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        Iguape, 05 de Outubro de 2017. 

 

Processo nº 253/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

    

 Tomando ciência da justificativa oriunda da 

origem e do conteúdo do procedimento, RATIFICO a 

contratação direta com SANDY GARCIA FERRAZ - MEI, 

inscrita no CNPJ nº 28.174.668/0001-74, com sede a 

Rua Leopoldo Leite, n°104 – Setor 03, Jacareí/SP, 

CEP:11.12327-470, para a contratação do músico 
“Omar Colleman” a ser realizado no dia 14/10/2017 às 

24h, no “Iguape Jazz & Blues Festival” – Iguape/SP, 

com base no artigo 25, inciso III, da Lei n° 8.666/93, 

no valor de R$ 7.880,00 (sete mil, oitocentos e oitenta 

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 - 

MEI, inscrita no CNPJ nº 23.327.420/0001-04, com 

sede a Rua 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, 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. 
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WILSON ALMEIDA LIMA 

PREFEITO 

 
 

 

       

 

 Iguape, 05 de Outubro de 2017. 

 

Processo nº 250/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

    

 Tomando ciência da justificativa oriunda da 

origem e do conteúdo do procedimento, RATIFICO a 

contratação direta com DANY GODOY PRODUÇÕES 

ARTÍSTICAS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 

21.240.905/0001-09, com sede a Rua Alvaro 

Rodrigues, n°943 – Vila Cordeiro, São Paulo/SP, 

CEP:04.528.002, para a contratação dos músicos 
“Amilton Godoy e Léa Freire” a ser realizado no dia 

14/10/2017 às 21h, no “Iguape Jazz & Blues Festival” – 

Iguape/SP, com base no artigo 25, inciso III, da Lei n° 

8.666/93, no valor de R$ 9.680,00 (nove mil seiscentos 

e oitenta 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, 11 de Outubro de 2017. 

 

Processo nº 267/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

    

 Tomando ciência da justificativa oriunda da 

origem e do conteúdo do procedimento, RATIFICO a 

contratação direta com MARCOS APARECIDO FERREIRA 

- MEI, inscrita no CNPJ nº 20.876.191/0001-67, com 

sede a Rua G, n°20 – Jardim Primavera, JIguape/SP, 
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CEP:11.920-000, para a contratação dos músicos 

“Felipe Godoy e Marcos Machado” a ser realizado no dia 

14/10/2017 às 14:00h, no “Iguape Jazz & Blues 

Festival” – Iguape/SP, com base no artigo 25, inciso 
III, da Lei n° 8.666/93, no valor de R$ 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, 11 de Outubro de 2017. 

 

Processo nº 268/2017 

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, inscrita no CNPJ nº 20.543.065/0001-90, com 

sede a Rua Tiradentes, n°169 – Centro, Iguape/SP, 

CEP:11.920-00, para a contratação do grupo musical 

“Janelas e Beirais” a ser realizado no dia 15/10/2017 às 

13h, no “Iguape Jazz & Blues Festival” – Iguape/SP, 

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, 11 de Outubro de 2017. 
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Processo nº 266/2017 

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 dos músicos da “Riva Trio” a ser realizado 

no dia 14/10/2017 às 14h,na Toca do Bugio, no 
“Iguape Jazz & Blues Festival” – 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 

PREFEIT 

 

        Iguape, 11 de Outubro de 2017. 

 

Processo nº 267/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

    

 Tomando ciência da justificativa oriunda da 

origem e do conteúdo do procedimento, RATIFICO a 
contratação direta com ADILSON LOPES PERLUIZ - MEI, 

inscrita no CNPJ nº 28.703.584/0001-80, com sede a 

Av. Aeroporto, n°20 – Rocio, Iguape/SP, CEP:11.920-

000, para a contratação do grupo artístico “Turma da 

Alegria” para apresentação a ser realizado nos dias 10 

e 11 de outubro, na comemoração do Dia das Crianças, 

que será realizada no espaço Canto do Morro, 

Iguape/SP, com base no artigo 25, inciso III, da Lei n° 

8.666/93, no valor de R$ 4.500,00 (quatro 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 
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 Iguape, 06 de Outubro de 2017. 

 

Processo nº 261/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

    

 Tomando ciência da justificativa oriunda da 
origem e do conteúdo do procedimento, RATIFICO a 

contratação direta com EGBERTO MARCIO NOGUEIRA 

DE MEDEIROS E SILVA, inscrita no CNPJ nº 

45.550.167/0001-64, com sede a Av. Benedito Isaac 

Pires, n°385 – Pq Isaac Pires, Cotia/SP, CEP:6716-300, 

para a contratação de empresa para exposição 

fotográfica “Imagens Humanas” de Jr. Ripper, no Museu 

Municipal – Iguape/SP sendo a abertura 14/10/2017, 

às 20:00h, permanecendo aberto ao público para 

visitação até 26/11/2017, como parte da programação 
do  “Iguape Jazz & Blues Festival” – Iguape/SP, com 

base no artigo 24, inciso II, 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, 11 de Outubro de 2017. 

 

Processo nº 165/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

    

 Tomando ciência da justificativa oriunda da 

origem e do conteúdo do procedimento, RATIFICO a 

contratação direta com TALENTOS E EVENTOS 

ORGANIZADORA DE EVENTOS MUSICAIS EIRELI, 
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inscrita no CNPJ nº 20.721.309/0001-88, com sede a 

Rua General Osório, n°75 – Jardim dos Calegaris, 

Paulínia/SP, para a contratação dos músicos “Rafael 

Beck e Rafael Schimidt” a ser realizado no dia 
14/10/2017 às 13:00h, na Praça da Basílica e no dia 

15/10/2017 às 14:30, na Rua Porto Osório – 

Iguape/SP, com base no artigo 25, inciso III, da Lei n° 

8.666/93, no valor de R$ 2.200,00 (dois 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, 11 de Outubro de 2017. 

 

Processo nº 264/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

    

 Tomando ciência da justificativa oriunda da 

origem e do conteúdo do procedimento, RATIFICO a 

contratação direta com VITOR MANOEL SOUZA DA 
SILCA - 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 dos 

músicos da  “Street Jazz Band” a ser realizado no dia 

13/10/2017 às 19:00hh,14/10/2017 às 12:00h e as 

20:00h, e no dia 15/10/2017 às 12:00h no “Iguape 

Jazz & Blues Festival” – Iguape/SP, com base no artigo 

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

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 

PREFEIT 




