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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 0918/22, DISPENSA Nº 0678/2022 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 Perpétuo Socorro, com o objetivo de acompanhar e dar suporte
pedagógico em sala de aula para estudantes com Deficiências Múltiplas e
Transtorno do Espectro Autista, como contratado Bruna Ferreira da Cruz Sa,
inscrito no CPF nº 860.282.625-79 no período entre data início 01/06/2022 até
data término 31/08/2022, 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, 01 de junho de
2022. LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.

RESUMO DO CONTRATO Nº 0861/2022
DISPENSA Nº LICITAÇÃO DI0678/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0918/22

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(a) LOURINALVA CORREIA COELHO.
Contratado(a): Bruna Ferreira da Cruz Sa, inscrito no CNPJ/CPF nº.
860.282.625-79
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 Perpétuo Socorro, 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: 01 de junho de 2022 até 31 de agosto 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
0916/22, DISPENSA Nº 0679/2022 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 Caco de Telha, 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 Regina Maiane Bonfim Vieira,
inscrito no CPF nº. 860.876.515-27 no período entre data início 01/06/2022 até
data término 31/08/2022, 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, 01 de junho de
2022. LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.

RESUMO DO CONTRATO Nº 0863/2022
DISPENSA Nº LICITAÇÃO DI0679/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0916/22

Contratante: O Município do Bonfim - Bahia, 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(a) LOURINALVA CORREIA COELHO.
Contratado(a): Regina Maiane Bonfim Vieira, inscrito no CNPJ/CPF nº.
860.876.515-27
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 Caco de Telha, 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: 01 de junho de 2022 até 31 de agosto 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
0919/22, DISPENSA Nº 0680/2022 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 Várzea do Mulato, 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 Josiane de Souza Silva, inscrito
no CPF nº. 063.653.605-09 no período entre data início 01/06/2022 até data
término 31/08/2022, 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, 01 de junho de 2022.
LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.

RESUMO DO CONTRATO Nº 0855/2022
DISPENSA Nº LICITAÇÃO DI0680/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0919/22

Contratante: O Município de Senhor do Bonfim - Bahia, 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 12, Centro – Senhor do Bonfim - Bahia, CEP: 48970000 neste ato representado por seu Secretário(a) LOURINALVA CORREIA
COELHO
Contratado(a): Josiane de Souza Silva, inscrito no CNPJ/CPF nº. 063.653.60509
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 Várzea do Mulato, 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: 01 de junho de 2022 até 31 de agosto 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
0915/22, DISPENSA Nº 0682/2022 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 de Passagem Velha, 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 Maria Flavia Lopes Cardoso,
inscrito no CPF nº. 002.657.755-07 no período entre data início 01/06/2022 até
data término 31/08/2022, 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, 01 de junho de
2022. LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.

RESUMO DO CONTRATO Nº 0856/2022
DISPENSA Nº LICITAÇÃO DI0682/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0915/22

Contratante: O Município de Senhor do Bonfim - Bahia, 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, Senhor do Bonfim - Ba, CEP: 48970-000 neste
ato representado por seu Secretário(a) LOURINALVA CORREIA COELHO.
Contratado(a): Maria Flavia Lopes Cardoso, inscrito no CNPJ/CPF nº.
002.657.755-07
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 de Passagem Velha, 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: 01 de junho de 2022 até 31 de agosto 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
0917/22, DISPENSA nº 0683/2022 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 Nivea Seixas, com o objetivo de acompanhar e dar suporte pedagógico
em Sala de Aula para Estudantes com Deficiências Múltiplas e Transtorno do
Espectro Autista, com a contratada Marilia Batista da Silva , inscrito no CPF nº.
048.190.795-57 no período entre data início 01/06/2022 até data término
31/08/2022, 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, 01 de junho de 2022.
LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.

RESUMO DO CONTRATO Nº 0857/2022
DISPENSA Nº LICITAÇÃO DI0683/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0917/22

Contratante: O Município de Senhor do Bonfim - Bahia, 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 (a) LOURINALVA CORREIA
COELHO.
Contratado(a): Marilia Batista da Silva, inscrito no CNPJ/CPF nº. 048.190.79557
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 Nivea Seixas, 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: 01 de junho de 2022 até 31 de agosto 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
0922/22, DISPENSA Nº 0685/2022 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 de Caçador, com o objetivo de acompanhar e dar suporte pedagógico
em Sala de Aula para Estudantes com Deficiências Múltiplas e Transtorno do
Espectro Autista, com a contratada Mirailde Santos Dias, inscrito no CPF nº.
028.785.455-83 no período entre data início 07/06/2022 até data término
06/09/2022, 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, 07 de junho de 2022.
LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.

RESUMO DO CONTRATO Nº 0858/2022
DISPENSA Nº LICITAÇÃO DI0685/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0922/22

Contratante: O Município de Senhor do Bonfim - Bahia, 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(a) LOURINALVA
CORREIA COELHO.
Contratado(a): Mirailde Santos Dias, inscrito no CNPJ/CPF nº. 028.785.455-83
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 de Caçador, 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: 07 de junho de 2022 até 06 de setembro 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
0921/22, DISPENSA Nº 0684/2022 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 Herculano Almeida anexo-Creche, 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 Luciana Macedo da Silva,
inscrito no CPF nº. 023.139.045-98 no período entre data início 07/06/2022 até
data término 06/09/2022, 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, 07 de junho de
2022. LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.

RESUMO DO CONTRATO Nº 0859/2022
DISPENSA Nº LICITAÇÃO DI0684/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0921/22

Contratante: O Município de Senhor do Bonfim - Bahia, 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(a) LOURINALVA CORREIA COELHO.
Contratado(a): Luciana Macedo da Silva, inscrito no CNPJ/CPF nº 23.139.04598
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 Herculano Almeida anexo-Creche, 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: 07 de junho de 2022 até
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
0920/22, DISPENSA Nº 0681/2022 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 de Tapuia, com o objetivo de acompanhar e dar suporte
pedagógico em Sala de Aula, com o contratado Anna Beatriz de Oliveira
Celestino , inscrito no CPF nº. 076.255.635-88 no período entre data início
07/06/2022 até data término 06/09/2022, 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, 07 de
junho de 2022. LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.

RESUMO DO CONTRATO Nº 0860/2022
DISPENSA Nº LICITAÇÃO DI0681/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0920/22

Contratante: O Município de Senhor do Bonfim - Bahia, 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(a) LOURINALVA
CORREIA COELHO.
Contratado(a): Anna Beatriz de Oliveira Celestino, inscrito no CNPJ/CPF nº.
076.255.635-88
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 de Tapuia, 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: 07 de junho de 2022 até 06 de setembro 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
0914/22, DISPENSA Nº 0677/2022 que tem por objeto: Prestação de serviços na
função de monitores de ônibus, com carga horária de 40 horas semanais,
atendendo a demanda da coordenação de transportes da secretaria de educação
para viabilizar a segurança na condução de estudantes da rede municipal de
ensino, na sede e na zona rural do município, com o contratado Lais da Silva
Coelho, inscrito no CPF nº. 863.235.265-22 no período entre data início
01/06/2022 até data término 31/08/2022, 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, 01 de
junho de 2022. LAÉRCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR - Prefeito Municipal.

RESUMO DO CONTRATO Nº 0862/2022
DISPENSA Nº LICITAÇÃO DI0677/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0914/22

Contratante: O Município de Senhor do Bonfim - Bahia, 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 12, Centro, Senhor do Bonfim - Ba, CEP: 48970-000
neste ato representado por seu Secretário(a), LOURINALVA CORREIA
COELHO.
Contratado(a): Lais da Silva Coelho, inscrito no CNPJ/CPF nº. 863.235.265-22
Objeto: Prestação de serviços na função de monitores de ônibus, com carga
horária de 40 horas semanais, atendendo a demanda da coordenação de
transportes da secretaria de educação para viabilizar a segurança na condução
de estudantes da rede municipal de ensino, na sede e na zona rural do município.
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: 01 de junho de 2022 até 31 de agosto de 2022
Data da Assinatura: 01 de junho de 2022.
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