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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 0933/22, INEXIGIBILIDADE
Nº 0179/2022 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 DE JESUS SANTOS (CARLINHOS
PAIXÃO), sobretudo para garantir a expressividades dos artistas locais, com fito de compor as
atrações da programação dos Festejos de São Pedro no Distrito de Tijuaçú no dia 01 de julho,
bem como fazer parte da programação do Trio pelas ruas da cidade e comunidades locais no
período de 18 de junho a 03 de julho de 2022, e abrilhantar o evento cultural.., com o contratado
CARLOS DE JESUS SANTOS, inscrito no CPF nº. 865.604.425-01 no período entre data início
29/06/2022 até data término 29/09/2022, no valor global de R$ 2.200,00 ( dois 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, 22 de junho de 2022. LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR Prefeito Municipal.
RESUMO DO CONTRATO Nº 0871/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0179/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0933/22
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
Prefeito.
Contratado(a): CARLOS DE JESUS SANTOS, inscrito no CNPJ/CPF nº. 865.604.425-01
Objeto: CONSIDERANDO os tradicionais festejos de São João realizados há anos no
Município de Senhor do Bonfim, conhecido nacionalmente como Capital Baiana do Forró,
período no qual diversas manifestações culturais eclodem por todos os cantos da cidade e
no qual diversas apresentações artísticas são realizadas no espaço Gonzagão e também
nos Bairros através de Forró Grito, Forró na Feira Livre, na Praça Nova do Congresso.
Visando fortalecer a tradição de um dos festejos mais movimentados da Bahia e do
Nordeste, surge a necessidade da contratação do artista CARLOS DE JESUS SANTOS
(CARLINHOS PAIXÃO), sobretudo para garantir a expressividades dos artistas locais, com
fito de compor as atrações da programação dos Festejos de São Pedro no Distrito de
Tijuaçú no dia 01 de julho, bem como fazer parte da programação do Trio pelas ruas da
cidade e comunidades locais no período de 18 de junho a 03 de julho de 2022, e abrilhantar
o
evento
cultural.
Fundamentação Legal: art. 25, inciso caput, e o parágrafo único, do art. 26 da Lei Federal
8.666/93.
Valor global estimado do Contrato: R$ 2.200,00 ( dois mil e duzentos reais)
Vigência: 29
de
junho
de
2022
até
29
de
setembro
de
2022
Data da Assinatura: 29 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 0978/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0188/2022 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 VINICIUS DE JESUS SANTOS (BANDINHA E CIA), sobretudo para garantir a
expressividades dos artistas locais, com fito de compor a grade de atrações nos dias 23, 24,
25 e 26 de junho no Espaço Gonzagão, bem como nas Tradicionais Alvoradas da Gamboa,
no dia 23 de junho, e no dia 26 de junho no encerramento do São João, do Espaço
Gonzagão sentido Igreja Matriz e abrilhantar o evento cultural.., com o contratado CARLOS
VINICIUS DE JESUS SANTOS, inscrito no CPF nº. 048.577.225-69 no período entre data
início 22/06/2022 até data término 22/07/2022, no valor global de R$ 5.250,00 ( cinco mil e
duzentos e cinquenta 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, 21 de junho de 2022. LAÉRCIO
MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.
RESUMO DO CONTRATO Nº 0870/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0188/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0978/22
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
Prefeito.
Contratado(a): CARLOS VINICIUS DE JESUS SANTOS, inscrito no CNPJ/CPF nº.
048.577.225-69
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 VINICIUS DE JESUS
SANTOS (BANDINHA E CIA), sobretudo para garantir a expressividades dos artistas locais,
com fito de compor a grade de atrações nos dias 23, 24, 25 e 26 de junho no Espaço
Gonzagão, bem como nas Tradicionais Alvoradas da Gamboa, no dia 23 de junho, e no dia
26 de junho no encerramento do São João, do Espaço Gonzagão sentido Igreja Matriz 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$ 5.250,00 ( cinco mil e duzentos e cinquenta reais)
Vigência: 22
de
junho
de
2022
até
22
de
julho
de
2022
Data da Assinatura: 22 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 0981/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0189/2022 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 ANA
CAROLINE OLIVEURA SOUZA (ANNA CAROLINNE SHOW), sobretudo para
garantir a expressividades dos artistas locais, com fito de compor as atrações da
programação para apresentação na programação dos Festejos de São Pedro na
Comunidade de Canavieira no dia 01 de julho, e abrilhantar o evento cultural.., com
o contratado ANA CAROLINE OLIVEIRA SOUZA, inscrito no CPF nº. 060.254.23598 no período entre data início 30/06/2022 até data término 30/09/2022, 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, 30 de junho de 2022. LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR Prefeito Municipal.
RESUMO DO CONTRATO Nº 0869/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0189/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0981/22
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
Prefeito.
Contratado(a): ANA CAROLINE OLIVEIRA SOUZA, inscrito no CNPJ/CPF nº.
060.254.235-98
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 ANA CAROLINE OLIVEURA SOUZA (ANNA CAROLINNE
SHOW), sobretudo para garantir a expressividades dos artistas locais, com fito de
compor as atrações da programação para apresentação na programação dos
Festejos de São Pedro na Comunidade de Canavieira no dia 01 de julho, 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: 30 de junho de 2022 até 30 de setembro de 2022
Data da Assinatura: 30 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 0982/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0190/2022 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 E BANDA), sobretudo para garantir a
expressividades dos artistas locais, com fito de compor as atrações da programação
para apresentação na programação dos Festejos de São Pedro na Comunidade de
Canavieira no dia 01 de julho, e abrilhantar o evento cultural.., com o contratado
OSCAR VICTOR SIMÕES ARAÚJO, inscrito no CPF nº. 021.996.055-07 no período
entre data início 30/06/2022 até data término 30/09/2022, 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 BONFIMBAHIA, 29 de junho de 2022. LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito
Municipal.
RESUMO DO CONTRATO Nº 0868/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0190/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0982/22
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
Prefeito.
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 E
BANDA), sobretudo para garantir a expressividades dos artistas locais, com fito de
compor as atrações da programação para apresentação na programação dos
Festejos de São Pedro na Comunidade de Canavieira no dia 01 de julho, 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: 30 de junho de 2022 até 30 de setembro de 2022
Data da Assinatura: 30 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 0986/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0192/2022 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
FABIANA FERNANDA BARRA DA SILVA (GRUPO MASTER BREAK CANGAÇO), sobretudo
para garantir a expressividades dos artistas locais, com fito de compor as atrações, para
realização de apresentação Performática do Coletivo Marter Breack na programação dos
Festejos de São Pedro na Comunidade no Distrito de Tijuaçú no dia 01 de julho, bem como
na Comunidade de Canavieira no dia 02 de julho e abrilhantar o evento cultural.., com o
contratado FABIANA FERNANDA BARRA DA SILVA , inscrito no CPF nº. 053.262.965-51 no
período entre data início 30/06/2022 até data término 30/09/2022, 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, 30 de junho de 2022.
LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.
RESUMO DO CONTRATO Nº 0867/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0192/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0986/22
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
Prefeito.
Contratado(a): FABIANA FERNANDA BARRA DA SILVA , inscrito no CNPJ/CPF nº.
053.262.965-51
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 FABIANA FERNANDA BARRA DA
SILVA (GRUPO MASTER BREAK CANGAÇO), sobretudo para garantir a expressividades
dos artistas locais, com fito de compor as atrações, para realização de apresentação
Performática do Coletivo Marter Breack na programação dos Festejos de São Pedro na
Comunidade no Distrito de Tijuaçú no dia 01 de julho, bem como na Comunidade de
Canavieira
no
dia
02
de
julho
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: 30
de
junho
de
2022
até
30
de
setembro
de
2022
Data da Assinatura: 30 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 0983/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0191/2022 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 RENATA
CARVALHO SOUZA RAFAEL (RENATA GATA MORENA), sobretudo para garantir a
expressividades dos artistas locais, com fito de compor as atrações da programação
para apresentação na programação dos Festejos de São Pedro na Comunidade de
Canavieira no dia 01 de julho, e abrilhantar o evento cultural.., com o contratado
Renata Carvalho Souza Rafael, inscrito no CPF nº. 006.845.565-88 no período
entre data início 30/06/2022 até data término 30/09/2022, 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 BONFIMBAHIA, 30 de junho de 2022. LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito
Municipal.
RESUMO DO CONTRATO Nº 0866/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0191/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0983/22
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 Prefeito .
Contratado(a): Renata Carvalho Souza Rafael, inscrito no CNPJ/CPF nº.
006.845.565-88
Objeto: CONSIDERANDO os tradicionais festejos de São João realizados há anos
no Município de Senhor do Bonfim, conhecido nacionalmente como Capital Baiana
do Forró, período no qual diversas manifestações culturais eclodem por todos os
cantos da cidade e no qual diversas apresentações artísticas são realizadas no
espaço Gonzagão e também nos Bairros através de Forró Grito, Forró na Feira
Livre, na Praça Nova do Congresso. Visando fortalecer a tradição de um dos
festejos mais movimentados da Bahia e do Nordeste, surge a necessidade da
contratação do artista RENATA CARVALHO SOUZA RAFAEL (RENATA GATA
MORENA), sobretudo para garantir a expressividades dos artistas locais, com fito
de compor as atrações da programação para apresentação na programação dos
Festejos de São Pedro na Comunidade de Canavieira no dia 01 de julho, 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: 30 de junho de 2022 até 30 de setembro de 2022
Data da Assinatura: 30 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 0980/22,
INEXIGIBILIDADE Nº 0193/2022 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 JADSON
CARDOSO DA SILVA (O CARECA), com fito de compor a grade de atrações
artística musical no dia 01 de julho de 2022, no Festejo tradicional de São Pedro no
Distrito de Tijuaçú, e abrilhantar o evento cultural, com o contratado JADSON
CARDOSO DA SILVA 06501886597, inscrito no CNPJ nº. 28.308.719/0001-03 no
período entre data início 30/06/2022 até data término 30/07/2022, no valor global de
R$ 4.000,00 ( quatro mil reais), de acordo com o art. 25, inciso caput, e o parágrafo
único, do art. 26 da Lei Federal 8.666/93, a fim de que produza os seus jurídicos e
legais efeitos. Publique-se na forma da lei. SENHOR DO BONFIM-BAHIA, 30 de
junho de 2022. LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.
RESUMO DO CONTRATO Nº 0865/2022
INEXIGIBILIDADE Nº LICITAÇÃO IN0193/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0980/22
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
Prefeito.
Contratado(a): JADSON CARDOSO DA SILVA 06501886597, inscrito no CNPJ/CPF nº.
28.308.719/0001-03
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 JADSON
CARDOSO DA SILVA (O CARECA), com fito de compor a grade de atrações artística
musical no dia 01 de julho de 2022, no Festejo tradicional de São Pedro no Distrito de
Tijuaçú,
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$ 4.000,00 ( quatro mil reais)
Vigência: 30
de
junho
de
2022
até
30
de
julho
de
2022
Data da Assinatura: 30 de junho de 2022.
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