
Iguape, 25 de Junho de 2018. 

 

Processo nº 118/2018 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 Tomando ciência da justificativa 

oriunda da origem e do conteúdo do 

procedimento, RATIFICO a contratação direta com 

JOSÉ ROBERTO DE SÁ JUNIOR - MEI, inscrito no 

CNPJ nº 15.491.527/0001-33, com sede a Rua 

Cláudio Cesar Machado de Araújo, nº 104, Vila 

Amato, Sorocaba/SP – CEP: 19.087-667, para 

contratação do grupo musical “BANDA DA FEIRA”, 

para apresentação musical no Iguape Junino 2018 

a ser realizado no bairro do Rocio - Iguape/SP, 

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

8.666/93, no valor de R$ 3.000,00 (três 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, 25 de Junho de 2018. 

 

 

Processo nº 112/2018 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 Tomando ciência da justificativa 

oriunda da origem e do conteúdo do 

procedimento, RATIFICO a contratação direta com 

DANIEL PERROUD TEIXEIRA - ME, inscrito no CNPJ 

nº 20.753.443/0001-60, com sede a Rua Ouro 

Preto, nº 303 – Casa 17, Chácara de La Rocca, 

Carapicuiba/SP – CEP: 063.50-270, para 

contratação do grupo musical “DOIS DOBRADO”, 

para apresentação musical no Iguape Junino 2018 

a ser realizado no bairro do Rocio - Iguape/SP, 

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

8.666/93, no valor de R$ 6.500,00 (seis 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, 25 de Junho de 2018. 

 

Processo nº 110/2018 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 Tomando ciência da justificativa 

oriunda da origem e do conteúdo do 

procedimento, RATIFICO a contratação direta com 

EDSON RIBEIRO CONSTANCIO - MEI, inscrito no 

CNPJ nº 28.986.964/0001-70, com sede a Rua 

Morretes, nº 06, bairro Rocio, cidade de 

Iguape/SP – CEP: 11.920-000, para contratação 

do grupo cultural “FANDANGO DO ROCIO”, para 

apresentação cultural no Iguape Junino 2018 a 

ser realizado no bairro do Rocio - Iguape/SP, 

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, 25 de Junho de 2018. 

 

Processo nº 117/2018 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

Tomando ciência da justificativa 

oriunda da origem e do conteúdo do 

procedimento, RATIFICO a contratação direta com 

DIOCÉLIO RIBEIRO FRANÇA - MEI, inscrito no CNPJ 

nº 28.089.940/0001-18, com sede a Rua Major 

Rebello, nº 629, bairro Centro, cidade de 

Iguape/SP – CEP: 11.920-000 para contratação do 

grupo cultural “FANDANGO SANDÁLIA DE PRATA”, 

para apresentação cultural no Iguape Junino 

2018 a ser realizado no bairro do Rocio - 

Iguape/SP, 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, 25 de Junho de 2018. 

 

Processo nº 115/2018 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 Tomando ciência da justificativa 

oriunda da origem e do conteúdo do 

procedimento, RATIFICO a contratação direta com 

DIOCÉLIO RIBEIRO FRANÇA - MEI, inscrito no CNPJ 

nº 28.089.940/0001-18, com sede a Rua Major 

Rebelo, nº 629, bairro Centro, cidade de 

Iguape/SP – CEP: 11920-000, para contratação do 

grupo cultural “GERAÇÃO FANDANGUEIRA DO 

PRELADO”, para apresentação cultural no Iguape 

Junino 2018 a ser realizado no bairro do Rocio 

- Iguape/SP, 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, 25 de Junho de 2018. 

 

Processo nº 114/2018 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO  

 Tomando ciência da justificativa 

oriunda da origem e do conteúdo do 

procedimento, RATIFICO a contratação direta com 

LIANKA GASPAR DE NORONHA - MEI, inscrito no 

CNPJ nº 25.217.368/0001-37, com sede ao KM 

3,Sítio Sino, bairro Teagem, cidade de 

Miracatu/SP – CEP: 11.850-000, para contratação 

do grupo musical “LIANKA E LYARA”, para 

apresentação musical no Iguape Junino 2018 a 

ser realizado no bairro do Rocio - Iguape/SP, 

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

8.666/93, no valor de R$ 1.800,00 (mil e 

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, 25 de Junho de 2018. 

 

Processo nº 111/2018 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 Tomando ciência da justificativa 

oriunda da origem e do conteúdo do 

procedimento, RATIFICO a contratação direta com 

MARCOS APARECIDO FERREIRA - MEI, inscrito no 

CNPJ nº 20.876.191/0001-67, com sede a Rua I, 

nº 20, bairro Jardim Primavera, cidade de 

Iguape/SP – CEP: 11.920-000, para contratação 

do grupo musical “MARCOS MACHADO QUARTETO”, 

para apresentação musical no Iguape Junino 2018 

a ser realizado no bairro do Rocio - Iguape/SP, 

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

8.666/93, no valor de R$ 1.800,00 (mil e 

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, 25 de Junho de 2018. 

 

Processo nº 113/2018 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

Tomando ciência da justificativa 

oriunda da origem e do conteúdo do 

procedimento, RATIFICO a contratação direta com 

CHEYLA HENRIQUE DA SILVA - MEI, inscrito no 

CNPJ nº 28.586.913/0001-50, com sede a Rua 

Francisco Luís de Souza Junior, nº 416, ap. 42 

B, bairro Água Branca, cidade de São Paulo/SP – 

CEP: 05037-001, para contratação do grupo 

musical “MARIJUARA”, para apresentação musical 

no Iguape Junino 2018 a ser realizado no bairro 



do Rocio - Iguape/SP, com base no artigo 25, 

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

3.600,00 (três mil e 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, 25 de Junho de 2018. 

 

Processo nº 109/2018 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 Tomando ciência da justificativa 

oriunda da origem e do conteúdo do 

procedimento, RATIFICO a contratação direta com 

MAURICIO ELENO DA SILVA - MEI, inscrito no CNPJ 

nº 13.333.451/0001-92, com sede a Rua Adventino 

Gonçalves Vaz, nº 96, Balneário Britânia, 

cidade de Ilha Comprida – CEP: 11.925-000, para 

contratação do grupo musical “NATIVOS DA ILHA”, 

para apresentação musical no Iguape Junino 2018 

a ser realizado no bairro do Rocio - 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 

PREFEITO 

 

Iguape, 25 de Junho de 2018. 

 

Processo nº 116/2018 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 Tomando ciência da justificativa 

oriunda da origem e do conteúdo do 

procedimento, RATIFICO a contratação direta com 

MAURICIO ELENO DA SILVA - MEI, inscrito no CNPJ 

nº 13.333.451/0001-92, com sede a Rua Adventino 

Gonçalves Vaz, nº 96, Balneário Britânia, 

cidade de Ilha Comprida – CEP: 11925-000, para 

contratação do grupo musical “Trio Gandaia e 

Luís Gonzaga Cover”, para apresentação musical 

no Iguape Junino 2018 a ser realizado no bairro 

do Rocio - 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 

       PREFEITO 

 

 

Iguape, 25 de Junho de 2018. 

 

Processo nº 119/2018 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 Tomando ciência da justificativa 

oriunda da origem e do conteúdo do 

procedimento, RATIFICO a contratação direta com 

DANIEL PERROUD TEIXEIRA - ME, inscrito no CNPJ 

nº 20.753.443/0001-60, com sede a Rua Ouro 

Preto, nº 303 – Casa 17, Chácara de La Rocca, 

Carapicuiba/SP – CEP: 063.50-270, para 

contratação do grupo musical “TRIO SINHÁ FLOR”, 

para apresentação musical no Iguape Junino 2018 

a ser realizado no bairro do Rocio - Iguape/SP, 

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

8.666/93, no valor de R$ 7.500,00 (sete 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 

 

 


