
Iguape, 07 de Fevereiro de 2018. 

 

Processo nº 037/2018 

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 nº 20.235.009/0001-99,  

com sede à Rua Capitão Oliveira, 157, Guaricana, 

Iguape/SP, CEP: 11.920-000, para a contratação da 

apresentação musical “NUT’ELA” como parte da 

programação do Carnaval 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, 07 de Fevereiro de 2018. 

 

Processo nº 038/2018 

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 nº 

20.876.191/0001-67,  com sede à Rua I, 20, Jd 

Primavera, Iguape/SP, CEP: 11.920-000, para a 

contratação da apresentação musical “MARCOS 

MACHADO & BANDA” como parte da programação 

do Carnaval 2018, com base no artigo 25, inciso III, 

da Lei n° 8.666/93, no valor de R$ 1.500,00 (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, 07 de Fevereiro de 2018. 

 

Processo nº 039/2018 

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, inscrita no CNPJ nº 28.793.576/0001-

72,  com sede à Rua Panama, 199, Jd América, 

Iguape/SP, CEP: 11.920-000, para a contratação da 

apresentação musical “CHARANGA” como parte da 

programação do Carnaval 2018, com base no artigo 

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

19.000,00 (dezenove 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 

 
 

 

 

 


