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Iguape, 10 de Outubro de 

2018. 

 

Processo nº 199/2018 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

 

    

 Tomando ciência da 

justificativa oriunda da 

origem e do conteúdo do 

procedimento, RATIFICO a 

contratação direta com MARCO 

ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA - 

MEI, inscrito no CNPJ nº 

18.351.143/0001-03, com sede 

a Rua Capitão Dias, nº 89, 

bairro Centro, Iguape/SP – 

CEP: 11.920-000, para 

contratação do grupo musical 

“BATUCAJE DO VALE”, para 

apresentação no bairro Jairê 

como parte da programação da 

Festa da Manjuba de 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, 08 de Outubro de 

2018. 

  

Processo nº 196/2018 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

    

 Tomando ciência da 

justificativa oriunda da 

origem e do conteúdo do 

procedimento, RATIFICO a 

contratação direta com SERGIO 

RIBEIRO - MEI, inscrito no 

CNPJ nº 19.284.829/0001-91, 

com sede a Rua Rui Prado de 

Mendonça, nº 779, Vila Alay 

J. Correa, Registro/SP – CEP: 

11.900-000, para contratação 

do grupo musical “BRAZILIAN 

PEPPER”, para apresentação no 

bairro Jairê como parte da 

programação da Festa da 

Manjuba de 2018, com base no 
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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, 10 de Outubro de 

2018. 

 

Processo nº 194/2018 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

    

 Tomando ciência da 

justificativa oriunda da 

origem e do conteúdo do 

procedimento, RATIFICO a 

contratação direta com MARCO 

ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA - 

MEI, inscrito no CNPJ nº 

18.351.143/0001-03, com sede 

a Rua Capitão Dias, nº 89, 

bairro Centro, Iguape/SP – 

CEP: 11.920-000, para 

contratação do grupo cultural 

“CAPOEIRA NOSSO SENHOR DO 

BONFIM & MARACATU PRINCESA DO 

LITORAL”, para apresentação 

no bairro Jairê como parte da 

programação da Festa da 

Manjuba de 2018, com base no 

artigo 25, inciso III, da Lei 

n° 8.666/93, no valor de R$ 

1.000,00 (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 
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Iguape, 08 de Outubro de 

2018. 

 

Processo nº 192/2018 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

    

 Tomando ciência da 

justificativa oriunda da 

origem e do conteúdo do 

procedimento, RATIFICO a 

contratação direta com 

CAROLINA SOARES LOUREIRO 

SANTOS - MEI, inscrito no 

CNPJ nº 25.382.085/0001-40, 

com sede a Rua Tabajaras, nº 

160, Ap. 43, bairro Mooca, 

São Paulo/SP – CEP: 3121-010, 

para contratação do grupo 

musical “CAROLINA SOARES”, 

para apresentação no bairro 

Jairê como parte da 

programação da Festa da 

Manjuba de 2018, com base no 

artigo 25, inciso III, da Lei 

n° 8.666/93, no valor de R$ 

7.000,00 (sete 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, 08 de Outubro de 

2018. 

 

Processo nº 185/2018 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

    

 Tomando ciência da 

justificativa oriunda da 

origem e do conteúdo do 

procedimento, RATIFICO a 

contratação direta com 

ANTONIO SAVEGNAGO - MEI, 

inscrito no CNPJ nº 

12.024.615/0001-37, com sede 

a Rua Humberto Paladini, nº 

109, bairro Britânia, Ilha 

Comprida/SP – CEP: 11.925-

000, para contratação do 

grupo musical “DIMENSÃO 

GAÚCHA”, para apresentação no 
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bairro Jairê como parte da 

programação da Festa da 

Manjuba de 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, 11 de Outubro de 

2018. 

 

Processo nº 187/2018 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

    

 Tomando ciência da 

justificativa oriunda da 

origem e do conteúdo do 

procedimento, RATIFICO a 

contratação direta com MORI & 

SILVA LTDA, inscrito no CNPJ 

nº 15.912.875/0001-37, com 

sede a Rua Romulo Lupo, nº 

979, Jd. Universal, 

Araraquara/SP – CEP: 14.801-

700, para contratação do show 

musical “DONA ZEFA”, para 

apresentação no bairro Jairê 

como parte da programação da 

Festa da Manjuba de 2018, 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 
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PREFEITO 

 

 
Iguape, 10 de Outubro de 

2018. 

 

Processo nº 188/2018 

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, 

inscrito no CNPJ nº 

20.543.065/0001-90, com sede 

a Rua Tiradentes, nº 169, 

Centro, Iguape/SP – CEP: 

11.920-000, para contratação 

do grupo musical “DRICA 

MORAES E ARTHUR SOUZA”, para 

apresentação no bairro Jairê 

como parte da programação da 

Festa da Manjuba de 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, 11 de Outubro de 

2018. 

 

Processo nº 197/2018 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

    

 Tomando ciência da 

justificativa oriunda da 

origem e do conteúdo do 

procedimento, RATIFICO a 

contratação direta com 

CRISTIANO RUBEN DO NASCIMENTO 

- MEI, inscrito no CNPJ nº 

31.513.462/0001-36, com sede 

a Estrada dos Eucaliptos, nº 

49, Estancia Figueira B, 

Campo Limpo Paulista/SP – 

CEP: 13.233-552, para 

contratação do grupo musical 
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“DUDUCA & DALVAN”, para 

apresentação no bairro Jairê 

como parte da programação da 

Festa da Manjuba de 2018, com 

base no artigo 25, inciso 

III, da Lei n° 8.666/93, no 

valor de R$ 23.000,00 (vinte 

e 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, 10 de Outubro de 

2018. 

  

Processo nº 190/2018 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

    

 Tomando ciência da 

justificativa oriunda da 

origem e do conteúdo do 

procedimento, RATIFICO a 

contratação direta com 

MARILENA DIAS RIBEIRO - MEI, 

inscrito no CNPJ nº 

30.749.641/0001-04, com sede 

a Rua Sorocabinha, nº 285, 

bairro Rocio, Iguape/SP – 

CEP: 11.920-000, para 

contratação do grupo musical 

“FANDANGO SANDÁLIA DE PRATA”, 

para apresentação no bairro 

Jairê como parte da 

programação da Festa da 

Manjuba de 2018, 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. 
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 WILSON ALMEIDA LIMA 

PREFEITO 

 

 
Iguape, 10 de Outubro de 

2018. 

 

Processo nº 191/2018 

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, Iguape/SP – CEP: 

11.920-000, para contratação 

do grupo musical “FANDANGO DO 

ROCIO”, para apresentação no 

bairro Jairê como parte da 

programação da Festa da 

Manjuba de 2018, 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, 08 de Outubro de 

2018. 

 

Processo nº 193/2018 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

    

 Tomando ciência da 

justificativa oriunda da 

origem e do conteúdo do 

procedimento, RATIFICO a 

contratação direta com MIGUEL 

DE RAMOS JUNIOR - MEI, 

inscrito no CNPJ nº 

29.137.800/0001-30, com sede 

a Rua Ana Cândida Sandoval 

Trigo, nº 91, bairro Canto do 

Morro, Iguape/SP – CEP: 

11.920-000, para contratação 
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do grupo musical “JEFFERSON 

LUIZ & JUNIOR”, para 

apresentação no bairro Jairê 

como parte da programação da 

Festa da Manjuba de 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, 11 de Outubro de 

2018. 

 

Processo nº 202/2018 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

    

 Tomando ciência da 

justificativa oriunda da 

origem e do conteúdo do 

procedimento, RATIFICO a 

contratação direta com KARINA 

TOSHIE BERNARDO TOMOTO - ME, 

inscrito no CNPJ nº 

23.257.383/0001-83, com sede 

a Rua Guanabara, nº 635, 

Balneário Adriana, Ilha 

Comprida/SP – CEP: 11.925-

000, para contratação de 

profissional para Workshop de 

Acrobacias e Apresentação 

Artística para Crianças como 

parte da programação da Festa 

da Manjuba de 2018, com base 

no artigo 24, inciso II, da 

Lei n° 8.666/93, no valor de 

R$ 650,00 (seiscentos e 

cinquenta 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. 
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 WILSON ALMEIDA LIMA 

PREFEITO 

 

 
Iguape, 10 de Outubro de 

2018. 

 

Processo nº 189/2018 

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, 

inscrito no CNPJ nº 

28.793.576/0001-72, com sede 

a Rua Panamá, nº 199, Jd. 

América, Iguape/SP – CEP: 

11.920-000, para contratação 

do grupo musical “MAJOR & 

CIA”, para apresentação no 

bairro Jairê como parte da 

programação da Festa da 

Manjuba de 2018, com base no 

artigo 25, inciso III, da Lei 

n° 8.666/93, no valor de R$ 

2.500,00 (dois 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, 11 de Outubro de 

2018. 

 

Processo nº 186/2018 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

    

 Tomando ciência da 

justificativa oriunda da 

origem e do conteúdo do 

procedimento, RATIFICO a 

contratação direta com 

PRODUTORA QUALITY – 

CONSULTORIA, MARKETING, SHOWS 

E EVENTOS EIRELI - ME, 

inscrito no CNPJ nº 

18.259.063/0001-22, com sede 
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a Rua Coronel Carlos Oliva, 

nº 141, Cj. 3, Tatuapé, São 

Paulo/SP – CEP: 3067-010, 

para contratação do show 

musical “MARCELLO VOX”, para 

apresentação no bairro Jairê 

como parte da programação da 

Festa da Manjuba de 2018, com 

base no artigo 25, inciso 

III, da Lei n° 8.666/93, no 

valor de R$ 4.000,00 (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, 08 de Outubro de 

2018. 

 

Processo nº 195/2018 

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, Jd. 

Primavera, Iguape/SP – CEP: 

11.920-000, para contratação 

do grupo musical “MARCOS 

MACHADO & BANDA”, para 

apresentação no bairro Jairê 

como parte da programação da 

Festa da Manjuba de 2018, com 

base no artigo 25, inciso 

III, da Lei n° 8.666/93, no 

valor de R$ 2.200,00 (dois 

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 
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geral. 

 

 

 

   

 WILSON ALMEIDA LIMA 

PREFEITO 

 

 
Iguape, 08 de Outubro de 

2018. 

 

Processo nº 200/2018 

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, 

inscrito no CNPJ nº 

20.235.009/0001-99, com sede 

a Rua Capitão Oliveira, nº 

157, bairro Guaricana, 

Iguape/SP – CEP: 11.920-000, 

para contratação do grupo 

musical “NUT’ELA”, para 

apresentação no bairro Jairê 

como parte da programação da 

Festa da Manjuba de 2018, com 

base no artigo 25, inciso 

III, da Lei n° 8.666/93, no 

valor de R$ 2.500,00 (dois 

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, 08 de Outubro de 

2018. 

 

Processo nº 198/2018 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

 

    

 Tomando ciência da 

justificativa oriunda da 

origem e do conteúdo do 

procedimento, RATIFICO a 

contratação direta com SERGIO 

RIBEIRO - MEI, inscrito no 

CNPJ nº 19.284.829/0001-91, 
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com sede a Rua Rui Prado de 

Mendonça, nº 779, Vila Alay 

José Correa, Registro/SP – 

CEP: 11.900-000, para 

contratação do grupo musical 

“PACKAW E A NAVE”, para 

apresentação no bairro Jairê 

como parte da programação da 

Festa da Manjuba de 2018, com 

base no artigo 25, inciso 

III, da Lei n° 8.666/93, no 

valor de R$ 2.500,00 (dois 

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 

 

 
 


