E 
ARTISTICAS LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 
96.328.851/0001-37, com sede a R.Dr. Candido Espinheira, 
n°620 – Perdizes, São Paulo/SP, CEP:05.004-000, para a 
contratação do show musical “ITHAMARA KOORAX E 
RENATO PIAU” a ser realizado no dia 13/10/2017, às 
11:00h, no Espaço Cultural Roberto Colaço, e às 21:30h no 
Iguape Jazz & Blues Festival, Iguape-SP, com base no artigo 
25, inciso III, da Lei n° 8.666/93, no valor de R$ 10.140,00 
(dez mil, cento 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, 05 de outubro de 2017. 

 

Processo nº 254/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

    
 Tomando ciência da justificativa oriunda da 
origem e do conteúdo do procedimento, RATIFICO a 
contratação direta com RODRIGO NÉZIO DA CUNHA E 
SILVA - ME, inscrita no CNPJ nº 28.191.686/0001-64, com 
sede a R.Faustino Bertolucci (Roman), n°72 – Colonia 
Rodrigo Silva, Barbacena/SP, CEP:36.201-160, para a 
contratação do show musical “RODRIGO NÉZIO BLUES 
BAND” a ser realizado no dia 13/10/2017, às 23:00h, no 
Iguape Jazz & Blues Festival, Iguape-SP, com base no artigo 
25, inciso III, da Lei n° 8.666/93, no valor de R$ 4.940,00 
(quatro mil, novecentos 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, 05 de outubro de 2017. 

 

Processo nº 258/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

    
 Tomando ciência da justificativa oriunda da 
origem e do conteúdo do procedimento, RATIFICO a 
contratação direta com VITROLA PRODUTORA EIRELI - 
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ME, inscrita no CNPJ nº 23.327.420/0001-04, com sede a 
R.Guiara n°389 – Vila Pompeia – São Paulo/SP, 
CEP:05.025-020, para a contratação do show musical 
“SALOMÃO SOARES TRIO” a ser realizado no dia 
15/10/2017, às 19:00H, no Iguape Jazz & Blues Festival, 
Iguape-SP, com base no artigo 25, inciso III, da Lei n° 
8.666/93, no valor de R$ 3.640,00 (três mil e 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


