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RATIFICAÇÕES E EXTRATOS

RATIFICAÇÃO
O Prefeito Municipal de SENHOR DO BONFIM-BAHIA no uso de suas atribuições
legais, RATIFICA, ADJUDICA E HOMOLOGA o Processo Administrativo Nº 0962/22,
DISPENSA Nº 0686/2022 que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA
PARA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE GUINCHOS, PARA REMOÇÃO DE
EVENTUAIS VEÍCULOS QUE ESTEJAM INVIABILIZANDO A FLUIDEZ DO
TRÂNSITO E DEMAIS CASOS NECESSÁRIOS, NO PERÍODO DE 20 Á 26/2022.,
com o contratado LG EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrito no CNPJ nº.
29.289.024/0001-94 no período entre data início 20/06/2022 até data término
26/07/2022, no valor global de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), de acordo
com o art. 24, inciso II, e o parágrafo único, do art. 26 da Lei Federal 8.666/93, a fim
de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma da lei.
SENHOR DO BONFIM-BAHIA, 17 de junho de 2022. LAÉRCIO MUNIZ DE
AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.

RESUMO DO CONTRATO Nº 0851/2022
DISPENSA Nº LICITAÇÃO DI0686/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0962/22
Contratante: O MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o no 13.988.308/0001-39, com sede na RUA
JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970000 neste ato representado por seu Secretário, DARLENE PINTO MACEDO.
Contratado(a): LG EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrito no CNPJ/CPF nº.
29.289.024/0001-94
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA PARA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE
GUINCHOS, PARA REMOÇÃO DE EVENTUAIS VEÍCULOS QUE ESTEJAM
INVIABILIZANDO A FLUIDEZ DO TRANSITO E DEMAIS CASOS NECESSÁRIOS,
NO
PERÍODO
DE
20
Á
26/2022
Fundamentação Legal: art. 24, inciso II, e o parágrafo único, do art. 26 da Lei
Federal
8.666/93.
Valor global estimado do Contrato: R$ 10.800,00 ( dez mil e oitocentos reais)
Vigência: 20
de
junho
de
2022
até
26
de
julho
de
2022
Data da Assinatura: 20 de junho de 2022.
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RATIFICAÇÃO
O Prefeito Municipal de SENHOR DO BONFIM-BAHIA no uso de suas atribuições
legais, RATIFICA, ADJUDICA E HOMOLOGA o Processo Administrativo Nº 0953/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0169/2022 que tem por objeto: CONSIDERANDO os
tradicionais festejos de São João realizados há anos no Município de Senhor do
Bonfim, conhecido nacionalmente como Capital Baiana do Forró, período no qual
diversas manifestações culturais eclodem por todos os cantos da cidade e no qual
diversas apresentações artísticas são realizadas no espaço Gonzagão e também nos
Bairros através de Forró Grito, Forró na Feira Livre, na Praça Nova do Congresso.
Visando fortalecer a tradição de um dos festejos mais movimentados da Bahia e do
Nordeste, surge a necessidade da contratação do artista PEDRO JESUS DE SOUZA
(GENINHO DOS TECLADOS), sobretudo para garantir a expressividades dos artistas
locais, com fito de compor as atrações da programação do Trio pelas ruas da cidade,
bem como das comunidades locais, no período de 17 de junho a 03 de julho de 2022,
e abrilhantar o evento cultural, com o contratado PEDRO JESUS DE SOUZA, inscrito
no CPF nº. 706.382.685-91 no período entre data início 17/06/2022 até data término
17/09/2022, no valor global de R$ 600,00 ( seiscentos reais), de acordo com o art.
25, inciso caput, e o parágrafo único, do art. 26 da Lei Federal 8.666/93, a fim de que
produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma da lei. SENHOR DO
BONFIM-BAHIA, 17 de junho de 2022. LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR Prefeito Municipal.
RESUMO DO CONTRATO Nº 0850/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0169/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0953/22
Contratante: O MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o no 13.988.308/0001-39, com sede na RUA
JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970000 neste ato representado por seu Secretário, WESLEN TIAGO DE AQUINO
CONCEIÇÃO.
Contratado(a): PEDRO JESUS DE SOUZA, inscrito no CNPJ/CPF nº. 706.382.68591
Objeto: CONSIDERANDO os tradicionais festejos de São João realizados há anos
no Município de Senhor do Bonfim, conhecido nacionalmente como Capital Baiana
do Forró, período no qual diversas manifestações culturais eclodem por todos os
cantos da cidade e no qual diversas apresentações artísticas são realizadas no
espaço Gonzagão e também nos Bairros através de Forró Grito, Forró na Feira Livre,
na Praça Nova do Congresso. Visando fortalecer a tradição de um dos festejos mais
movimentados da Bahia e do Nordeste, surge a necessidade da contratação do
artista PEDRO JESUS DE SOUZA (GENINHO DOS TECLADOS), sobretudo para
garantir a expressividades dos artistas locais, com fito de compor as atrações da
programação do Trio pelas ruas da cidade, bem como das comunidades locais, no
período de 17 de junho a 03 de julho de 2022, e abrilhantar o evento cultural.
Fundamentação Legal: art. 25, inciso caput, e o parágrafo único, do art. 26 da Lei
Federal
8.666/93.
Valor global estimado do Contrato: R$ 600,00 ( seiscentos reais)
Vigência: 17 de junho de 2022 até 17 de setembro de 2022
Data da Assinatura: 17 de junho de 2022.
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RATIFICAÇÃO
O Prefeito Municipal de SENHOR DO BONFIM-BAHIA no uso de suas atribuições
legais, RATIFICA, ADJUDICA E HOMOLOGA o Processo Administrativo Nº 0952/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0167/2022 que tem por objeto: CONSIDERANDO os
tradicionais festejos de São João realizados há anos no Município de Senhor do
Bonfim, conhecido nacionalmente como Capital Baiana do Forró, período no qual
diversas manifestações culturais eclodem por todos os cantos da cidade e no qual
diversas apresentações artísticas são realizadas no espaço Gonzagão e também nos
Bairros através de Forró Grito, Forró na Feira Livre, na Praça Nova do Congresso.
Visando fortalecer a tradição de um dos festejos mais movimentados da Bahia e do
Nordeste, surge a necessidade da contratação do artista MARCIO DA SILVA (TRIO
MÁRCIO SILVA), sobretudo para garantir a expressividades dos artistas locais, com
fito de compor as atrações da programação do Trio pelas ruas da cidade, bem como
das comunidades locais, no período de 17 de junho a 03 de julho de 2022, e
abrilhantar o evento cultural, com o contratado AUGUSTO CESAR OLIVEIRA XISTO,
inscrito no CPF nº. 638.171.015-20 no período entre data início 17/06/2022 até data
término 17/09/2022, no valor global de R$ 600,00 (seiscentos reais), de acordo com
o art. 25, inciso caput, e o parágrafo único, do art. 26 da Lei Federal 8.666/93, a fim
de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma da lei.
SENHOR DO BONFIM-BAHIA, 17 de junho de 2022. LAÉRCIO MUNIZ DE
AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.
RESUMO DO CONTRATO Nº 0849/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0167/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0952/22
Contratante: O MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o no 13.988.308/0001-39, com sede na RUA
JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970000 neste ato representado por seu Secretário, WESLEN TIAGO DE AQUINO
CONCEIÇÃO.
Contratado(a): AUGUSTO CESAR OLIVEIRA XISTO, inscrito no CNPJ/CPF nº.
638.171.015-20
Objeto: CONSIDERANDO os tradicionais festejos de São João realizados há anos
no Município de Senhor do Bonfim, conhecido nacionalmente como Capital Baiana
do Forró, período no qual diversas manifestações culturais eclodem por todos os
cantos da cidade e no qual diversas apresentações artísticas são realizadas no
espaço Gonzagão e também nos Bairros através de Forró Grito, Forró na Feira Livre,
na Praça Nova do Congresso. Visando fortalecer a tradição de um dos festejos mais
movimentados da Bahia e do Nordeste, surge a necessidade da contratação do
artista MARCIO DA SILVA (TRIO MÁRCIO SILVA), sobretudo para garantir a
expressividades dos artistas locais, com fito de compor as atrações da programação
do Trio pelas ruas da cidade, bem como das comunidades locais, no período de 17
de junho a 03 de julho de 2022, e abrilhantar o evento cultural.
Fundamentação Legal: art. 25, inciso caput, e o parágrafo único, do art. 26 da Lei
Federal
8.666/93.
Valor global estimado do Contrato: R$ 600,00 (seiscentos reais)
Vigência: 17 de junho de 2022 até 17 de setembro de 2022
Data da Assinatura: 17 de junho de 2022.
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RATIFICAÇÃO
O Prefeito Municipal de SENHOR DO BONFIM-BAHIA no uso de suas atribuições
legais, RATIFICA, ADJUDICA E HOMOLOGA o Processo Administrativo Nº 0951/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0168/2022 que tem por objeto: CONSIDERANDO os
tradicionais festejos de São João realizados há anos no Município de Senhor do
Bonfim, conhecido nacionalmente como Capital Baiana do Forró, período no qual
diversas manifestações culturais eclodem por todos os cantos da cidade e no qual
diversas apresentações artísticas são realizadas no espaço Gonzagão e também nos
Bairros através de Forró Grito, Forró na Feira Livre, na Praça Nova do Congresso.
Visando fortalecer a tradição de um dos festejos mais movimentados da Bahia e do
Nordeste, surge a necessidade da contratação do artista MARCIO DA SILVA (TRIO
MÁRCIO SILVA), sobretudo para garantir a expressividades dos artistas locais, com
fito de compor as atrações da programação do Trio pelas ruas da cidade, bem como
das comunidades locais, no período de 17 de junho a 03 de julho de 2022, e
abrilhantar o evento cultural, com o contratado MARCIO DA SILVA, inscrito no CPF
nº. 030.401.165-76 no período entre data início 17/06/2022 até data término
17/09/2022, no valor global de R$ 600,00 (seiscentos reais), de acordo com o art. 25,
inciso caput, e o parágrafo único, do art. 26 da Lei Federal 8.666/93, a fim de que
produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma da lei. SENHOR DO
BONFIM-BAHIA, 17 de junho de 2022. LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR Prefeito Municipal.
RESUMO DO CONTRATO Nº 0848/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0168/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0951/22
Contratante: O MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o no 13.988.308/0001-39, com sede na RUA
JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970000 neste ato representado por seu Secretário, WESLEN TIAGO DE AQUINO
CONCEIÇÃO.
Contratado(a): MARCIO DA SILVA, inscrito no CNPJ/CPF nº. 030.401.165-76
Objeto: CONSIDERANDO os tradicionais festejos de São João realizados há anos
no Município de Senhor do Bonfim, conhecido nacionalmente como Capital Baiana
do Forró, período no qual diversas manifestações culturais eclodem por todos os
cantos da cidade e no qual diversas apresentações artísticas são realizadas no
espaço Gonzagão e também nos Bairros através de Forró Grito, Forró na Feira Livre,
na Praça Nova do Congresso. Visando fortalecer a tradição de um dos festejos mais
movimentados da Bahia e do Nordeste, surge a necessidade da contratação do
artista MARCIO DA SILVA (TRIO MÁRCIO SILVA), sobretudo para garantir a
expressividades dos artistas locais, com fito de compor as atrações da programação
do Trio pelas ruas da cidade, bem como das comunidades locais, no período de 17
de junho a 03 de julho de 2022, e abrilhantar o evento cultural.
Fundamentação Legal: art. 25, inciso caput, e o parágrafo único, do art. 26 da Lei
Federal
8.666/93.
Valor global estimado do Contrato: R$ 600,00 ( seiscentos reais)
Vigência: 17 de junho de 2022 até 17 de setembro de 2022
Data da Assinatura: 17 de junho de 2022.
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RATIFICAÇÃO
O Prefeito Municipal de SENHOR DO BONFIM-BAHIA no uso de suas atribuições
legais, RATIFICA, ADJUDICA E HOMOLOGA o Processo Administrativo Nº 0949/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0165/2022 que tem por objeto: CONSIDERANDO os
tradicionais festejos de São João realizados há anos no Município de Senhor do
Bonfim, conhecido nacionalmente como Capital Baiana do Forró, período no qual
diversas manifestações culturais eclodem por todos os cantos da cidade e no qual
diversas apresentações artísticas são realizadas no espaço Gonzagão e também nos
Bairros através de Forró Grito, Forró na Feira Livre, na Praça Nova do Congresso.
Visando fortalecer a tradição de um dos festejos mais movimentados da Bahia e do
Nordeste, surge a necessidade da contratação do artista TORQUATO LUIZ FILHO
(TORQUATO TRIO), sobretudo para garantir a expressividades dos artistas locais,
com fito de compor as atrações da programação do Trio pelas ruas da cidade, bem
como das comunidades locais, no período de 17 de junho a 03 de julho de 2022, e
abrilhantar o evento cultural, com o contratado TORQUATO LUIZ FILHO, inscrito no
CPF nº. 942.900.678-91 no período entre data início 17/06/2022 até data término
17/09/2022, no valor global de R$ 600,00 (seiscentos reais), de acordo com o art. 25,
inciso caput, e o parágrafo único, do art. 26 da Lei Federal 8.666/93, a fim de que
produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma da lei. SENHOR DO
BONFIM-BAHIA, 17 de junho de 2022. LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR Prefeito Municipal.
RESUMO DO CONTRATO Nº 0847/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0165/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0949/22
Contratante: O MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o no 13.988.308/0001-39, com sede na RUA
JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970000 neste ato representado por seu Secretário, WESLEN TIAGO DE AQUINO
CONCEIÇÃO.
Contratado(a): TORQUATO LUIZ FILHO, inscrito no CNPJ/CPF nº. 942.900.678-91
Objeto: CONSIDERANDO os tradicionais festejos de São João realizados há anos
no Município de Senhor do Bonfim, conhecido nacionalmente como Capital Baiana
do Forró, período no qual diversas manifestações culturais eclodem por todos os
cantos da cidade e no qual diversas apresentações artísticas são realizadas no
espaço Gonzagão e também nos Bairros através de Forró Grito, Forró na Feira Livre,
na Praça Nova do Congresso. Visando fortalecer a tradição de um dos festejos mais
movimentados da Bahia e do Nordeste, surge a necessidade da contratação do
artista TORQUATO LUIZ FILHO (TORQUATO TRIO), sobretudo para garantir a
expressividades dos artistas locais, com fito de compor as atrações da programação
do Trio pelas ruas da cidade, bem como das comunidades locais, no período de 17
de junho a 03 de julho de 2022, e abrilhantar o evento cultural.
Fundamentação Legal: art. 25, inciso caput, e o parágrafo único, do art. 26 da Lei
Federal
8.666/93.
Valor global estimado do Contrato: R$ 600,00 ( seiscentos reais)
Vigência: 17 de junho de 2022 até 17 de setembro de 2022
Data da Assinatura: 17 de junho de 2022.
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RATIFICAÇÃO
O Prefeito Municipal de SENHOR DO BONFIM-BAHIA no uso de suas atribuições
legais, RATIFICA, ADJUDICA E HOMOLOGA o Processo Administrativo Nº 0948/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0164/2022 que tem por objeto: CONSIDERANDO os
tradicionais festejos de São João realizados há anos no Município de Senhor do
Bonfim, conhecido nacionalmente como Capital Baiana do Forró, período no qual
diversas manifestações culturais eclodem por todos os cantos da cidade e no qual
diversas apresentações artísticas são realizadas no espaço Gonzagão e também nos
Bairros através de Forró Grito, Forró na Feira Livre, na Praça Nova do Congresso.
Visando fortalecer a tradição de um dos festejos mais movimentados da Bahia e do
Nordeste, surge a necessidade da contratação do artista MARCOS PAULO DE
SOUZA SILVA MURICY (MARKINHOS STOURADO), sobretudo para garantir a
expressividades dos artistas locais, com fito de compor as atrações da programação
do Trio pelas ruas da cidade, bem como das comunidades locais, no período de 17
de junho a 03 de julho de 2022, e abrilhantar o evento cultural, com o contratado
MARCOS PAULO DE SOUZA SILVA MURICY, inscrito no CPF nº. 025.267.725-08
no período entre data início 17/06/2022 até data término 17/09/2022, no valor global
de R$ 600,00 (seiscentos reais), de acordo com o art. 25, inciso caput, e o parágrafo
único, do art. 26 da Lei Federal 8.666/93, a fim de que produza os seus jurídicos e
legais efeitos. Publique-se na forma da lei. SENHOR DO BONFIM-BAHIA, 17 de
junho de 2022. LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.
RESUMO DO CONTRATO Nº 0846/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0164/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0948/22
Contratante: O MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o no 13.988.308/0001-39, com sede na RUA
JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970000 neste ato representado por seu Secretário, WESLEN TIAGO DE AQUINO
CONCEIÇÃO.
Contratado(a): MARCOS PAULO DE SOUZA SILVA MURICY, inscrito no
CNPJ/CPF
nº.
025.267.725-08
Objeto: CONSIDERANDO os tradicionais festejos de São João realizados há anos
no Município de Senhor do Bonfim, conhecido nacionalmente como Capital Baiana
do Forró, período no qual diversas manifestações culturais eclodem por todos os
cantos da cidade e no qual diversas apresentações artísticas são realizadas no
espaço Gonzagão e também nos Bairros através de Forró Grito, Forró na Feira Livre,
na Praça Nova do Congresso. Visando fortalecer a tradição de um dos festejos mais
movimentados da Bahia e do Nordeste, surge a necessidade da contratação do
artista MARCOS PAULO DE SOUZA SILVA MURICY (MARKINHOS STOURADO),
sobretudo para garantir a expressividades dos artistas locais, com fito de compor as
atrações da programação do Trio pelas ruas da cidade, bem como das comunidades
locais, no período de 17 de junho a 03 de julho de 2022, e abrilhantar o evento
cultural.
Fundamentação Legal: art. 25, inciso caput, e o parágrafo único, do art. 26 da Lei
Federal
8.666/93.
Valor global estimado do Contrato: R$ 600,00 ( seiscentos reais)
Vigência: 17 de junho de 2022 até 17 de setembro de 2022
Data da Assinatura: 17 de junho de 2022.

Certificação Digital: L4LTVRO6-LG7MOSU2-YIXKCC9H-NAVBD4XL
Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br

Edição 3.021 | Ano 10
22 de junho de 2022
Página 9

RATIFICAÇÃO
O Prefeito Municipal de SENHOR DO BONFIM-BAHIA no uso de suas atribuições
legais, RATIFICA, ADJUDICA E HOMOLOGA o Processo Administrativo Nº 0945/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0172/2022 que tem por objeto: CONSIDERANDO os
tradicionais festejos de São João realizados há anos no Município de Senhor do
Bonfim, conhecido nacionalmente como Capital Baiana do Forró, período no qual
diversas manifestações culturais eclodem por todos os cantos da cidade e no qual
diversas apresentações artísticas são realizadas no espaço Gonzagão e também nos
Bairros através de Forró Grito, Forró na Feira Livre, na Praça Nova do Congresso.
Visando fortalecer a tradição de um dos festejos mais movimentados da Bahia e do
Nordeste, surge a necessidade da contratação do artista THIAGO OLIVEIRA DOS
SANTOS (THIAGO OLIVEIRA E BANDA), sobretudo para garantir a expressividades
dos artistas locais, com fito de compor as atrações da programação do Trio pelas
ruas da cidade, bem como das comunidades locais, no período de 17 de junho a 03
de julho de 2022, e abrilhantar o evento cultural.., com o contratado THIAGO
OLIVEIRA DOS SANTOS, inscrito no CPF nº. 060.249.495-88 no período entre data
início 17/06/2022 até data término 17/09/2022, no valor global de R$ 600,00 (
seiscentos reais), de acordo com o art. 25, inciso caput, e o parágrafo único, do art.
26 da Lei Federal 8.666/93, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos.
Publique-se na forma da lei. SENHOR DO BONFIM-BAHIA, 17 de junho de 2022.
LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.
RESUMO DO CONTRATO Nº 0845/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0172/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0945/22
Contratante: O MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o no 13.988.308/0001-39, com sede na RUA
JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970000 neste ato representado por seu Secretário, WESLEN TIAGO DE AQUINO
CONCEIÇÃO.
Contratado(a): THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS, inscrito no CNPJ/CPF nº.
060.249.495-88
Objeto: CONSIDERANDO os tradicionais festejos de São João realizados há anos
no Município de Senhor do Bonfim, conhecido nacionalmente como Capital Baiana
do Forró, período no qual diversas manifestações culturais eclodem por todos os
cantos da cidade e no qual diversas apresentações artísticas são realizadas no
espaço Gonzagão e também nos Bairros através de Forró Grito, Forró na Feira Livre,
na Praça Nova do Congresso. Visando fortalecer a tradição de um dos festejos mais
movimentados da Bahia e do Nordeste, surge a necessidade da contratação do
artista THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS (THIAGO OLIVEIRA E BANDA), sobretudo
para garantir a expressividades dos artistas locais, com fito de compor as atrações
da programação do Trio pelas ruas da cidade, bem como das comunidades locais,
no período de 17 de junho a 03 de julho de 2022, e abrilhantar o evento cultural.
Fundamentação Legal: art. 25, inciso caput, e o parágrafo único, do art. 26 da Lei
Federal
8.666/93.
Valor global estimado do Contrato: R$ 600,00 ( seiscentos reais)
Vigência: 17 de junho de 2022 até 17 de setembro de 2022
Data da Assinatura: 17 de junho de 2022.
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RATIFICAÇÃO
O Prefeito Municipal de SENHOR DO BONFIM-BAHIA no uso de suas atribuições
legais, RATIFICA, ADJUDICA E HOMOLOGA o Processo Administrativo Nº 0944/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0173/2022 que tem por objeto: CONSIDERANDO os
tradicionais festejos de São João realizados há anos no Município de Senhor do
Bonfim, conhecido nacionalmente como Capital Baiana do Forró, período no qual
diversas manifestações culturais eclodem por todos os cantos da cidade e no qual
diversas apresentações artísticas são realizadas no espaço Gonzagão e também nos
Bairros através de Forró Grito, Forró na Feira Livre, na Praça Nova do Congresso.
Visando fortalecer a tradição de um dos festejos mais movimentados da Bahia e do
Nordeste, surge a necessidade da contratação do artista RUAN VITOR DA SILVA
(VITOR JIWAN), sobretudo para garantir a expressividades dos artistas locais, com
fito de compor as atrações da programação do Trio pelas ruas da cidade, bem como
das comunidades locais, no período de 17 de junho a 03 de julho de 2022, e
abrilhantar o evento cultural, com o contratado RUAN VITOR DA SILVA, inscrito no
CPF nº. 063.096.685-01 no período entre data início 17/06/2022 até data término
17/09/2022, no valor global de R$ 600,00 ( seiscentos reais), de acordo com o art.
25, inciso caput, e o parágrafo único, do art. 26 da Lei Federal 8.666/93, a fim de que
produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma da lei. SENHOR DO
BONFIM-BAHIA, 17 de junho de 2022. LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR Prefeito Municipal.
RESUMO DO CONTRATO Nº 0844/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0173/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0944/22
Contratante: O MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o no 13.988.308/0001-39, com sede na RUA
JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970000 neste ato representado por seu Secretário, WESLEN TIAGO DE AQUINO
CONCEIÇÃO.
Contratado(a): RUAN VITOR DA SILVA, inscrito no CNPJ/CPF nº. 063.096.685-01
Objeto: CONSIDERANDO os tradicionais festejos de São João realizados há anos
no Município de Senhor do Bonfim, conhecido nacionalmente como Capital Baiana
do Forró, período no qual diversas manifestações culturais eclodem por todos os
cantos da cidade e no qual diversas apresentações artísticas são realizadas no
espaço Gonzagão e também nos Bairros através de Forró Grito, Forró na Feira Livre,
na Praça Nova do Congresso. Visando fortalecer a tradição de um dos festejos mais
movimentados da Bahia e do Nordeste, surge a necessidade da contratação do
artista RUAN VITOR DA SILVA (VITOR JIWAN), sobretudo para garantir a
expressividades dos artistas locais, com fito de compor as atrações da programação
do Trio pelas ruas da cidade, bem como das comunidades locais, no período de 17
de junho a 03 de julho de 2022, e abrilhantar o evento cultural.
Fundamentação Legal: art. 25, inciso caput, e o parágrafo único, do art. 26 da Lei
Federal
8.666/93.
Valor global estimado do Contrato: R$ 600,00 ( seiscentos reais)
Vigência: 17 de junho de 2022 até 17 de setembro de 2022
Data da Assinatura: 17 de junho de 2022.
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RATIFICAÇÃO
O Prefeito Municipal de SENHOR DO BONFIM-BAHIA no uso de suas atribuições
legais, RATIFICA, ADJUDICA E HOMOLOGA o Processo Administrativo Nº 0943/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0174/2022 que tem por objeto: CONSIDERANDO os
tradicionais festejos de São João realizados há anos no Município de Senhor do
Bonfim, conhecido nacionalmente como Capital Baiana do Forró, período no qual
diversas manifestações culturais eclodem por todos os cantos da cidade e no qual
diversas apresentações artísticas são realizadas no espaço Gonzagão e também nos
Bairros através de Forró Grito, Forró na Feira Livre, na Praça Nova do Congresso.
Visando fortalecer a tradição de um dos festejos mais movimentados da Bahia e do
Nordeste, surge a necessidade da contratação do artista LOURIVAL DA SILVA
(WYLLY JÚNIOR), sobretudo para garantir a expressividades dos artistas locais, com
fito de compor as atrações da programação do Trio pelas ruas da cidade, bem como
das comunidades locais, no período de 17 de junho a 03 de julho de 2022, e
abrilhantar o evento cultural, com o contratado LOURIVAL DA SILVA, inscrito no CPF
nº. 254.212.158-39 no período entre data início 17/06/2022 até data término
17/09/2022, no valor global de R$ 600,00 ( seiscentos reais), de acordo com o art.
25, inciso caput, e o parágrafo único, do art. 26 da Lei Federal 8.666/93, a fim de que
produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma da lei. SENHOR DO
BONFIM-BAHIA, 17 de junho de 2022. LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR Prefeito Municipal.
RESUMO DO CONTRATO Nº 0843/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0174/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0943/22
Contratante: O MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o no 13.988.308/0001-39, com sede na RUA
JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970000 neste ato representado por seu Secretário, WESLEN TIAGO DE AQUINO
CONCEIÇÃO.
Contratado(a): LOURIVAL DA SILVA, inscrito no CNPJ/CPF nº. 254.212.158-39
Objeto: CONSIDERANDO os tradicionais festejos de São João realizados há anos
no Município de Senhor do Bonfim, conhecido nacionalmente como Capital Baiana
do Forró, período no qual diversas manifestações culturais eclodem por todos os
cantos da cidade e no qual diversas apresentações artísticas são realizadas no
espaço Gonzagão e também nos Bairros através de Forró Grito, Forró na Feira Livre,
na Praça Nova do Congresso. Visando fortalecer a tradição de um dos festejos mais
movimentados da Bahia e do Nordeste, surge a necessidade da contratação do
artista LOURIVAL DA SILVA (WYLLY JÚNIOR), sobretudo para garantir a
expressividades dos artistas locais, com fito de compor as atrações da programação
do Trio pelas ruas da cidade, bem como das comunidades locais, no período de 17
de junho a 03 de julho de 2022, e abrilhantar o evento cultural.
Fundamentação Legal: art. 25, inciso caput, e o parágrafo único, do art. 26 da Lei
Federal
8.666/93.
Valor global estimado do Contrato: R$ 600,00 ( seiscentos reais)
Vigência: 17 de junho de 2022 até 17 de setembro de 2022
Data da Assinatura: 17 de junho de 2022.
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RATIFICAÇÃO
O Prefeito Municipal de SENHOR DO BONFIM-BAHIA no uso de suas atribuições
legais, RATIFICA, ADJUDICA E HOMOLOGA o Processo Administrativo Nº 0942/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0166/2022 que tem por objeto: CONSIDERANDO os
tradicionais festejos de São João realizados há anos no Município de Senhor do
Bonfim, conhecido nacionalmente como Capital Baiana do Forró, período no qual
diversas manifestações culturais eclodem por todos os cantos da cidade e no qual
diversas apresentações artísticas são realizadas no espaço Gonzagão e também nos
Bairros através de Forró Grito, Forró na Feira Livre, na Praça Nova do Congresso.
Visando fortalecer a tradição de um dos festejos mais movimentados da Bahia e do
Nordeste, surge a necessidade da contratação do artista ARMANDO XAVIER DA
SILVA (ARMANDO PEIXE), sobretudo para garantir a expressividades dos artistas
locais, com fito de compor as atrações da programação do Trio pelas ruas da cidade,
bem como das comunidades locais, no período de 17 de junho a 03 de julho de 2022,
e abrilhantar o evento cultural, com o contratado ARMANDO XAVIER DA SILVA,
inscrito no CPF nº. 568.876.475-91 no período entre data início 17/06/2022 até data
término 17/09/2022, no valor global de R$ 600,00 ( seiscentos reais), de acordo com
o art. 25, inciso caput, e o parágrafo único, do art. 26 da Lei Federal 8.666/93, a fim
de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma da lei.
SENHOR DO BONFIM-BAHIA, 17 de junho de 2022. LAÉRCIO MUNIZ DE
AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.
RESUMO DO CONTRATO Nº 0842/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0166/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0942/22
Contratante: O MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o no 13.988.308/0001-39, com sede na RUA
JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970000 neste ato representado por seu Secretário, WESLEN TIAGO DE AQUINO
CONCEIÇÃO.
Contratado(a): ARMANDO XAVIER DA SILVA, inscrito no CNPJ/CPF nº.
568.876.475-91
Objeto: CONSIDERANDO os tradicionais festejos de São João realizados há anos
no Município de Senhor do Bonfim, conhecido nacionalmente como Capital Baiana
do Forró, período no qual diversas manifestações culturais eclodem por todos os
cantos da cidade e no qual diversas apresentações artísticas são realizadas no
espaço Gonzagão e também nos Bairros através de Forró Grito, Forró na Feira Livre,
na Praça Nova do Congresso. Visando fortalecer a tradição de um dos festejos mais
movimentados da Bahia e do Nordeste, surge a necessidade da contratação do
artista ARMANDO XAVIER DA SILVA (ARMANDO PEIXE), sobretudo para garantir
a expressividades dos artistas locais, com fito de compor as atrações da programação
do Trio pelas ruas da cidade, bem como das comunidades locais, no período de 17
de junho a 03 de julho de 2022, e abrilhantar o evento cultural.
Fundamentação Legal: art. 25, inciso caput, e o parágrafo único, do art. 26 da Lei
Federal
8.666/93.
Valor global estimado do Contrato: R$ 600,00 ( seiscentos reais)
Vigência: 17 de junho de 2022 até 17 de setembro de 2022
Data da Assinatura: 17 de junho de 2022.
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RATIFICAÇÃO
O Prefeito Municipal de SENHOR DO BONFIM-BAHIA no uso de suas atribuições
legais, RATIFICA, ADJUDICA E HOMOLOGA o Processo Administrativo Nº 0941/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0171/2022 que tem por objeto: CONSIDERANDO os
tradicionais festejos de São João realizados há anos no Município de Senhor do
Bonfim, conhecido nacionalmente como Capital Baiana do Forró, período no qual
diversas manifestações culturais eclodem por todos os cantos da cidade e no qual
diversas apresentações artísticas são realizadas no espaço Gonzagão e também nos
Bairros através de Forró Grito, Forró na Feira Livre, na Praça Nova do Congresso.
Visando fortalecer a tradição de um dos festejos mais movimentados da Bahia e do
Nordeste, surge a necessidade da contratação do artista OSVALDO AMARO DE
ARAÚJO (NEGO DA SANFONA), sobretudo para garantir a expressividades dos
artistas locais, com fito de compor as atrações da programação do Trio pelas ruas da
cidade, bem como das comunidades locais, no período de 17 de junho a 03 de julho
de 2022, e abrilhantar o evento cultural, com o contratado Osvaldo Amaro de Araujo,
inscrito no CPF nº. 406.423.725-00 no período entre data início 17/06/2022 até data
término 17/09/2022, no valor global de R$ 1.200,00 ( um mil e duzentos reais), de
acordo com o art. 25, inciso caput, e o parágrafo único, do art. 26 da Lei Federal
8.666/93, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na
forma da lei. SENHOR DO BONFIM-BAHIA, 17 de junho de 2022. LAÉRCIO MUNIZ
DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.
RESUMO DO CONTRATO Nº 0841/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0171/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0941/22
Contratante: O MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o no 13.988.308/0001-39, com sede na RUA
JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970000 neste ato representado por seu Secretário, WESLEN TIAGO DE AQUINO
CONCEIÇÃO.
Contratado(a): Osvaldo Amaro de Araujo, inscrito no CNPJ/CPF nº. 406.423.725-00
Objeto: CONSIDERANDO os tradicionais festejos de São João realizados há anos
no Município de Senhor do Bonfim, conhecido nacionalmente como Capital Baiana
do Forró, período no qual diversas manifestações culturais eclodem por todos os
cantos da cidade e no qual diversas apresentações artísticas são realizadas no
espaço Gonzagão e também nos Bairros através de Forró Grito, Forró na Feira Livre,
na Praça Nova do Congresso. Visando fortalecer a tradição de um dos festejos mais
movimentados da Bahia e do Nordeste, surge a necessidade da contratação do
artista OSVALDO AMARO DE ARAÚJO (NEGO DA SANFONA), sobretudo para
garantir a expressividades dos artistas locais, com fito de compor as atrações da
programação do Trio pelas ruas da cidade, bem como das comunidades locais, no
período de 17 de junho a 03 de julho de 2022, e abrilhantar o evento cultural.
Fundamentação Legal: art. 25, inciso caput, e o parágrafo único, do art. 26 da Lei
Federal
8.666/93.
Valor global estimado do Contrato: R$ 1.200,00 ( um mil e duzentos reais)
Vigência: 17 de junho de 2022 até 17 de setembro de 2022
Data da Assinatura: 17 de junho de 2022.
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RATIFICAÇÃO
O Prefeito Municipal de SENHOR DO BONFIM-BAHIA no uso de suas atribuições
legais, RATIFICA, ADJUDICA E HOMOLOGA o Processo Administrativo Nº 0927/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0170/2022 que tem por objeto: CONSIDERANDO os
tradicionais festejos de São João realizados há anos no Município de Senhor do
Bonfim, conhecido nacionalmente como Capital Baiana do Forró, período no qual
diversas manifestações culturais eclodem por todos os cantos da cidade e no qual
diversas apresentações artísticas são realizadas no espaço Gonzagão e também nos
Bairros através de Forró Grito, Forró na Feira Livre, na Praça Nova do Congresso.
Visando fortalecer a tradição de um dos festejos mais movimentados da Bahia e do
Nordeste, surge a necessidade da contratação do artista WEVERSON SILVA
GONÇALVES (SOM DO FORRÓ), sobretudo para garantir a expressividades dos
artistas locais, com fito de compor as atrações da programação do Trio pelas ruas da
cidade, bem como das comunidades locais, no período de 17 de junho a 03 de julho
de 2022, e abrilhantar o evento cultural, com o contratado WEVERSON SILVA
GONÇALVES, inscrito no CPF nº. 007.205.375-50 no período entre data início
17/06/2022 até data término 17/09/2022, no valor global de R$ 1.200,00 ( um mil e
duzentos reais), de acordo com o art. 25, inciso caput, e o parágrafo único, do art. 26
da Lei Federal 8.666/93, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos.
Publique-se na forma da lei. SENHOR DO BONFIM-BAHIA, 17 de junho de 2022.
LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.
RESUMO DO CONTRATO Nº 0840/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0170/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0927/22
Contratante: O MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o no 13.988.308/0001-39, com sede na RUA
JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970000 neste ato representado por seu Secretário, WESLEN TIAGO DE AQUINO
CONCEIÇÃO.
Contratado(a): WEVERSON SILVA GONÇALVES, inscrito no CNPJ/CPF nº.
007.205.375-50
Objeto: CONSIDERANDO os tradicionais festejos de São João realizados há anos
no Município de Senhor do Bonfim, conhecido nacionalmente como Capital Baiana
do Forró, período no qual diversas manifestações culturais eclodem por todos os
cantos da cidade e no qual diversas apresentações artísticas são realizadas no
espaço Gonzagão e também nos Bairros através de Forró Grito, Forró na Feira Livre,
na Praça Nova do Congresso. Visando fortalecer a tradição de um dos festejos mais
movimentados da Bahia e do Nordeste, surge a necessidade da contratação do
artista WEVERSON SILVA GONÇALVES (SOM DO FORRÓ), sobretudo para
garantir a expressividades dos artistas locais, com fito de compor as atrações da
programação do Trio pelas ruas da cidade, bem como das comunidades locais, no
período de 17 de junho a 03 de julho de 2022, e abrilhantar o evento cultural.
Fundamentação Legal: art. 25, inciso caput, e o parágrafo único, do art. 26 da Lei
Federal
8.666/93.
Valor global estimado do Contrato: R$ 1.200,00 ( um mil e duzentos reais)
Vigência: 17 de junho de 2022 até 17 de setembro de 2022
Data da Assinatura: 17 de junho de 2022.
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RATIFICAÇÃO
O Prefeito Municipal de SENHOR DO BONFIM-BAHIA no uso de suas atribuições
legais, RATIFICA, ADJUDICA E HOMOLOGA o Processo Administrativo Nº 0965/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0178/2022 que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FESTEJOS
JUNINOS NO PERÍODO DO MES DE JUNHO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE
SENHOR DO BONFIM - BA ., com o contratado EDILBERTO BARBOSA DA SILVA,
inscrito no CPF nº. 916.541.815-87 no período entre data início 01/06/2022 até data
término 01/07/2022, no valor global de R$ 2.000,00 ( dois mil reais), de acordo com
o art. 25, inciso caput, e o parágrafo único, do art. 26 da Lei Federal 8.666/93, a fim
de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma da lei.
SENHOR DO BONFIM-BAHIA, 01 de junho de 2022. LAÉRCIO MUNIZ DE
AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.

RESUMO DO CONTRATO Nº 0839/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0178/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0965/22
Contratante: O MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o no 13.988.308/0001-39, com sede na RUA
JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970000 neste ato representado por seu Secretário, WESLEN TIAGO DE AQUINO
CONCEIÇÃO.
Contratado(a): EDILBERTO BARBOSA DA SILVA, inscrito no CNPJ/CPF nº.
916.541.815-87
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA ATENDER AS
DEMANDAS DOS FESTEJOS JUNINOS NO PERÍODO DO MES DE JUNHO DE
2022
NO
MUNICÍPIO
DE
SENHOR
DO
BONFIM
BA
Fundamentação Legal: art. 25, inciso caput, e o parágrafo único, do art. 26 da Lei
Federal
8.666/93.
Valor global estimado do Contrato: R$ 2.000,00 ( dois mil reais)
Vigência: 01
de
junho
de
2022
até
01
de
julho
de
2022
Data da Assinatura: 01 de junho de 2022.
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RATIFICAÇÃO
O Prefeito Municipal de SENHOR DO BONFIM-BAHIA no uso de suas atribuições
legais, RATIFICA, ADJUDICA E HOMOLOGA o Processo Administrativo Nº 0966/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0177/2022 que tem por objeto: CONSIDERANDO os
tradicionais festejos de São João realizados há anos no Município de Senhor do
Bonfim, conhecido nacionalmente como Capital Baiana do Forró, período no qual
diversas manifestações culturais eclodem por todos os cantos da cidade e no qual
diversas apresentações artísticas são realizadas no espaço Gonzagão e também nos
Bairros através de Forró Grito, Forró na Feira Livre, na Praça Nova do Congresso.
Visando fortalecer a tradição de um dos festejos mais movimentados da Bahia e do
Nordeste, surge a necessidade da contratação do LOCUTOR WALTERLEY KUHIM
DOS SANTOS, sobretudo para garantir as apresentações dos artistas do Espaço
Gonzagão nos dias 22, 23, 24, 25 e 26 de junho de 2022, com o contratado
WALTERLEU KUHIM DOS SANTOS, inscrito no CPF nº. 479.873.165-04 no período
entre data início 21/06/2022 até data término 21/07/2022, no valor global de R$
4.000,00 ( quatro mil reais), de acordo com o art. 25, inciso caput, e o parágrafo único,
do art. 26 da Lei Federal 8.666/93, a fim de que produza os seus jurídicos e legais
efeitos. Publique-se na forma da lei. SENHOR DO BONFIM-BAHIA, 17 de junho de
2022. LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.

RESUMO DO CONTRATO Nº 0838/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0177/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0966/22
Contratante: O MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o no 13.988.308/0001-39, com sede na RUA
JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970000 neste ato representado por seu Secretário, WESLEN TIAGO DE AQUINO
CONCEIÇÃO.
Contratado(a): WALTERLEU KUHIM DOS SANTOS, inscrito no CNPJ/CPF nº.
479.873.165-04
Objeto: CONSIDERANDO os tradicionais festejos de São João realizados há anos
no Município de Senhor do Bonfim, conhecido nacionalmente como Capital Baiana
do Forró, período no qual diversas manifestações culturais eclodem por todos os
cantos da cidade e no qual diversas apresentações artísticas são realizadas no
espaço Gonzagão e também nos Bairros através de Forró Grito, Forró na Feira Livre,
na Praça Nova do Congresso. Visando fortalecer a tradição de um dos festejos mais
movimentados da Bahia e do Nordeste, surge a necessidade da contratação do
LOCUTOR WALTERLEY KUHIM DOS SANTOS, sobretudo para garantir as
apresentações dos artistas do Espaço Gonzagão nos dias 22, 23, 24, 25 e 26 de
junho
de
2022.
Fundamentação Legal: art. 25, inciso caput, e o parágrafo único, do art. 26 da Lei
Federal
8.666/93.
Valor global estimado do Contrato: R$ 4.000,00 ( quatro mil reais)
Vigência: 21
de
junho
de
2022
até
21
de
julho
de
2022
Data da Assinatura: 21 de junho de 2022.
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RATIFICAÇÃO
O Prefeito Municipal de SENHOR DO BONFIM-BAHIA no uso de suas atribuições
legais, RATIFICA, ADJUDICA E HOMOLOGA o Processo Administrativo Nº 0950/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0176/2022 que tem por objeto: CONSIDERANDO os
tradicionais festejos de São João realizados há anos no Município de Senhor do
Bonfim, conhecido nacionalmente como Capital Baiana do Forró, período no qual
diversas manifestações culturais eclodem por todos os cantos da cidade e no qual
diversas apresentações artísticas são realizadas no espaço Gonzagão e também nos
Bairros através de Forró Grito, Forró na Feira Livre, na Praça Nova do Congresso.
Visando fortalecer a tradição de um dos festejos mais movimentados da Bahia e do
Nordeste, surge a necessidade da contratação do artista JOÃO MARTINS ROZENO
(JOÃOZINHO DO FORRÓ), sobretudo para garantir a expressividades dos artistas
locais, com fito de compor as atrações da programação do Trio pelas ruas da cidade,
bem como das comunidades locais, no período de 17 de junho a 03 de julho de 2022,
e abrilhantar o evento cultural, com o contratado JOÃO MARTINS ROZENO , inscrito
no CPF nº. 464.247.335-15 no período entre data início 17/06/2022 até data término
17/09/2022, no valor global de R$ 600,00 ( seiscentos reais), de acordo com o art.
25, inciso caput, e o parágrafo único, do art. 26 da Lei Federal 8.666/93, a fim de que
produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma da lei. SENHOR DO
BONFIM-BAHIA, 17 de junho de 2022. LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR Prefeito Municipal.
RESUMO DO CONTRATO Nº 0837/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0176/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0950/22
Contratante: O MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o no 13.988.308/0001-39, com sede na RUA
JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970000 neste ato representado por seu Secretário, WESLEN TIAGO DE AQUINO
CONCEIÇÃO.
Contratado(a): JOÃO MARTINS ROZENO , inscrito no CNPJ/CPF nº. 464.247.33515
Objeto: CONSIDERANDO os tradicionais festejos de São João realizados há anos
no Município de Senhor do Bonfim, conhecido nacionalmente como Capital Baiana
do Forró, período no qual diversas manifestações culturais eclodem por todos os
cantos da cidade e no qual diversas apresentações artísticas são realizadas no
espaço Gonzagão e também nos Bairros através de Forró Grito, Forró na Feira Livre,
na Praça Nova do Congresso. Visando fortalecer a tradição de um dos festejos mais
movimentados da Bahia e do Nordeste, surge a necessidade da contratação do
artista JOÃO MARTINS ROZENO (JOÃOZINHO DO FORRÓ), sobretudo para
garantir a expressividades dos artistas locais, com fito de compor as atrações da
programação do Trio pelas ruas da cidade, bem como das comunidades locais, no
período de 17 de junho a 03 de julho de 2022, e abrilhantar o evento cultural.
Fundamentação Legal: art. 25, inciso caput, e o parágrafo único, do art. 26 da Lei
Federal
8.666/93.
Valor global estimado do Contrato: R$ 600,00 ( seiscentos reais)
Vigência: 17 de junho de 2022 até 17 de setembro de 2022
Data da Assinatura: 17 de junho de 2022.
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RATIFICAÇÃO
O Prefeito Municipal de SENHOR DO BONFIM-BAHIA no uso de suas atribuições
legais, RATIFICA, ADJUDICA E HOMOLOGA o Processo Administrativo Nº 0967/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0175/2022 que tem por objeto: CONSIDERANDO os
tradicionais festejos de São João realizados há anos no Município de Senhor do
Bonfim, conhecido nacionalmente como Capital Baiana do Forró, período no qual
diversas manifestações culturais eclodem por todos os cantos da cidade e no qual
diversas apresentações artísticas são realizadas no espaço Gonzagão e também nos
Bairros através de Forró Grito, Forró na Feira Livre, na Praça Nova do Congresso.
Visando fortalecer a tradição de um dos festejos mais movimentados da Bahia e do
Nordeste, surge a necessidade da contratação do artista JUCIVALDO AMORIM DA
SILVA PEIXOTO (EDHU VILLE), sobretudo para garantir a expressividades dos
artistas locais, com fito de compor as atrações da programação do Trio pelas ruas da
cidade, bem como das comunidades locais, no período de 17 de junho a 03 de julho
de 2022, e abrilhantar o evento cultural.., com o contratado JUCIVALDO AMORIM
DA SILVA, inscrito no CPF nº. 779.996.305-00 no período entre data início
17/06/2022 até data término 17/09/2022, no valor global de R$ 1.200,00 ( um mil e
duzentos reais), de acordo com o art. 25, inciso caput, e o parágrafo único, do art. 26
da Lei Federal 8.666/93, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos.
Publique-se na forma da lei. SENHOR DO BONFIM-BAHIA, 17 de junho de 2022.
LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.
RESUMO DO CONTRATO Nº 0836/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0175/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0967/22
Contratante: O MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o no 13.988.308/0001-39, com sede na RUA
JURACY MAGALHÃES Nº 126 CENTRO, SENHOR DO BONFIM - BA, CEP: 48970000 neste ato representado por seu Secretário, WESLEN TIAGO DE AQUINO
CONCEIÇÃO.
Contratado(a): JUCIVALDO AMORIM DA SILVA, inscrito no CNPJ/CPF nº.
779.996.305-00
Objeto: CONSIDERANDO os tradicionais festejos de São João realizados há anos
no Município de Senhor do Bonfim, conhecido nacionalmente como Capital Baiana
do Forró, período no qual diversas manifestações culturais eclodem por todos os
cantos da cidade e no qual diversas apresentações artísticas são realizadas no
espaço Gonzagão e também nos Bairros através de Forró Grito, Forró na Feira Livre,
na Praça Nova do Congresso. Visando fortalecer a tradição de um dos festejos mais
movimentados da Bahia e do Nordeste, surge a necessidade da contratação do
artista JUCIVALDO AMORIM DA SILVA PEIXOTO (EDHU VILLE), sobretudo para
garantir a expressividades dos artistas locais, com fito de compor as atrações da
programação do Trio pelas ruas da cidade, bem como das comunidades locais, no
período de 17 de junho a 03 de julho de 2022, e abrilhantar o evento cultural.
Fundamentação Legal: art. 25, inciso caput, e o parágrafo único, do art. 26 da Lei
Federal
8.666/93.
Valor global estimado do Contrato: R$ 1.200,00 ( um mil e duzentos reais)
Vigência: 17 de junho de 2022 até 17 de setembro de 2022
Data da Assinatura: 17 de junho de 2022.
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