
Iguape, 10 de Janeiro de 2018. 

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 014/2018 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 Tomando ciência da justificativa oriunda da 

origem e do conteúdo do procedimento, RATIFICO a 

contratação direta com ERIC TEMOTEO FURLAN - MEI, 

inscrita no CNPJ nº 22.342.045/0001-87, com sede à 

Rua Lauro Grespan, 651, Anita Venturi Prico, 

Mococa/SP,   CEP: 13737-234 , para a contratação da 

apresentação musical “QUARTETO SENTINELA & WAGNER 

TISO” 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$ 17.000,00(dezessete 

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 013/2018 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 Tomando ciência da justificativa oriunda da 

origem e do conteúdo do procedimento, RATIFICO a 

contratação direta com SÉRGIO RIBEIRO - MEI, inscrita 

no CNPJ nº 19.284.829/0001-91, com sede à Rui Prado 

de Mendonça Junior, nº 779, Vila Alay Jose Correa, 

Registro/SP, CEP: 11.900-000, para a contratação da 

apresentação musical “Packaw – especial O grande 

encontro” 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$ 1.260,00 (mil 

duzentos e sessenta 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 017/2018 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 Tomando ciência da justificativa oriunda da 

origem e do conteúdo do procedimento, RATIFICO a 

contratação direta com PEDRO DAVID DE OLIVEIRA 

CASTELLO BRANCO- MEI, inscrita no CNPJ 

nº19.114.918/0001-90, com sede à Rua Nereida, nº 

413, Vale do Sol, Belo Horizonte/MG, CEP: 34.000-

000, para a contratação da apresentação musical 

“MARINA MACHADO” 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$ 

9.000,00(nove 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 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. 

 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 015/2018 

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, 

inscrita no CNPJ nº 11.575.114/0001-86, com sede à 

Av. Eduardo Ébano Pereira, 630 casa, Beira do Valo, 

Iguape/SP, CEP: 11920-000, para a contratação da 

apresentação musical do músico “Lara Cantador do 

Vale” 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$ 600,00 (seiscentos 

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 016/2018 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 Tomando ciência da justificativa oriunda da 

origem e do conteúdo do procedimento, RATIFICO a 

contratação direta com JEFFERSON GONÇALVES DA COSTA- 

MEI, inscrita no CNPJ nº15.557.493/0001-32, com sede 

á Rua Natalina, nº 11, Apto. 102, Tijuca, Rio de 

Janeiro/RJ; CEP: 20.530-030, para a contratação da 

apresentação musical “JEFFERSON GONÇALVES E 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$ 8.500,00(oito 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 005/2018 

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 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 

 

 

 

        Iguape, 10 de Janeiro de 2018. 

Processo nº 012/2018 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 Tomando ciência da justificativa oriunda da 

origem e do conteúdo do procedimento, RATIFICO a 

contratação direta com GLAUCO SOLTER - MEI, inscrita 

no CNPJ nº 13.003.978/0001-59, com sede à Rua 

Mamore, 226, São Francisco, Curitiba/PR, CEP: 

80.510-160 , para a contratação da apresentação 

musical do trio “Gabriel Grossi, Caito Marcondes & 

Glauco Solter” 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$ 

11.700,00(onze mil e setecentos 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 018/2018 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 Tomando ciência da justificativa oriunda da 

origem e do conteúdo do procedimento, RATIFICO a 

contratação direta com EDSON RIBEIRO CONSTANCIO- MEI, 

inscrita no CNPJ nº28.986.964/0001-70, com sede á 

Rua Morretes, nº 06, Rocio, Iguape/SP , CEP: 11.920-

000, para a contratação da apresentação musical 

“FANDANGO DO ROCIO” 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 

 

 

 

 

 

 



Iguape, 03 de Janeiro de 2018. 

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 011/2018 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 Tomando ciência da justificativa oriunda da 

origem e do conteúdo do procedimento, RATIFICO a 

contratação direta com DANIEL PERROUD TEIXEIRA - MEI, 

inscrita no CNPJ nº 20.753.443/0001-60, com sede à 

Rua Dr. Augusto de Miranda, 830 AP 31, Vila 

Pompeia, São Paulo/SP, CEP: 5026-000, para a 

contratação da apresentação musical do músico “Carla 

Casarin” 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$ 

12.500,00(doze 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 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. 

 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 010/2018 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 Tomando ciência da justificativa oriunda da 

origem e do conteúdo do procedimento, RATIFICO a 

contratação direta com VALLILO PRODUÇÕES CULTURAIS E 

ARTÍSTICAS LTDA - MEI, inscrita no CNPJ nº 

14.263.359/0001-66,  com sede à Rua Corcovado, nº 

134, Parque Residencial da Lapa, São Paulo/SP - CEP: 

05038.040, para a contratação da apresentação musical 

“ARRIGO BARNABÉ” 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$ 

18.000,00 (dezoito 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 

 

 

 

 

 




