
 

      Iguape, 01 de Dezembro de 2017. 

Processo nº 306/2017 

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, inscrito no CNPJ nº. 
28.793.576/0001-72, à Rua Panamá, 199, 
bairro Jardim América, cidade de Iguape, 
Cep:11920-000, para a contratação do show 
musical “Street Jazz Band”, a ser realizado 
no dia 02/12/2017, às 20:30h, para 
apresentação musical a ser realizada no 
Centro Histórico, como parte da 
programação do Aniversário de 479 anos de 
Iguape, com base no artigo 25, inciso III, da 
Lei n° 8.666/93, no valor de 800,00 
(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, 01 de Dezembro de 2017. 

Processo nº 303/2017 

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 Al. 24, bairro Titanus I, cidade de 

Iguape, CEP: 11920-000, para a contratação 

do show musical “Fandango da AJJ” a ser 

realizado no dia 03/12/2017, às 17:00h, no 

Largo das Neves, Iguape-SP, como parte da 

programação do Aniversário de 479 anos de 

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

Lei n° 8.666/93, no valor de R$ 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, 01 de Dezembro de 2017. 

Processo nº 301/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

    

 Tomando ciência da justificativa 

oriunda da origem e do conteúdo do 

procedimento, RATIFICO a contratação 

direta com EDSON RIBEIRO CONSTANCIO 

- MEI, Portador da cédula de Identidade RG 

N° 44.710.532-2 e CPF n°407.699.718-22, 

com sede à Rua Morretes, 06, bairro Rocio, 

cidade de Iguape, Cep:11920-000,, para a 

contratação do show musical “Fandango do 

Prelado” a ser realizado no dia 03/12/2017, 

às 17:00h, no Largo das Neves, Iguape-SP, 

como parte da programação do Aniversário 

de 479 anos de Iguape, com base no artigo 

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

R$ 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, 01 de Dezembro de 2017. 

 

Processo nº 304/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

   

 Tomando ciência da justificativa 

oriunda da origem e do conteúdo do 

procedimento, RATIFICO a contratação 

direta com EDSON RIBEIRO CONSTANCIO 

- MEI, Portador da cédula de Identidade RG 

N° 44.710.532-2 e CPF n°407.699.718-22, 

com sede à Rua Morretes, 06, bairro Rocio, 

cidade de Iguape, Cep:11920-000,, para a 

contratação do show musical “Fandango do 

Rocio” a ser realizado no dia 03/12/2017, às 

17:00h no Largo das Neves, Iguape-SP, 

como parte da programação do Aniversário 

de 479 anos de Iguape, com base no artigo 

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

R$ 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, 01 de Dezembro de 2017. 

Processo nº 302/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

    

 Tomando ciência da justificativa 

oriunda da origem e do conteúdo do 

procedimento, RATIFICO a contratação 

direta com DIOCELIO RIBEIRO FRANÇA - 

MEI, inscrito no CNPJ sob o n° 

28.089.940/0001-18, com sede á Rua Major 

Rebelo, nº 629 – Centro, cidade de Iguape, 

Cep:11920-000, para a contratação do show 

musical “Geração Fandangueira do Prelado” 

a ser realizado no dia 03/12/2017, às 17:00h, 

no Largo das Neves, Iguape-SP, como parte 

da programação do Aniversário de 479 anos 

de Iguape, com base no artigo 25, inciso III, 

da Lei n° 8.666/93, no valor de R$ 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, 01 de Dezembro de 2017. 

Processo nº 315/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

  Tomando ciência da 

justificativa oriunda da origem e do conteúdo 

do procedimento, RATIFICO a contratação 

direta com IGOR RODRIGUES GIANI 

ALVES - MEI, CNPJ nº 20.543.065/0001-90, 

com sede à Rua Capitão Augusto Rollo, 373, 

bairro Jardim Sinhô Rollo, cidade de Iguape, 

Cep:11920-000, para a contratação do grupo 

musical “Janelas e Beirais”, a ser realizado 

no dia 02/12/2017, às 11h30, na Praça 

Francisco Rangel, como parte da 

programação do Aniversário de 479 anos de 

Iguape, 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, 01 de Dezembro de 2017. 

Processo nº 314/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

    

 Tomando ciência da justificativa 

oriunda da origem e do conteúdo do 

procedimento, RATIFICO a contratação 

direta com MIGUEL DE RAMOS JUNIOR - 

MEI, CNPJ nº 29.137.800/0001-30, com 

sede à Rod. Ivo Zanella, km 70, bairro Ilha 

Grande, cidade de Iguape, CEP: 11920-000, 

para a contratação do do grupo musical 

“Jefferson Luiz & Jr”, a ser realizado no dia 

02/12/2017, às 14h00, na Praça Francisco 

Rangel, como parte da programação do 

Aniversário de 479 anos de Iguape, com 

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

8.666/93, no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem 

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 Dezembro de 2017. 

Processo nº 305/2017 

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, inscrito no CNPJ sob o 

n°11.575.114/0001-86, com sede à Av. 

Eduardo Ébano Pereira, 630, bairro Beira do 

Valo, cidade de Iguape, CEP: 11920-000, 

para a contratação do show musical “Lara 

Cantador do Vale”, a ser realizado no dia 

03/12/2017, às 13:00h, para apresentação 

musical na abertura da exposição “Alma 

Caiçara”, como parte da programação do 

Aniversário de 479 anos de Iguape, com 

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

8.666/93, no valor de R$ 800,00 (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, 01 de Dezembro de 2017. 

Processo nº 309/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

    

 Tomando ciência da justificativa 

oriunda da origem e do conteúdo do 

procedimento, RATIFICO a contratação 

direta com MARCOS APARECIDO 

FERREIRA - MEI, CNPJ nº 20.876.191/0001-

67, à Rua I, 20, Jardim Primavera, cidade de 

Iguape, Cep:11920-000, para a contratação 

do show musical “Marcos Machado Trio”, a 

ser realizado no dia 02/12/2017, às 17:50h, 

na Toca do Bugio, como parte da 

programação do Aniversário de 479 anos de 

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

Lei n° 8.666/93, no valor de R$ 1.000,00 (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, 01 de Dezembro de 2017. 

Processo nº 313/2017 

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, inscrito no CNPJ sob o n° 

11.575.114/0001-86, com sede à Av. 

Eduardo Ebano Pereira 630, bairro Beira do 

Valo, cidade de Iguape, Cep:11920-000, para 

a contratação do show musical 

“Nasmasdaszas”, a ser realizado no dia 

02/12/2017, às 15:30h, como parte da 

programação do Aniversário de 479 anos de 

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

Lei n° 8.666/93, no valor de R$ 750,00 

(setecentos 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, 01 de Dezembro de 2017. 

Processo nº 310/2017 

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, CNPJ nº 20.235.009/0001-99, com 

sede à Rua Capitão Oliveira, 157, Guaricana, 

cidade de Iguape, CEP: 11920-000, para a 

contratação do show musical “Netto Pio 

Festa, Poesia & Canção”, a ser realizado no 

dia 02/12/2017, às 16:30h, na Toca do Bugio, 

como parte da programação do Aniversário 

de 479 anos de Iguape, com base no artigo 

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

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, 01 de Dezembro de 2017. 

Processo nº 311/2017 

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, CNPJ nº 20.235.009/0001-99, com 

sede à Rua Capitão Oliveira, 157, Guaricana, 

cidade de Iguape, CEP: 11920-000, para a 

contratação do show musical “Nutela”, a ser 

realizado no dia 02/12/2017, às 21:00h, no 

Largo da Basílica, como parte da 

programação do Aniversário de 479 anos de 

Iguape, 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, 01 de Dezembro de 2017. 

Processo nº 312/2017 

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, CNPJ nº 28.793.576/0001-72, 

com sede à Rua Panamá, 199, Jardim 

América, cidade de Iguape, Cep:11920-000, 

para a contratação do show musical 

“Presença A +”, a ser realizado no dia 

02/12/2017, às 12:50h, no Largo da Basílica, 

como parte da programação do Aniversário 

de 479 anos de Iguape, com base no artigo 

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

R$ 800,00 (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, 01 de Dezembro de 2017. 

Processo nº 307/2017 

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, CNPJ nº 

28.098.892/0001-24, à Rua dos Estudantes, 

21, bairro Centro, cidade de Iguape, CEP: 

11920-000, para a contratação do show 

musical “Riva Trio”, a ser realizado no dia 

02/12/2017, às 19:10h, na Toca do Bugio, 

como parte da programação do Aniversário 

de 479 anos de Iguape, 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, 01 de Dezembro de 2017. 

Processo nº 308/2017 

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, 

CNPJ n° 26.486.556/0001-23,com sede à 

Rua Adventino Gonçalves Vaz, 96, Balneário 

Britânia, cidade de Ilha Comprida, 

Cep:11925-000, para a contratação do show 

musical “Trio Gandaia & Luis Gonzaga 

Cover”, a ser realizado no dia 02/12/2017, às 

16:00h, na Praça Francisco Rangel, Rocio 

Iguape/SP, como parte da programação do 

Aniversário de 479 anos de Iguape, com 

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

8.666/93, no valor de R$ 1.000,00 (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, 01 de Dezembro de 2017. 

Processo nº 316/2017 

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, CNPJ nº 20.235.009/0001-99,com sede 

à Rua Capitão Oliveira, nº 157 – Guaricana, 

cidade de Iguape, Cep:11920-000, para a 

contratação do  Grupo musical “Yasmin 

Farias & Banda” a ser realizado no dia 

02/12/2017, às 22:30h, no Largo da Basílica, 

como parte da programação do Aniversário 

de 479 anos de Iguape, 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, 01 de Dezembro de 2017. 

Processo nº 300/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

    

 Tomando ciência da justificativa 

oriunda da origem e do conteúdo do 

procedimento, RATIFICO a contratação 

direta com ODIRLEI FRANCO DE LIMA-MEI, 

inscrito no CNPJ n° 24.360.727/0001-48, 

com sede a R. Vila Nova, n.º 947, Vila Nova 

– Iguape/SP, CEP: 11920-000, para a 

contratação do  Arte Educador “Ordilei 

Franco de Lima” a ser realizado no dia 

03/12/2017, no espaço “Casa de Costumes”, 

como parte da programação do Aniversário 

de 479 anos de Iguape, com fundamento nos 

temos do Artigo 24, Inciso II da Lei Federal 

n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações posteriores, no valor de R$ 

1.100,00 (mil e cem 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


