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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 0872/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0134/2022 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 ERALDO SILVA DE
OLIVEIRA (ERALDO DO ACORDEON), sobretudo para garantir a expressividades
dos artistas locais, com fito de compor a grade de atrações do Espaço Assis do
Acordeon (Praça Nova do Congresso) no dia 26 de junho de 2022 e abrilhantar o
evento cultural, com o contratado ERALDO SILVA DE OLIVEIRA, inscrito no CPF nº.
053.899.225-57 no período entre data início 07/06/2022 até data término 07/07/2022,
no valor global de R$ 3.000,00 (três 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,
06 de junho de 2022. LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.
RESUMO DO CONTRATO Nº 0787/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0134/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0872/22
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): ERALDO SILVA DE OLIVEIRA, inscrito no CNPJ/CPF nº.
053.899.225-57
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 ERALDO SILVA DE OLIVEIRA (ERALDO DO ACORDEON), sobretudo para
garantir a expressividades dos artistas locais, com fito de compor a grade de atrações
do Espaço Assis do Acordeon (Praça Nova do Congresso) no dia 26 de junho 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$ 3.000,00 (três mil reais)
Vigência: 07
de
junho
de
2022
até
07
de
julho
de
2022
Data da Assinatura: 07 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 0877/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0131/2022 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 SANGERLANDO MARTINS
DOS SANTOS (BANDA DOCE MALÍCIA), sobretudo para garantir a expressividades
dos artistas locais, com fito de compor a grade de atrações do Espaço Assis do
Acordeon (Praça Nova do Congresso) no dia 24 de junho de 2022, apresentando uma
Performance Junina e abrilhantar o evento cultural, com o contratado
SANGERLANDO MARTINS DOS SANTOS, inscrito no CPF nº. 675.358.605-91 no
período entre data início 07/06/2022 até data término 07/07/2022, no valor global de
R$ 3.000,00 (três 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, 06 de junho de
2022. LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.
RESUMO DO CONTRATO Nº 0788/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0131/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0877/22
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): SANGERLANDO MARTINS DOS SANTOS, inscrito no CNPJ/CPF
nº.
675.358.605-91
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 SANGERLANDO MARTINS DOS SANTOS (BANDA DOCE MALÍCIA),
sobretudo para garantir a expressividades dos artistas locais, com fito de compor a
grade de atrações do Espaço Assis do Acordeon (Praça Nova do Congresso) no dia
24 de junho de 2022, apresentando uma Performance Junina 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$ 3.000,00 ( três mil reais)
Vigência: 07
de
junho
de
2022
até
07
de
julho
de
2022
Data da Assinatura: 07 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 0880/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0133/2022 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 GUIDE BORGONHO DA
ROCHA PIRES (GUIDE DO ACORDEON), sobretudo para garantir a expressividades
dos artistas locais, com fito de compor a grade de atrações do Espaço Assis do
Acordeon (Praça Nova do Congresso) no dia 23 de junho de 2022 e abrilhantar o
evento cultural, com o contratado GUIDE BORGONHA ROCHA PIRES, inscrito no
CPF nº. 016.725.285-26 no período entre data início 07/06/2022 até data término
07/07/2022, no valor global de R$ 3.000,00 (três 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, 06 de junho de 2022. LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR Prefeito Municipal.
RESUMO DO CONTRATO Nº 0789/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0133/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0880/22
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): GUIDE BORGONHA ROCHA PIRES, inscrito no CNPJ/CPF nº.
016.725.285-26
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 GUIDE BORGONHO DA ROCHA PIRES (GUIDE DO ACORDEON),
sobretudo para garantir a expressividades dos artistas locais, com fito de compor a
grade de atrações do Espaço Assis do Acordeon (Praça Nova do Congresso) no dia
23
de
junho
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$ 3.000,00 ( três mil reais)
Vigência: 07
de
junho
de
2022
até
07
de
julho
de
2022
Data da Assinatura: 07 de junho de 2022.

Certificação Digital: UECVITCX-GGE7RVLD-P4UOQIWN-EHXLYDV3
Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br

Edição 3.015 | Ano 10
17 de junho de 2022
Página 6

RATIFICAÇÃO
O Prefeito Municipal de SENHOR DO BONFIM-BAHIA no uso de suas atribuições
legais, RATIFICA, ADJUDICA E HOMOLOGA o Processo Administrativo Nº 0883/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0132/2022 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 CYNTHIA LEITE RAMOS
ALVES (BALLET CYNTHIA RAMOS), sobretudo para garantir a expressividades dos
artistas locais, com fito de compor a grade de atrações do Espaço Assis do Acordeon
(Praça Nova do Congresso) no dia 25 de junho de 2022, apresentando uma
Performance Junina e abrilhantar o evento cultural.., com o contratado CYNTHIA
LEITE RAMOS ALVES, inscrito no CPF nº. 851.030.801-25 no período entre data
início 07/06/2022 até data término 07/07/2022, 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. Publiquese na forma da lei. SENHOR DO BONFIM-BAHIA, 06 de junho de 2022. LAÉRCIO
MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.
RESUMO DO CONTRATO Nº 0790/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0132/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0883/22
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): CYNTHIA LEITE RAMOS ALVES, inscrito no CNPJ/CPF nº.
851.030.801-25
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 CYNTHIA LEITE RAMOS ALVES (BALLET CYNTHIA RAMOS), sobretudo
para garantir a expressividades dos artistas locais, com fito de compor a grade de
atrações do Espaço Assis do Acordeon (Praça Nova do Congresso) no dia 25 de
junho de 2022, apresentando uma Performance Junina 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$ 2.000,00 (dois mil reais)
Vigência: 07
de
junho
de
2022
até
07
de
julho
de
2022
Data da Assinatura: 07 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 0884/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0130/2022 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 LANARA SILVA DE JESUS
(OXENTE CIA DE DANÇA), sobretudo para garantir a expressividades dos artistas
locais, com fito de compor a grade de atrações PERFORMÁTICA JUNINA no dia 25
de junho de 2022, no Espaço Assis do Acordeon (Praça Nova do Congresso), como
também, nos respectivos dias, na Rodoviária da cidade, com o contratado LANARA
SILVA DE JESUS , inscrito no CPF nº. 860.230.135-97 no período entre data início
07/06/2022 até data término 07/07/2022, 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, 06 de junho de 2022.
LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.
RESUMO DO CONTRATO Nº 0791/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0130/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0884/22
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): LANARA SILVA DE JESUS, inscrito no CNPJ/CPF nº. 860.230.13597
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 LANARA SILVA DE JESUS (OXENTE CIA DE DANÇA), sobretudo para
garantir a expressividades dos artistas locais, com fito de compor a grade de atrações
PERFORMÁTICA JUNINA no dia 25 de junho de 2022, no Espaço Assis do Acordeon
(Praça Nova do Congresso), como também, nos respectivos dias, na Rodoviária da
cidade.
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: 07
de
junho
de
2022
até
07
de
julho
de
2022
Data da Assinatura: 07 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 0878/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0138/2022 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 NATAN COELHO DOS
SANTOS (NATAN DA PISADINHA), sobretudo para garantir a expressividades dos
artistas locais, com fito de compor a grade de atrações do Espaço Assis do Acordeon
(Praça Nova do Congresso) no dia 24 de junho de 2022, apresentando uma
Performance Junina e abrilhantar o evento cultural.., com o contratado NATAN
COELHO DOS SANTOS, inscrito no CPF nº. 069.709.275-55 no período entre data
início 07/06/2022 até data término 07/07/2022, 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, 06 de junho de 2022.
LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.
RESUMO DO CONTRATO Nº 0792/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0138/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0878/22
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): NATAN COELHO DOS SANTOS, inscrito no CNPJ/CPF nº.
069.709.275-55
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 NATAN COELHO DOS SANTOS (NATAN DA PISADINHA), sobretudo para
garantir a expressividades dos artistas locais, com fito de compor a grade de atrações
do Espaço Assis do Acordeon (Praça Nova do Congresso) no dia 24 de junho de
2022, apresentando uma Performance Junina 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: 07
de
junho
de
2022
até
07
de
julho
de
2022
Data da Assinatura: 07 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 0879/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0137/2022 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 JORGE JOSÉ SERAFIM
(BANDA DE PÍFANOS), sobretudo para garantir a expressividades dos artistas
locais, com fito de compor a grade de atrações nos dias 24 e 25 de junho de 2022,
no Espaço Assis do Acordeon (Praça Nova do Congresso), como também, nos
respectivos dias, na Rodoviária da cidade, com o contratado JORGE JOSE
SERAFIM, inscrito no CPF nº. 294.774.415-20 no período entre data início
07/06/2022 até data término 07/07/2022, no valor global de R$ 3.200,00 (três 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, 06 de junho de 2022.
LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.
RESUMO DO CONTRATO Nº 0793/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0137/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0879/22
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): JORGE JOSE SERAFIM, inscrito no CNPJ/CPF nº. 294.774.415-20
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 JORGE JOSÉ SERAFIM (BANDA DE PÍFANOS), sobretudo para garantir a
expressividades dos artistas locais, com fito de compor a grade de atrações nos dias
24 e 25 de junho de 2022, no Espaço Assis do Acordeon (Praça Nova do Congresso),
como
também,
nos
respectivos
dias,
na
Rodoviária
da
cidade.
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$ 3.200,00 ( três mil e duzentos reais)
Vigência: 07
de
junho
de
2022
até
07
de
julho
de
2022
Data da Assinatura: 07 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 0881/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0135/2022 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 WALDO GUILHERME DE
JESUS SILVA (BANDA TONY SILVA), sobretudo para garantir a expressividades dos
artistas locais, com fito de compor a grade de atrações no dia 25 de junho de 2022,
no Espaço Assis do Acordeon (Praça Nova do Congresso) e abrilhantar o evento
cultural, com o contratado WALDO GUILHERME DE JESUS SILVA, inscrito no CPF
nº. 088.082.915-02 no período entre data início 07/06/2022 até data término
07/07/2022, no valor global de R$ 3.000,00 (três 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, 06 de junho de 2022. LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR Prefeito Municipal.
RESUMO DO CONTRATO Nº 0802/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0135/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0881/22
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): WALDO GUILHERME DE JESUS SILVA, inscrito no CNPJ/CPF nº.
088.082.915-02
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 WALDO GUILHERME DE JESUS SILVA (BANDA TONY SILVA), sobretudo
para garantir a expressividades dos artistas locais, com fito de compor a grade de
atrações no dia 25 de junho de 2022, no Espaço Assis do Acordeon (Praça Nova do
Congresso)
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$ 3.000,00 ( três mil reais)
Vigência: 07
de
junho
de
2022
até
07
de
julho
de
2022
Data da Assinatura: 07 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 0876/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0136/2022 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 OSCAR VICTOR SIMÕES
ARAÚJO (OSCAR ARAÚJO), sobretudo para garantir a expressividades dos artistas
locais, com fito de compor a grade de atrações do Espaço Assis do Acordeon (Praça
Nova do Congresso) no dia 23 de junho de 2022, e abrilhantar o evento cultural, com
o contratado OSCAR VICTOR SIMÕES ARAÚJO, inscrito no CPF nº. 021.996.05507 no período entre data início 07/06/2022 até data término 07/07/2022, 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 BONFIMBAHIA, 06 de junho de 2022. LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito
Municipal.
RESUMO DO CONTRATO Nº 0801/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0136/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0876/22
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): OSCAR VICTOR SIMÕES ARAÚJO, inscrito no CNPJ/CPF nº.
021.996.055-07
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 OSCAR VICTOR SIMÕES ARAÚJO (OSCAR ARAÚJO), sobretudo para
garantir a expressividades dos artistas locais, com fito de compor a grade de atrações
do Espaço Assis do Acordeon (Praça Nova do Congresso) no dia 23 de junho 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: 07
de
junho
de
2022
até
07
de
julho
de
2022
Data da Assinatura: 07 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 0859/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0129/2022 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, 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 JOSÉ FLORENCIO FILHO (TRIO
BONFINENSE), sobretudo para garantir a expressividades dos artistas locais, com
fito de compor a grade de atrações do FORRÓ NA FEIRA no dia 25 de junho de 2022
e abrilhantar o evento cultural, com o contratado JOSE FLORENCIO FILHO, inscrito
no CPF nº. 093.631.148-72 no período entre data início 01/06/2022 até data término
01/07/2022, 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, 01 de junho de 2022. LAÉRCIO MUNIZ DE
AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.
RESUMO DO CONTRATO Nº 0800/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0129/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0859/22
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): JOSE FLORENCIO FILHO, inscrito no CNPJ/CPF nº. 093.631.14872
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, 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 JOSÉ
FLORENCIO FILHO (TRIO BONFINENSE), sobretudo para garantir a
expressividades dos artistas locais, com fito de compor a grade de atrações do
FORRÓ NA FEIRA no dia 25 de junho 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: 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 0860/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0128/2022 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, 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 MANOEL MONTEIRO DE OLIVEIRA (FORRÓ
PÉ QUENTE), sobretudo para garantir a expressividades dos artistas locais, com fito
de compor a grade de atrações do FORRÓ NA FEIRA no dia 25 de junho de 2022 e
abrilhantar o evento cultural, com o contratado MANOEL MONTEIRO DE OLIVEIRA,
inscrito no CPF nº. 442.395.645-49 no período entre data início 01/06/2022 até data
término 01/07/2022, 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, 01 de junho de 2022. LAÉRCIO MUNIZ
DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.
RESUMO DO CONTRATO Nº 0799/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0128/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0860/22
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): MANOEL MONTEIRO DE OLIVEIRA, inscrito no CNPJ/CPF nº.
442.395.645-49
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, 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 MANOEL
MONTEIRO DE OLIVEIRA (FORRÓ PÉ QUENTE), sobretudo para garantir a
expressividades dos artistas locais, com fito de compor a grade de atrações do
FORRÓ NA FEIRA no dia 25 de junho 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: 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 0862/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0118/2022 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
RENALDO SILVA DOS SANTOS (RENALDO DO ACORDEON), sobretudo para garantir a
expressividades dos artistas locais, com fito de compor a grade de atrações do Forró e Cultura
nos Bairros, com apresentação musical na Olaria (18 de junho). Como também, abrilhantando
os Festejos de São Pedro nas Comunidades de Cachoeirinha, com participação musical de
00:30min (26 de junho), Canavieira (01 de julho) e em Passagem Velha (02 de julho), com o
contratado RENALDO SILVA DOS SANTOS, inscrito no CPF nº. 852.580.245-04 no período
entre data início 07/06/2022 até data término 07/07/2022, no valor global de R$ 5.300,00
(cinco mil e trezentos 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. Publiquese na forma da lei. SENHOR DO BONFIM-BAHIA, 06 de junho de 2022. LAÉRCIO MUNIZ DE
AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.
RESUMO DO CONTRATO Nº 0798/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0118/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0862/22
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: 48970-000 neste ato
representado por seu Secretário, WESLEN TIAGO DE AQUINO CONCEIÇÃO.
Contratado(a): RENALDO SILVA DOS SANTOS, inscrito no CNPJ/CPF nº. 852.580.245-04
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 artista RENALDO SILVA DOS SANTOS (RENALDO DO
ACORDEON), sobretudo para garantir a expressividades dos artistas locais, com fito de
compor a grade de atrações do Forró e Cultura nos Bairros, com apresentação musical na
Olaria (18 de junho). Como também, abrilhantando os Festejos de São Pedro nas
Comunidades de Cachoeirinha, com participação musical de 00:30min (26 de junho),
Canavieira
(01
de
julho)
e
em
Passagem
Velha
(02
de
julho).
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$ 5.300,00 ( cinco mil e trezentos reais)
Vigência: 07
de
junho
de
2022
até
07
de
julho
de
2022
Data da Assinatura: 07 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 0870/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0127/2022 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 Marlo Jean Araújo Souza
(OS CABRAS DE LAMPIÃO), sobretudo para garantir a expressividades dos artistas
locais, com fito de compor a grade de atrações do Espaço Assis do Acordeon (Praça
Nova do Congresso) no dia 25 de junho de 2022 e abrilhantar o evento cultural.., com
o contratado MARLO JEAN ARAUJO DE SOUZA , inscrito no CPF nº. 012.129.42507 no período entre data início 07/06/2022 até data término 07/07/2022, 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 BONFIMBAHIA, 10 de junho de 2022. LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito
Municipal.
RESUMO DO CONTRATO Nº 0797/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0127/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0870/22
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): MARLO JEAN ARAUJO DE SOUZA, inscrito no CNPJ/CPF nº.
012.129.425-07
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 Marlo Jean Araújo Souza (OS CABRAS DE LAMPIÃO), sobretudo para
garantir a expressividades dos artistas locais, com fito de compor a grade de atrações
do Espaço Assis do Acordeon (Praça Nova do Congresso) no dia 25 de junho 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: 07
de
junho
de
2022
até
07
de
julho
de
2022
Data da Assinatura: 07 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 0875/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0123/2022 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 ILCA DOS SANTOS
(SAMBA DE LATA DE TIJUAÇÚ), sobretudo para garantir a expressividades dos
artistas locais, com fito de compor a grade de atrações do Espaço Assis do Acordeon
(Praça Nova do Congresso) no dia 23 de junho de 2022 e abrilhantar o evento
cultural, com o contratado ILCA DOS SANTOS, inscrito no CPF nº. 618.957.505-63
no período entre data início 07/06/2022 até data término 07/07/2022, no valor global
de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 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,
06 de junho de 2022. LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.
RESUMO DO CONTRATO Nº 0796/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0123/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0875/22
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): ILCA DOS SANTOS, inscrito no CNPJ/CPF nº. 618.957.505-63
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 ILCA DOS SANTOS (SAMBA DE LATA DE TIJUAÇÚ), sobretudo para garantir
a expressividades dos artistas locais, com fito de compor a grade de atrações do
Espaço Assis do Acordeon (Praça Nova do Congresso) no dia 23 de junho 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$ 1.500,00 ( um mil e quinhentos reais)
Vigência: 07
de
junho
de
2022
até
07
de
julho
de
2022
Data da Assinatura: 07 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 0885/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0125/2022 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 CARLOS EDUARDO
RODRIGUES DA SILVA (DUDU NEGREIRO E O FORRÓ MANEIRO), sobretudo
para garantir a expressividades dos artistas locais, com fito de compor a grade de
atrações do Espaço Assis do Acordeon (Praça Nova do Congresso) no dia 26 de
junho de 2022 e abrilhantar o evento cultural, com o contratado CARLOS EDUARDO
RODRIGUES DA SI, inscrito no CPF nº. 016.304.565-86 no período entre data início
08/06/2022 até data término 08/07/2022, no valor global de R$ 3.000,00 (três 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. Publiquese na forma da lei. SENHOR DO BONFIM-BAHIA, 07 de junho de 2022. LAÉRCIO
MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.
RESUMO DO CONTRATO Nº 0795/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0125/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0885/22
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): CARLOS EDUARDO RODRIGUES DA SI, inscrito no CNPJ/CPF nº.
016.304.565-86
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 CARLOS EDUARDO RODRIGUES DA SILVA (DUDU NEGREIRO E O
FORRÓ MANEIRO), sobretudo para garantir a expressividades dos artistas locais,
com fito de compor a grade de atrações do Espaço Assis do Acordeon (Praça Nova
do Congresso) no dia 26 de junho 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$ 3.000,00 ( três mil reais)
Vigência: 08
de
junho
de
2022
até
08
de
julho
de
2022
Data da Assinatura: 08 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 0923/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0147/2022 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 ROMILTON RIBEIRO DE
FREITAS (GRUPO FRANCISMAR MONTEIRO), sobretudo para garantir a
expressividades dos artistas locais, com fito de compor a grade de atrações do Forró
e Cultura nos Bairros, com apresentação musical na Rua da Lagoa no dia 19 junho
de 2022, e abrilhantar o evento cultural, com o contratado ROMILTON RIBEIRO DE
FREITAS , inscrito no CPF nº. 011.121.775-07 no período entre data início
17/06/2022 até data término 17/07/2022, no valor global de R$ 1.600,00 ( um mil e
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, 16 de junho de 2022.
LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.
RESUMO DO CONTRATO Nº 0803/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0147/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0923/22
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): ROMILTON RIBEIRO DE FREITAS , inscrito no CNPJ/CPF nº.
011.121.775-07
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 ROMILTON RIBEIRO DE FREITAS (GRUPO FRANCISMAR MONTEIRO),
sobretudo para garantir a expressividades dos artistas locais, com fito de compor a
grade de atrações do Forró e Cultura nos Bairros, com apresentação musical na Rua
da Lagoa no dia 19 junho 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$ 1.600,00 ( um mil e seiscentos reais)
Vigência: 17
de
junho
de
2022
até
17
de
julho
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 0857/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0116/2022 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 SAMARA SOUZA SILVA
(SAMARA SOUZA E BANDA), sobretudo para garantir a expressividades dos artistas
locais, com fito de compor a grade de atrações do Forró e Cultura nos Bairros, com
apresentação musical na Rua da Lagoa no dia 19 junho de 2022, e abrilhantar o
evento cultural, com o contratado SAMARA SOUZA SILVA, inscrito no CPF nº.
064.105.585-46 no período entre data início 07/06/2022 até data término 07/07/2022,
no valor global de R$ 1.600,00 (um mil e 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, 06 de junho de 2022. LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR Prefeito Municipal.
RESUMO DO CONTRATO Nº 0809/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0116/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0857/22
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): SAMARA SOUZA SILVA, inscrito no CNPJ/CPF nº. 064.105.585-46
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 SAMARA SOUZA SILVA (SAMARA SOUZA E BANDA), sobretudo para
garantir a expressividades dos artistas locais, com fito de compor a grade de atrações
do Forró e Cultura nos Bairros, com apresentação musical na Rua da Lagoa no dia
19
junho
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$ 1.600,00 ( um mil e seiscentos reais)
Vigência: 07
de
junho
de
2022
até
07
de
julho
de
2022
Data da Assinatura: 07 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 0861/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0121/2022 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 JOBSOM GABRIEL DA
SILVA FERREIRA (GABRIEL MOREIRA), sobretudo para garantir a expressividades
dos artistas locais, com fito de compor a grade de atrações do Forró e Cultura nos
Bairros, com apresentação musical na Rua da Lagoa no dia 19 junho de 2022, e
abrilhantar o evento cultural, com o contratado JOBSOM GABRIEL DA SILVA
FERREIRA, inscrito no CPF nº. 075.918.775-42 no período entre data início
07/06/2022 até data término 07/07/2022, no valor global de R$ 1.600,00 ( um mil e
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, 06 de junho de 2022.
LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.
RESUMO DO CONTRATO Nº 0808/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0121/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0861/22
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): JOBSOM GABRIEL DA SILVA FERREIRA, inscrito no CNPJ/CPF nº.
075.918.775-42
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 JOBSOM GABRIEL DA SILVA FERREIRA (GABRIEL MOREIRA), sobretudo
para garantir a expressividades dos artistas locais, com fito de compor a grade de
atrações do Forró e Cultura nos Bairros, com apresentação musical na Rua da Lagoa
no
dia
19
junho
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$ 1.600,00 ( um mil e seiscentos reais)
Vigência: 07
de
junho
de
2022
até
07
de
julho
de
2022
Data da Assinatura: 07 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 0863/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0117/2022 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 DAS VIRGENS SANTOS (PEDRO JUNIOR E SEUS TECLADOS), sobretudo para
garantir a expressividades dos artistas locais, com fito de compor a grade de atrações do
Santo Antônio da Comunidade de tanquinho no dia 12 de junho, bem como no Forró e Cultura
nos Bairros, com apresentação musical na Olaria no dia 18 junho de 2022, e abrilhantar o
evento cultural.., com o contratado PEDRO DAS VIRGENS SANTOS, inscrito no CPF nº.
949.538.135-53 no período entre data início 07/06/2022 até data término 07/07/2022, no valor
global de R$ 3.200,00 ( três 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, 06 de junho de
2022. LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.
RESUMO DO CONTRATO Nº 0807/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0117/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0863/22
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: 48970-000 neste ato
representado por seu Secretário, WESLEN TIAGO DE AQUINO CONCEIÇÃO.
Contratado(a): PEDRO DAS VIRGENS SANTOS, inscrito no CNPJ/CPF nº. 949.538.135-53
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 DAS VIRGENS SANTOS (PEDRO JUNIOR E
SEUS TECLADOS), sobretudo para garantir a expressividades dos artistas locais, com fito de
compor a grade de atrações do Santo Antônio da Comunidade de tanquinho no dia 12 de
junho, bem como no Forró e Cultura nos Bairros, com apresentação musical na Olaria no dia
18
junho
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$ 3.200,00 ( três mil e duzentos reais)
Vigência: 07
de
junho
de
2022
até
07
de
julho
de
2022
Data da Assinatura: 07 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 0864/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0120/2022 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 AGUINALDO JOSÉ
CELESTINO (AGUINALDO DO ACORDEON), sobretudo para garantir a
expressividades dos artistas locais, com fito de compor a grade de atrações do Forró
na Feira no dia 18 de junho, e abrilhantar o evento cultural, com o contratado
AGUINALDO JOSÉ CELESTINO, inscrito no CPF nº. 909.402.965-00 no período
entre data início 07/06/2022 até data término 07/07/2022, 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,
06 de junho de 2022. LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.
RESUMO DO CONTRATO Nº 0806/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0120/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0864/22
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): AGUINALDO JOSÉ CELESTINO, inscrito no CNPJ/CPF nº.
909.402.965-00
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 AGUINALDO JOSÉ CELESTINO (AGUINALDO DO ACORDEON), sobretudo
para garantir a expressividades dos artistas locais, com fito de compor a grade de
atrações do Forró na Feira no dia 18 de junho, 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: 07
de
junho
de
2022
até
07
de
julho
de
2022
Data da Assinatura: 07 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 0873/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0126/2022 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 VALTENIR FERREIRA DA
SILVA FILHO (NEDU BAHIA), sobretudo para garantir a expressividades dos artistas
locais, com fito de compor a grade de atrações no dia 23 de junho de 2022, no Espaço
Assis do Acordeon (Praça Nova do Congresso) com apresentação do CASAMENTO
MATUTO, e abrilhantar o evento cultural, com o contratado VALTENIR FERREIRA
DA SILVA FILHO, inscrito no CPF nº. 066.381.035-39 no período entre data início
07/06/2022 até data término 07/07/2022, no valor global de R$ 1.500,00 ( um mil e
quinhentos 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, 06 de junho de 2022.
LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.
RESUMO DO CONTRATO Nº 0805/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0126/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0873/22
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): VALTENIR FERREIRA DA SILVA FILHO, inscrito no CNPJ/CPF nº.
066.381.035-39
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 VALTENIR FERREIRA DA SILVA FILHO (NEDU BAHIA), sobretudo para
garantir a expressividades dos artistas locais, com fito de compor a grade de atrações
no dia 23 de junho de 2022, no Espaço Assis do Acordeon (Praça Nova do
Congresso) com apresentação do CASAMENTO MATUTO, 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$ 1.500,00 ( um mil e quinhentos reais)
Vigência: 07
de
junho
de
2022
até
07
de
julho
de
2022
Data da Assinatura: 07 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 0874/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0122/2022 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 JOSÉ VIEIRA DA SILVA
(JOSA DA SANFONA), sobretudo para garantir a expressividades dos artistas locais,
com fito de compor a grade de atrações do Espaço Assis do Acordeon (Praça Nova
do Congresso) no dia 23 de junho de 2022 e abrilhantar o evento cultural, com o
contratado JOSE VIEIRA DA SILVA, inscrito no CPF nº. 100.395.035-34 no período
entre data início 07/06/2022 até data término 07/07/2022, no valor global de R$
3.000,00 (três 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, 06 de junho de
2022. LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.
RESUMO DO CONTRATO Nº 0804/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0122/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0874/22
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): JOSE VIEIRA DA SILVA, inscrito no CNPJ/CPF nº. 100.395.035-34
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 JOSÉ VIEIRA DA SILVA (JOSA DA SANFONA), sobretudo para garantir a
expressividades dos artistas locais, com fito de compor a grade de atrações do
Espaço Assis do Acordeon (Praça Nova do Congresso) no dia 23 de junho 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$ 3.000,00 ( três mil reais)
Vigência: 07
de
junho
de
2022
até
07
de
julho
de
2022
Data da Assinatura: 07 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 0871/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0124/2022 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
ROBSON CANDIDO DOS SANTOS (DAN DANTAS), sobretudo para garantir a
expressividades dos artistas locais, com fito de compor a grade de atrações do Espaço Assis
do Acordeon (Praça Nova do Congresso) no dia 26 de junho de 2022 e abrilhantar o evento
cultural. Trata-se de artista local, cadastrado na Secretaria de Cultura através de
chamamentos publicados nas redes sociais e através de mídias em rádios locais, conforme
posts e lista de cadastramento anexo, selecionados pelo seguimento artístico e ritmo musical
ao qual se vincula. ., com o contratado ROBSON CANDIDO DOS SANTOS, inscrito no CPF
nº. 865.531.495-18 no período entre data início 07/06/2022 até data término 07/07/2022, 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, 06 de junho de
2022. LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.
RESUMO DO CONTRATO Nº 0811/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0124/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0871/22
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: 48970-000 neste ato
representado por seu Secretário, WESLEN TIAGO DE AQUINO CONCEIÇÃO.
Contratado(a): ROBSON CANDIDO DOS SANTOS, inscrito no CNPJ/CPF nº. 865.531.49518
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 ROBSON CANDIDO DOS SANTOS (DAN DANTAS),
sobretudo para garantir a expressividades dos artistas locais, com fito de compor a grade de
atrações do Espaço Assis do Acordeon (Praça Nova do Congresso) no dia 26 de junho de
2022 e abrilhantar o evento cultural. Trata-se de artista local, cadastrado na Secretaria de
Cultura através de chamamentos publicados nas redes sociais e através de mídias em rádios
locais, conforme posts e lista de cadastramento anexo, selecionados pelo seguimento artístico
e
ritmo
musical
ao
qual
se
vincula.
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: 07
de
junho
de
2022
até
07
de
julho
de
2022
Data da Assinatura: 07 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 0866/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0119/2022 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 ANTÔNIO ALVES
SOBRINHO (XAXADO DO PAI ANTÔNIO), sobretudo para garantir a
expressividades dos artistas locais, com fito de compor a grade de atrações do Forró
e Cultura nos Bairros, com apresentação cultural na Olaria no dia 18 junho de 2022,
e abrilhantar o evento cultural, com o contratado ANTONIO ALVES SOBRINHO,
inscrito no CPF nº. 971.120.035-04 no período entre data início 07/06/2022 até data
término 07/07/2022, 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, 06 de junho de 2022. LAÉRCIO MUNIZ DE
AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.
RESUMO DO CONTRATO Nº 0810/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0119/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0866/22
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): ANTONIO ALVES SOBRINHO, inscrito no CNPJ/CPF nº.
971.120.035-04
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
artista ANTÔNIO ALVES SOBRINHO (XAXADO DO PAI ANTÔNIO), sobretudo para
garantir a expressividades dos artistas locais, com fito de compor a grade de atrações
do Forró e Cultura nos Bairros, com apresentação cultural na Olaria no dia 18 junho
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: 07
de
junho
de
2022
até
07
de
julho
de
2022
Data da Assinatura: 07 de junho de 2022.
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