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PE 037/2022 - CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0551/2022
Convocação

Considerando a desistência dos itens 75, solicitada pela empresa SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA,
esta que foi vencedora do Certame licitatório acima informado por alegação de que os preços
estariam majorados, ocorrendo o impedimento da entrega dos produtos pelos mesmos;
Considerando o item 4.6, principalmente a alínea “b” deste item da ata de Registro de preços que
assim diz:
4.6 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados
e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento; e
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de
negociação.
Considerando que segundo colocado foi convocado, porém não tem interesse em assumir os
preços da primeira colocada;
Considerando que vossa empresa é a próxima colocada no item da empresa acima citadas.
Convoco a empresa MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR, com endereço profissional a Rua
RODOVIA BA 052 KM 354 N° 910, na cidade de IRECÊ-BA, Bairro Alta Vitória, CEP 44900000,
endereço eletrônico ramos.rep@hotmail.com, Telefone (74)3641-0270, CNPJ: 17.406.286/0001-02,
a responder se aceita os preços ora estabelecidos durante a disputa do Certame Licitatório. Para
fins de informação melhor detalhada, estamos encaminhando os preços que poderão ser
assumidos, com cópia das respectivas atas de registro de preços para fins de aceite conforme
abaixo:

Na oportunidade, saliento que será contratado o saldo restante da Ata, apenas dos itens citados, e
com o prazo a correr do dia 01 de setembro de 2022 findando em 12 de maio de 2023, conforme
publicação em Diário Oficial de Homologação, tendo em vista que empresas vencedoras ofereceram
poucos dos itens solicitados por este Município.
O saldo restante da ata é o apresentado na tabela abaixo que deverá ser assumido integralmente
pela empresa convocada:
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Ressaltamos a URGÊNCIA na resposta a esta convocação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias
úteis, a contar da data do envio por endereço eletrônico, visto que necessitamos o mais breve
possível da nova contratação para aquisição dos produtos e o retorno correto das atividades da
Secretaria solicitante.
Por fim, informamos que é facultada, caso necessária, a apresentação de negação desta
convocação, informando quais os itens que a empresa não aceita assumir para que possamos
prosseguir com os demais passos e convocação do próximo colocado, se houver.
Senhor do Bonfim-Bahia, 06 de setembro de 2022.

Alfredo Reis Mulungú
Pregoeiro
Decreto Municipal nº 032/2021 de 04 de janeiro de 2021.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0551/2022
Convocação

Considerando a desistência dos itens 161, solicitada pela empresa SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA,
esta que foi vencedora do Certame licitatório acima informado por alegação de que os preços
estariam majorados, ocorrendo o impedimento da entrega dos produtos pelos mesmos;
Considerando o item 4.6, principalmente a alínea “b” deste item da ata de Registro de preços que
assim diz:
4.6 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados
e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento; e
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de
negociação.
Considerando que segundo colocado foi convocado, porém não tem interesse em assumir os
preços da primeira colocada;
Considerando que vossa empresa é a próxima colocada no item da empresa acima citadas.
Convoco a empresa FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, com endereço profissional a
Rua RUA CONDE DO ARCO, N 200, na cidade de FEIRA DE SANTANA-BA, Bairro Subaé, CEP
44094588, endereço eletrônico debora.brito@fabmed.com.br, Telefone (75)4009-7171, CNPJ:
05.400.006/0001-70, a responder se aceita os preços ora estabelecidos durante a disputa do
Certame Licitatório. Para fins de informação melhor detalhada, estamos encaminhando os preços
que poderão ser assumidos, com cópia das respectivas atas de registro de preços para fins de aceite
conforme abaixo:

Na oportunidade, saliento que será contratado o saldo restante da Ata, apenas dos itens citados, e
com o prazo a correr do dia 01 de setembro de 2022 findando em 12 de maio de 2023, conforme
publicação em Diário Oficial de Homologação, tendo em vista que empresas vencedoras ofereceram
poucos dos itens solicitados por este Município.
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O saldo restante da ata é o apresentado na tabela abaixo que deverá ser assumido integralmente
pela empresa convocada:

Ressaltamos a URGÊNCIA na resposta a esta convocação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias
úteis, a contar da data do envio por endereço eletrônico, visto que necessitamos o mais breve
possível da nova contratação para aquisição dos produtos e o retorno correto das atividades da
Secretaria solicitante.
Por fim, informamos que é facultada, caso necessária, a apresentação de negação desta
convocação, informando quais os itens que a empresa não aceita assumir para que possamos
prosseguir com os demais passos e convocação do próximo colocado, se houver.
Senhor do Bonfim-Bahia, 06 de setembro de 2022.

Alfredo Reis Mulungú
Pregoeiro
Decreto Municipal nº 032/2021 de 04 de janeiro de 2021.
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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 1144/22,
DISPENSA Nº 0781/2022 que tem por objeto: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA ATENDER A DEMANDA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA
DO MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM, com o contratado WAGNER GOMES DE
CARVALHO, inscrito no CNPJ nº. 03.425.987/0001-84, no valor global de R$ 4.570,00
(quatro mil e quinhentos e setenta 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, 19
de agosto de 2022. LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.
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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 1130/22,
DISPENSA Nº 0742/2022 que tem por objeto: Prestação de Serviços na função de
Assistente de Sala, em regime de prestação de serviço temporário, com carga horária
de 40 horas semanais, em atendimento da necessidade da Escola Municipal Lagoa do
Peixe, com o objetivo de acompanhar e dar suporte pedagógico em Sala de Aula.., com
o contratado Maria Sande da Silva Souza , inscrito no CPF nº. 088.897.805-76 no
período entre data início 03/08/2022 até data término 02/11/2022, no valor global de R$
3.636,00 ( três mil e seiscentos e trinta e seis 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, 03
de agosto de 2022. LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.

RESUMO DO CONTRATO Nº 1018/2022
DISPENSA Nº LICITAÇÃO DI0742/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1130/22
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, LOURINALVA CORREIA COELHO.
Contratado(a): Maria Sande da Silva Souza, inscrito no CNPJ/CPF nº. 088.897.805-76
Objeto: Prestação de Serviços na função de Assistente de Sala, em regime de
prestação de serviço temporário, com carga horária de 40 horas semanais, em
atendimento da necessidade da Escola Municipal Lagoa do Peixe, com o objetivo de
acompanhar
e
dar
suporte
pedagógico
em
Sala
de
Aula.
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$ 3.636,00 ( três mil e seiscentos e trinta e seis
reais)
Vigência: 03 de agosto de 2022 até 02 de novembro de 2022
Data da Assinatura: 03 de agosto 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 1150/22,
DISPENSA Nº 0779/2022 que tem por objeto: Prestação de Serviços na função de
Cuidadora, em regime de prestação de serviço temporário, com carga horária de 40
horas semanais, em atendimento da necessidade da Escola Municipal Austricliano De
Carvalho, com o objetivo de acompanhar e dar suporte pedagógico em Sala de Aula
para Estudantes com Deficiências Múltiplas e Transtorno do Espectro Autista, com o
contratado Raymara Evangelista de Jesus, inscrito no CPF nº. 358.798.528-65 no
período entre data início 08/08/2022 até data término 07/11/2022, no valor global de R$
3.636,00 (três mil e seiscentos e trinta e seis 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, 08
de agosto de 2022. LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.

RESUMO DO CONTRATO Nº 1017/2022
DISPENSA Nº LICITAÇÃO DI0779/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1150/22
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, LOURINALVA CORREIA COELHO.
Contratado(a): Raymara Evangelista de Jesus, inscrito no CNPJ/CPF nº. 358.798.52865
Objeto: Prestação de Serviços na função de Cuidadora, em regime de prestação de
serviço temporário, com carga horária de 40 horas semanais, em atendimento da
necessidade da Escola Municipal Austricliano De Carvalho, com o objetivo de
acompanhar e dar suporte pedagógico em Sala de Aula para Estudantes com
Deficiências
Múltiplas
e
Transtorno
do
Espectro
Autista.
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$ 3.636,00 ( três mil e seiscentos e trinta e seis
reais)
Vigência: 08 de agosto de 2022 até 07 de novembro de 2022
Data da Assinatura: 08 de agosto 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 1151/22,
DISPENSA Nº 0780/2022 que tem por objeto: Prestação de serviços na função de
merendeira (40h semanais), para atuar no Ensino Fundamental na Escola Municipal 1°
Grau Olga Campos de Menezes, com o contratado RONZINETE RODRIGUES DA
SILVA, inscrito no CPF nº. 731.359.505-06 no período entre data início 08/08/2022 até
data término 07/11/2022, no valor global de R$ 3.636,00 (três mil e seiscentos e trinta e
seis 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, 08 de agosto de 2022. LAÉRCIO
MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.

RESUMO DO CONTRATO Nº 1016/2022
DISPENSA Nº LICITAÇÃO DI0780/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1151/22
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, LOURINALVA CORREIA COELHO.
Contratado(a): RONZINETE RODRIGUES DA SILVA, inscrito no CNPJ/CPF nº.
731.359.505-06
Objeto: Prestação de serviços na função de merendeira (40h semanais), para atuar no
Ensino Fundamental na Escola Municipal 1° Grau Olga Campos de Menezes.
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$ 3.636,00 (três mil e seiscentos e trinta e seis
reais)
Vigência: 08 de agosto de 2022 até 07 de novembro de 2022
Data da Assinatura: 08 de agosto 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 1149/22,
DISPENSA Nº 0778/2022 que tem por objeto: Prestação de Serviços na função de
Cuidadora, em regime de prestação de serviço temporário, com carga horária de 40
horas semanais, em atendimento da necessidade da Escola Municipal Drº José
Gonçalves, com o objetivo de acompanhar e dar suporte pedagógico em Sala de Aula
para Estudantes com Deficiências Múltiplas e Transtorno do Espectro Autista.., com o
contratado Vania Santos da Silva , inscrito no CPF nº. 061.118.615-22 no período entre
data início 03/08/2022 até data término 02/11/2022, no valor global de R$ 3.636,00 (três
mil e seiscentos e trinta e seis 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, 03 de agosto
de 2022. LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.

RESUMO DO CONTRATO Nº 1015/2022
DISPENSA Nº LICITAÇÃO DI0778/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1149/22
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, LOURINALVA CORREIA COELHO.
Contratado(a): Vania Santos da Silva, inscrito no CNPJ/CPF nº. 061.118.615-22
Objeto: Prestação de Serviços na função de Cuidadora, em regime de prestação de
serviço temporário, com carga horária de 40 horas semanais, em atendimento da
necessidade da Escola Municipal Drº José Gonçalves, com o objetivo de acompanhar e
dar suporte pedagógico em Sala de Aula para Estudantes com Deficiências Múltiplas e
Transtorno
do
Espectro
Autista.
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$ 3.636,00 ( três mil e seiscentos e trinta e seis
reais)
Vigência: 03 de agosto de 2022 até 02 de novembro de 2022
Data da Assinatura: 03 de agosto de 2022.

Certificação Digital: YGYJMFXG-NLL0FZFK-SXQIASPC-1GYAEEN0
Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br

Edição 3.136 | Ano 10
09 de setembro de 2022
Página 12

RATIFICAÇÃO
O Prefeito Municipal de SENHOR DO BONFIM-BAHIA no uso de suas atribuições
legais, RATIFICA, ADJUDICA E HOMOLOGA o Processo Administrativo Nº 1133/22,
DISPENSA Nº 0774/2022 que tem por objeto: CONSIDERANDO a necessidade desta
secretaria, prezando pelo bom funcionamento das unidades de saúde e garantindo a
continuidade dos serviços prestados, faz-se necessário a contratação de como
Condutor afim de atender a demanda do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência – de acordo com a escala de plantões de 24h, com o contratado ADALBERTO
ALMEIDA DOS SANTOS, inscrito no CPF nº. 013.436.975-06 no período entre data
início 01/08/2022 até data término 31/12/2022, no valor global de R$ 17.400,00
(dezessete mil e quatrocentos 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, 01 de agosto
de 2022. LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.

RESUMO DO CONTRATO Nº 1014/2022
DISPENSA Nº LICITAÇÃO DI0774/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1133/22
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, RENATA MERCES MAIA.
Contratado(a): ADALBERTO ALMEIDA DOS SANTOS, inscrito no CNPJ/CPF nº.
013.436.975-06
Objeto: CONSIDERANDO a necessidade desta secretaria, prezando pelo bom
funcionamento das unidades de saúde e garantindo a continuidade dos serviços
prestados, faz-se necessário a contratação de como Condutor afim de atender a
demanda do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – de acordo com a
escala
de
plantões
de
24h.
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$ 17.400,00 ( dezessete mil e quatrocentos
reais)
Vigência: 01 de agosto de 2022 até 31 de dezembro de 2022
Data da Assinatura: 01 de agosto 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 1146/22,
DISPENSA Nº 0784/2022 que tem por objeto: CONSIDERANDO a necessidade desta
secretaria, prezando pelo bom funcionamento das unidades de saúde e garantindo a
continuidade dos serviços prestados, faz-se necessário a contratação de como
Condutor afim de atender a demanda do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência – de acordo com a escala de plantões de 24h.., com o contratado VICTOR DE
SOUZA PEREIRA, inscrito no CPF nº. 074.144.995-10 no período entre data início
01/08/2022 até data término 31/12/2022, no valor global de R$ 17.400,00 (dezessete mil
e quatrocentos 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, 01 de agosto de 2022.
LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.

RESUMO DO CONTRATO Nº 1013/2022
DISPENSA Nº LICITAÇÃO DI0784/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1146/22
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, RENATA MERCES MAIA.
Contratado(a): VICTOR DE SOUZA PEREIRA, inscrito no CNPJ/CPF nº. 074.144.99510
Objeto: CONSIDERANDO a necessidade desta secretaria, prezando pelo bom
funcionamento das unidades de saúde e garantindo a continuidade dos serviços
prestados, faz-se necessário a contratação de como Condutor afim de atender a
demanda do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – de acordo com a
escala
de
plantões
de
24h.
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$ 17.400,00 ( dezessete mil e quatrocentos
reais)
Vigência: 01 de agosto de 2022 até 31 de dezembro de 2022
Data da Assinatura: 01 de agosto 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 1145/22,
DISPENSA Nº 0782/2022 que tem por objeto: CONSIDERANDO a necessidade desta
secretaria, prezando pelo bom funcionamento das unidades de saúde e garantindo a
continuidade dos serviços prestados, faz-se necessário a contratação de como
Condutor afim de atender a demanda do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência – de acordo com a escala de plantões de 24h, com o contratado JOSIELSON
CABRAL SILVA, inscrito no CPF nº. 008.025.685-64 no período entre data início
01/08/2022 até data término 31/12/2022, no valor global de R$ 17.400,00 ( dezessete
mil e quatrocentos 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, 01 de agosto de 2022.
LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.

RESUMO DO CONTRATO Nº 1012/2022
DISPENSA Nº LICITAÇÃO DI0782/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1145/22
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, RENATA MERCES MAIA.
Contratado(a): JOSIELSON CABRAL SILVA, inscrito no CNPJ/CPF nº. 008.025.685-64
Objeto: CONSIDERANDO a necessidade desta secretaria, prezando pelo bom
funcionamento das unidades de saúde e garantindo a continuidade dos serviços
prestados, faz-se necessário a contratação de como Condutor afim de atender a
demanda do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – de acordo com a
escala
de
plantões
de
24h.
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$ 17.400,00 ( dezessete mil e quatrocentos
reais)
Vigência: 01 de agosto de 2022 até 31 de dezembro de 2022
Data da Assinatura: 01 de agosto 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 1101/22,
DISPENSA Nº 0794/2022 que tem por objeto: CONSIDERANDO a necessidade desta
secretaria, prezando pelo bom funcionamento das unidades de saúde e garantindo a
continuidade dos serviços prestados, faz-se necessário a contratação de Técnico de
Enfermagem afim de atender a demanda do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência - de acordo com a escala de plantões de ., com o contratado RENE CLAUDIO
MARTINS DA SILVA, inscrito no CPF nº. 027.475.595-56 no período entre data início
04/08/2022 até data término 31/12/2022, no valor global de R$ 16.800,00 ( dezesseis
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, 01 de agosto de 2022.
LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.

RESUMO DO CONTRATO Nº 1011/2022
DISPENSA Nº LICITAÇÃO DI0794/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1101/22
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, RENATA MERCES MAIA.
Contratado(a): RENE CLAUDIO MARTINS DA SILVA, inscrito no CNPJ/CPF nº.
027.475.595-56
Objeto: CONSIDERANDO a necessidade desta secretaria, prezando pelo bom
funcionamento das unidades de saúde e garantindo a continuidade dos serviços
prestados, faz-se necessário a contratação de Técnico de Enfermagem afim de atender
a demanda do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - de acordo com a
escala
de
plantões
de
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$ 16.800,00 ( dezesseis mil e oitocentos reais)
Vigência: 04 de agosto de 2022 até 31 de dezembro de 2022
Data da Assinatura: 04 de agosto 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 1135/22,
DISPENSA Nº 0795/2022 que tem por objeto: CONSIDERANDO a necessidade desta
secretaria, prezando pelo bom funcionamento das unidades de saúde e garantindo a
continuidade dos serviços prestados, faz-se necessário a contratação de como
Condutor afim de atender a demanda do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência – de acordo com a escala de plantões de 24h.., com o contratado LUIZ
CARLOS FERREIRA DA SILVA, inscrito no CPF nº. 931.001.325-72 no período entre
data início 01/08/2022 até data término 31/12/2022, no valor global de R$ 17.400,00
( dezessete mil e quatrocentos 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, 01 de agosto
de 2022. LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.

RESUMO DO CONTRATO Nº 1010/2022
DISPENSA Nº LICITAÇÃO DI0795/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1135/22
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, RENATA MERCES MAIA.
Contratado(a): LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA, inscrito no CNPJ/CPF nº.
931.001.325-72
Objeto: CONSIDERANDO a necessidade desta secretaria, prezando pelo bom
funcionamento das unidades de saúde e garantindo a continuidade dos serviços
prestados, faz-se necessário a contratação de como Condutor afim de atender a
demanda do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – de acordo com a
escala
de
plantões
de
24h.
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$ 17.400,00 ( dezessete mil e quatrocentos
reais)
Vigência: 01 de agosto de 2022 até 31 de dezembro de 2022
Data da Assinatura: 01 de agosto 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 1099/22,
DISPENSA Nº 0791/2022 que tem por objeto: CONSIDERANDO a necessidade desta
secretaria, prezando pelo bom funcionamento das unidades de saúde e garantindo a
continuidade dos serviços prestados, faz-se necessário a contratação de Técnico de
Enfermagem afim de atender a demanda do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência - de acordo com a escala de plantões, com o contratado LUIZ CARLOS
EVANGELISTA DA SILVA, inscrito no CPF nº. 706.366.565-00 no período entre data
início 01/08/2022 até data término 31/12/2022, no valor global de R$ 16.800,00
(dezesseis 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, 01 de agosto de
2022. LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.

RESUMO DO CONTRATO Nº 1009/2022
DISPENSA Nº LICITAÇÃO DI0791/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1099/22
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, RENATA MERCES MAIA.
Contratado(a): LUIZ CARLOS EVANGELISTA DA SILVA, inscrito no CNPJ/CPF nº.
706.366.565-00
Objeto: CONSIDERANDO a necessidade desta secretaria, prezando pelo bom
funcionamento das unidades de saúde e garantindo a continuidade dos serviços
prestados, faz-se necessário a contratação de Técnico de Enfermagem afim de atender
a demanda do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - de acordo com a
escala
de
plantões
de
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$ 16.800,00 ( dezesseis mil e oitocentos reais)
Vigência: 01 de agosto de 2022 até 31 de dezembro de 2022
Data da Assinatura: 01 de agosto 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 1136/22,
DISPENSA Nº 0793/2022 que tem por objeto: CONSIDERANDO a necessidade desta
secretaria, prezando pelo bom funcionamento das unidades de saúde e garantindo a
continuidade dos serviços prestados, faz-se necessário a contratação de como
Condutor afim de atender a demanda do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência – de acordo com a escala de plantões de 24h.., com o contratado FABIO LUIZ
LIMA DE ALMEIDA, inscrito no CPF nº. 000.067.745-04 no período entre data início
02/08/2022 até data término 31/12/2022, no valor global de R$ 17.400,00 (dezessete mil
e quatrocentos 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, 02 de agosto de 2022.
LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.

RESUMO DO CONTRATO Nº 1008/2022
DISPENSA Nº LICITAÇÃO DI0793/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1136/22
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, RENATA MERCES MAIA.
Contratado(a): FABIO LUIZ LIMA DE ALMEIDA, inscrito no CNPJ/CPF nº.
000.067.745-04
Objeto: CONSIDERANDO a necessidade desta secretaria, prezando pelo bom
funcionamento das unidades de saúde e garantindo a continuidade dos serviços
prestados, faz-se necessário a contratação de como Condutor afim de atender a
demanda do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – de acordo com a
escala
de
plantões
de
24h.
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$ 17.400,00 ( dezessete mil e quatrocentos
reais)
Vigência: 02 de agosto de 2022 até 31 de dezembro de 2022
Data da Assinatura: 02 de agosto de 2022.

Certificação Digital: YGYJMFXG-NLL0FZFK-SXQIASPC-1GYAEEN0
Versão eletrônica disponível em: http://senhordobonfim.ba.gov.br

Edição 3.136 | Ano 10
09 de setembro de 2022
Página 19

RATIFICAÇÃO
O Prefeito Municipal de SENHOR DO BONFIM-BAHIA no uso de suas atribuições
legais, RATIFICA, ADJUDICA E HOMOLOGA o Processo Administrativo Nº 1127/22,
DISPENSA Nº 0790/2022 que tem por objeto: : CONSIDERANDO a necessidade desta
secretaria, prezando pelo bom funcionamento das unidades de saúde e garantindo a
continuidade dos serviços prestados, faz-se necessário a contratação de Copeira, com
carga horaria de 40 horas semanais, afim de atender a demanda desta secretaria na
Casa de Apoio na cidade de Salvador., com o contratado ANA PAULA SANTOS
CARDOSO, inscrito no CPF nº. 644.214.905-63 no período entre data início 01/08/2022
até data término 31/12/2022, no valor global de R$ 7.272,00 ( sete mil e duzentos e
setenta e dois 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, 01 de agosto de 2022.
LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.

RESUMO DO CONTRATO Nº 1007/2022
DISPENSA Nº LICITAÇÃO DI0790/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1127/22
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, RENATA MERCES MAIA.
Contratado(a): ANA PAULA SANTOS CARDOSO, inscrito no CNPJ/CPF nº.
644.214.905-63
Objeto: : CONSIDERANDO a necessidade desta secretaria, prezando pelo bom
funcionamento das unidades de saúde e garantindo a continuidade dos serviços
prestados, faz-se necessário a contratação de Copeira, com carga horaria de 40 horas
semanais, afim de atender a demanda desta secretaria na Casa de Apoio na cidade de
Salvador
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$ 7.272,00 ( sete mil e duzentos e setenta e dois
reais)
Vigência: 01 de agosto de 2022 até 31 de dezembro de 2022
Data da Assinatura: 01 de agosto 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 1105/22,
DISPENSA Nº 0792/2022 que tem por objeto: CONSIDERANDO a necessidade desta
secretaria, prezando pelo bom funcionamento das unidades de saúde e garantindo a
continuidade dos serviços prestados, faz-se necessário a contratação de Enfermeiro
afim de atender a demanda do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - de
acordo com a escala de plantões de 24h., com o contratado ANDERSON OLIVEIRA
BARBOSA, inscrito no CPF nº. 031.293.705-95 no período entre data início 01/08/2022
até data término 30/10/2022, no valor global de R$ 15.750,00 ( quinze mil e setecentos
e cinquenta 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. Publiquese na forma da lei. SENHOR DO BONFIM-BAHIA, 01 de agosto de 2022. LAÉRCIO
MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.

RESUMO DO CONTRATO Nº 1006/2022
DISPENSA Nº LICITAÇÃO DI0792/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1105/22
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, RENATA MERCES MAIA.
Contratado(a): ANDERSON OLIVEIRA BARBOSA, inscrito no CNPJ/CPF nº.
031.293.705-95
Objeto: CONSIDERANDO a necessidade desta secretaria, prezando pelo bom
funcionamento das unidades de saúde e garantindo a continuidade dos serviços
prestados, faz-se necessário a contratação de Enfermeiro afim de atender a demanda
do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - de acordo com a escala de
plantões
de
24h
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$ 15.750,00 ( quinze mil e setecentos e
cinquenta
reais)
Vigência: 01
de
agosto
de
2022
até
30
de
outubro
de
2022
Data da Assinatura: 01 de agosto 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 1157/22,
DISPENSA Nº 0786/2022 que tem por objeto: CONSIDERANDO a necessidade desta
secretaria, prezando pelo bom funcionamento das unidades de saúde e garantindo a
continuidade dos serviços prestados, faz-se necessário a contratação de como Dentista
afim de atender a demanda da Saúde Bucal na ESF Igara 2, com o contratado HALANA
THAISE DE FREITAS PEREIRA, inscrito no CPF nº. 064.493.615-06 no período entre
data início 22/08/2022 até data término 31/12/2022, no valor global de R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos 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, 22 de agosto de 2022.
LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.

RESUMO DO CONTRATO Nº 1005/2022
DISPENSA Nº LICITAÇÃO DI0786/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1157/22
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, RENATA MERCES MAIA.
Contratado(a): HALANA THAISE DE FREITAS PEREIRA, inscrito no CNPJ/CPF nº.
064.493.615-06
Objeto: CONSIDERANDO a necessidade desta secretaria, prezando pelo bom
funcionamento das unidades de saúde e garantindo a continuidade dos serviços
prestados, faz-se necessário a contratação de como Dentista afim de atender a
demanda
da
Saúde
Bucal
na
ESF
Igara
2.
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$ 13.500,00 ( treze mil e quinhentos reais)
Vigência: 22 de agosto de 2022 até 31 de dezembro de 2022
Data da Assinatura: 22 de agosto 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 1103/22,
DISPENSA Nº 0796/2022 que tem por objeto: CONSIDERANDO a necessidade desta
secretaria, prezando pelo bom funcionamento das unidades de saúde e garantindo a
continuidade dos serviços prestados, faz-se necessário a contratação de Enfermeiro
afim de atender a demanda do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - de
acordo com a escala de plantões de 24h., com o contratado HUBERT NACIB SANTOS
DE AZEVEDO, inscrito no CPF nº. 038.980.615-31 no período entre data início
04/08/2022 até data término 30/10/2022, no valor global de R$ 15.750,00 ( quinze mil e
setecentos e cinquenta 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, 01 de agosto de 2022.
LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.

RESUMO DO CONTRATO Nº 1004/2022
DISPENSA Nº LICITAÇÃO DI0796/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1103/22
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, RENATA MERCES MAIA.
Contratado(a): HUBERT NACIB SANTOS DE AZEVEDO, inscrito no CNPJ/CPF nº.
038.980.615-31
Objeto: CONSIDERANDO a necessidade desta secretaria, prezando pelo bom
funcionamento das unidades de saúde e garantindo a continuidade dos serviços
prestados, faz-se necessário a contratação de Enfermeiro afim de atender a demanda
do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - de acordo com a escala de
plantões
de
24h
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$ 15.750,00 ( quinze mil e setecentos e
cinquenta
reais)
Vigência: 04
de
agosto
de
2022
até
30
de
outubro
de
2022
Data da Assinatura: 04 de agosto 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 1147/22,
DISPENSA Nº 0783/2022 que tem por objeto: CONSIDERANDO a necessidade desta
secretaria, prezando pelo bom funcionamento das unidades de saúde e garantindo a
continuidade dos serviços prestados, faz-se necessário a contratação de Enfermeiro
afim de atender a demanda do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - de
acordo com a escala de plantões de 24h., com o contratado JONATAS SILVA ALMEIDA,
inscrito no CPF nº. 034.703.205-27 no período entre data início 01/08/2022 até data
término 30/10/2022, no valor global de R$ 15.750,00 ( quinze mil e setecentos e
cinquenta 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, 01 de agosto de 2022. LAÉRCIO
MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.

RESUMO DO CONTRATO Nº 1003/2022
DISPENSA Nº LICITAÇÃO DI0783/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1147/22
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, RENATA MERCES MAIA.
Contratado(a): JONATAS SILVA ALMEIDA, inscrito no CNPJ/CPF nº. 034.703.205-27
Objeto: CONSIDERANDO a necessidade desta secretaria, prezando pelo bom
funcionamento das unidades de saúde e garantindo a continuidade dos serviços
prestados, faz-se necessário a contratação de Enfermeiro afim de atender a demanda
do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - de acordo com a escala de
plantões
de
24h
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$ 15.750,00 ( quinze mil e setecentos e
cinquenta
reais)
Vigência: 01
de
agosto
de
2022
até
30
de
outubro
de
2022
Data da Assinatura: 01 de agosto 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 1132/22,
DISPENSA Nº 0775/2022 que tem por objeto: CONSIDERANDO a necessidade desta
secretaria, prezando pelo bom funcionamento das unidades de saúde e garantindo a
continuidade dos serviços prestados, faz-se necessário a contratação de como
Condutor afim de atender a demanda do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência – de acordo com a escala de plantões de 24h.., com o contratado VALDINEI
DE SOUZA XAVIER, inscrito no CPF nº. 967.681.425-34 no período entre data início
01/08/2022 até data término 31/12/2022, no valor global de R$ 17.400,00 ( dezessete
mil e quatrocentos 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, 01 de agosto de 2022.
LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.

RESUMO DO CONTRATO Nº 1002/2022
DISPENSA Nº LICITAÇÃO DI0775/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1132/22
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, RENATA MERCES MAIA.
Contratado(a): VALDINEI DE SOUZA XAVIER, inscrito no CNPJ/CPF nº. 967.681.42534
Objeto: CONSIDERANDO a necessidade desta secretaria, prezando pelo bom
funcionamento das unidades de saúde e garantindo a continuidade dos serviços
prestados, faz-se necessário a contratação de como Condutor afim de atender a
demanda do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – de acordo com a
escala
de
plantões
de
24h.
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$ 17.400,00 ( dezessete mil e quatrocentos
reais)
Vigência: 01 de agosto de 2022 até 31 de dezembro de 2022
Data da Assinatura: 01 de agosto 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 1148/22,
DISPENSA Nº 0777/2022 que tem por objeto: CONSIDERANDO a necessidade desta
secretaria, prezando pelo bom funcionamento das unidades de saúde e garantindo a
continuidade dos serviços prestados, faz-se necessário a contratação de Técnico de
Enfermagem, com carga horaria de 40 horas semanais, afim de atender a demanda da
Secretaria de Saúde em suas unidades. O valor mensal a ser pago resume-se a um
salário mínimo acrescido da insalubridade (20%), com o contratado FLAVIA COSTA DA
SILVA, inscrito no CPF nº. 062.647.715-89 no período entre data início 19/08/2022 até
data término 31/12/2022, no valor global de R$ 7.272,00 (sete mil e duzentos e setenta
e dois 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, 19 de agosto de 2022. LAÉRCIO
MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.

RESUMO DO CONTRATO Nº 1001/2022
DISPENSA Nº LICITAÇÃO DI0777/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1148/22

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, RENATA MERCES MAIA.
Contratado(a): FLAVIA COSTA DA SILVA, inscrito no CNPJ/CPF nº. 062.647.715-89
Objeto: CONSIDERANDO a necessidade desta secretaria, prezando pelo bom
funcionamento das unidades de saúde e garantindo a continuidade dos serviços prestados,
faz-se necessário a contratação de Técnico de Enfermagem, com carga horaria de 40
horas semanais, afim de atender a demanda da Secretaria de Saúde em suas unidades. O
valor mensal a ser pago resume-se a um salário mínimo acrescido da insalubridade
(20%).
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$ 7.272,00 (sete mil e duzentos e setenta e dois
reais)
Vigência: 19 de agosto de 2022 até 31 de dezembro de 2022
Data da Assinatura: 19 de agosto 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 1134/22,
DISPENSA Nº 0776/2022 que tem por objeto: CONSIDERANDO a necessidade desta
secretaria, prezando pelo bom funcionamento das unidades de saúde e garantindo a
continuidade dos serviços prestados, faz-se necessário a contratação de Técnico de
Enfermagem afim de atender a demanda do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência - de acordo com a escala de plantões de 24h.., com o contratado MARIA
APARECIDA SOARES DE SOUZA, inscrito no CPF nº. 241.579.705-78 no período entre
data início 01/08/2022 até data término 31/12/2022, no valor global de R$ 16.800,00
(dezesseis 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, 01 de agosto de
2022. LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.

RESUMO DO CONTRATO Nº 1000/2022
DISPENSA Nº LICITAÇÃO DI0776/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1134/22
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, RENATA MERCES MAIA.
Contratado(a): MARIA APARECIDA SOARES DE SOUZA, inscrito no CNPJ/CPF nº.
241.579.705-78
Objeto: CONSIDERANDO a necessidade desta secretaria, prezando pelo bom
funcionamento das unidades de saúde e garantindo a continuidade dos serviços
prestados, faz-se necessário a contratação de Técnico de Enfermagem afim de atender
a demanda do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - de acordo com a
escala
de
plantões
de
24h.
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$ 16.800,00 ( dezesseis mil e oitocentos reais)
Vigência: 01 de agosto de 2022 até 31 de dezembro de 2022
Data da Assinatura: 01 de agosto de 2022.
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