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Processo nº 006/2018 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

    

 Tomando ciência da justificativa oriunda da 

origem e do conteúdo do procedimento, RATIFICO a 

contratação direta com TOKA EVENTOS ARTISTICOS 

EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº 24.198.825/0001-

20,  com sede à Rua José Augusto Pereira, 71, 

Jardim Maristela, São Paulo/SP, CEP: 02.805-130, 

para a contratação da apresentação musical 

“TONINHO NASCIMENTO” 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, 10 de Janeiro de 2018. 

 

Processo nº 003/2018 

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 

nº20.876.191/0001-67, com sede à Rua G, 20, Jd 

Primavera, cidade de Iguape, CEP: 22451-090, 

para a contratação da apresentação musical grupo 

“MARCOS MACHADO & BANDA” 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. 
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 Expeçam-se as publicações necessárias para 

a publicidade do presente, afixando-se cópia deste 
despacho para conhecimento geral.           

   

 

 

 

WILSON ALMEIDA LIMA 

PREFEITO 

 

 

 

 

        Iguape, 10 de Janeiro de 2018. 

 

Processo nº 004/2018 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

    

 Tomando ciência da justificativa oriunda da 

origem e do conteúdo do procedimento, RATIFICO a 

contratação direta com LG EMPREENDIMENTOS 

CULTURAIS E ARTISTICOS LTDA-ME, inscrita no 

CNPJ nº31.604.598/0001-51, com sede à Rua 

Duque Estrada 31, APT 1006, Gavea, Rio de 

Janeiro/RJ, CEP: 22451-090, para a contratação da 

apresentação musical “LEO GANDELMAN 

QUARTETO” 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$ 

21.500,00(vinte e um mil e quinhentos), 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, 10 de Janeiro de 2018. 

 

Processo nº 005/2018 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

    

 Tomando ciência da justificativa oriunda da 
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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 à Rua Capitão Augusto Rollo, 373, 

bairro Jardim Sinhô Rollo, cidade de Iguape, CEP: 

11920-000, para a contratação da apresentação 

musical grupo “JANELAS E BEIRAIS” 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$ 1.000,00 (hum 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, 10 de Janeiro de 2018. 

 

Processo nº 007/2018 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

    

 Tomando ciência da justificativa oriunda da 

origem e do conteúdo do procedimento, RATIFICO a 

contratação direta com NICOLAS ROCHA SIMI-MEI, 

inscrita no CNPJ nº 22.698.121/0001-91, com sede 

à Av. Joaquim Machado de Lima, nº 1319, 

Jacareí/SP, CEP: 12.324-325 , para a contratação da 

apresentação musical banda “IGOR PRADO BAND & 

MARACATU DA PEDRA “ 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$ 4.300,00 (QUATRO MIL E TREZENTOS 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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Processo nº 323/2017 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

    

 Tomando ciência da justificativa oriunda da 

origem e do conteúdo do procedimento, RATIFICO a 

contratação direta com ESTREIA PRODUÇÕES 

CULTURAIS E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 

11.760.794/0001-08, com sede a Avenida das 

Américas, 1.155 – sala 807 – Barra da Tijuca – Rio 

de Janeiro/RJ, CEP: 22.631-000, para a contratação 

da apresentação musical banda “Cidade Negra” 

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$ 54.000,00 

(cinquenta e quatro  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, 10 de Janeiro de 2018. 

 

Processo nº 008/2018 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

    

 Tomando ciência da justificativa oriunda da 

origem e do conteúdo do procedimento, RATIFICO a 

contratação direta com BRUNA CARAM PRODUCOES 

ARTISTICAS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ nº 

15.230.815/0001-34, com sede à Rua Aimbere, 

651, Perdizes, São Paulo/SP,   CEP: 5018-010 , 

para a contratação da apresentação musical “BRUNA 

CARAM” 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$ 

13.000,00(treze mil reais), pois que ao analisar o 

caso concreto vislumbro preenchidos todos os 

requisitos legais. 
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 Expeçam-se as publicações necessárias para 

a publicidade do presente, afixando-se cópia deste 
despacho para conhecimento geral.           

   

 

 

 

WILSON ALMEIDA LIMA 

PREFEITO 

 

 

 

 

 

 

 




