
Iguape, 17 de Janeiro de 2018. 

Processo nº 019/2018 

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 nº20.753.443/0001-60, com 

sede na Rua Doutor Augusto de Miranda, nº 830, 

Vila Pompéia, São Paulo/SP, CEP: 05.026-000, 

para a contratação da apresentação musical 

“PEIXELETRICO” como parte da programação do 

Festival de Verão de Iguape 2018, com base no 

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

R$ 9.500,00(nove 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 

 

 
Iguape, 17 de Janeiro de 2018. 

 

Processo nº 020/2018 

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 

à Rua Major Rebelo, nº 629, Centro, Iguape-SP , CEP: 

11.920-000, para a contratação da apresentação 

musical “GERAÇÃO FANDANGUEIRA DO PRELADO” 

como parte da programação do Festival de Verão de 
Iguape 2018, 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, 17 de Janeiro de 2018. 

 

Processo nº 021/2018 

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, inscrita no CNPJ nº20.235.009/0001-99, com sede 

à Rua Capitão Oliveira, nº 157, Guaricana, Iguape/SP, 

CEP: 11.920-000, para a contratação da apresentação 

musical “NUT’ELA” como parte da programação do 

Festival de Verão de Iguape 2018, 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, 17 de Janeiro de 2018. 

 

Processo nº 023/2018 
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

    

 Tomando ciência da justificativa oriunda da 

origem e do conteúdo do procedimento, RATIFICO a 

contratação direta com ANGELA CRISTIANE DE 

OLIVEIRA MENDES - MEI, inscrita no CNPJ nº 

29.355.034/0001-80, com sede à Rua Ema, nº 300, 

Jardim Saúde, Jarinu/SP, CEP: 13.240-000, para a 

contratação da apresentação musical “BANDA SABBA 
TRIBUTO” como parte da programação do Festival de 

Verão de Iguape 2018, com base no artigo 25, inciso 

III, da Lei n° 8.666/93, no valor de R$ 1.500,00(hum 

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 

 
 

        Iguape, 17 de Janeiro de 2018. 

 

Processo nº 024/2018 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

    

 Tomando ciência da justificativa oriunda da 

origem e do conteúdo do procedimento, RATIFICO a 
contratação direta com ANGELA CRISTIANE DE 

OLIVEIRA MENDES - MEI, inscrita no CNPJ nº 

29.355.034/0001-80, com sede à Rua Ema, nº 300, 

Jardim Saúde, Jarinu/SP, CEP: 13.240-000, para a 

contratação da apresentação musical “BANDA 7 LIST” 

como parte da programação do Festival de Verão de 

Iguape 2018, 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 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




