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Varzedo

Licitações
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº03/2022
À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, CONSIDERANDO que o
PARECER JURÍDICO prevê a INEXIGIBILIDADE em conformidade ao disposto no Art. 25, Inciso III, da
Lei Federal 8.666/93, CONSIDERANDO que o CONTROLE INTERNO atesta que foram cumpridas as
exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo
26 da Lei de Licitações, RATIFICO e HOMOLOGO a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº03/2022,
oriunda do PROCESSO ADMINISTRATIVO nº99/2022.
Objeto a ser contratado: contratação direta de Empresa, detentora dos direitos de exclusividade de
representatividade do show artístico musical da “BANDA FORROZÃO DAS ANTIGAS”, para os festejos
juninos, na madrugada do dia 25 de junho de 2022, do Município de Varzedo-BA, com início previsto
para as 23:00hs
Favorecido: DK PRODUÇÕES LTDA – CNPJ: 28.813.325/0001-02
Valor Total: R$80.000,00 (oitenta mil reais)
Fundamento Legal: Artigo 25, Inciso III, da Lei Federal 8.666/93.
Justificativa: Anexa nos autos do processo de Inexigibilidade de Licitação nº03/2022.
Dotação orçamentária:
Unidade Orçamentária: 02.05 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Proj. Ativ. 2.011 – Promoção de festas e atividades culturais e tradicionais.
Elemento: 33.90.39.00 – Outros serviços de terceiros, Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 00
Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26
da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.
Varzedo, 11 de maio de 2022. ARIECILIO BAHIA DA SILVA - PREFEITO MUNICIPAL
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
RESULTADO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022

O Presidente da Comissão de Licitações do Município de Varzedo, Bahia, torna público que realizou às as
onze horas do dia nove do mês de março do ano de dois mil e vinte, na sede da Prefeitura Municipal, a
Chamada Pública nº01/2022, oriunda do Processo Administrativo nº68/2022, cujo objeto é a aquisição de
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Escolas e Creches Municipais do Município de
Varzedo, em atendimento ao no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no art. 14, da
Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, Resolução nº06/2020 de 08 de maio de 2020 e na
Resolução Nº 20 de 02 de dezembro de 2020 e Resolução 21/2001 de 16 de novembro de 2021, para o
período compreendido na data da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2022, a qual teve como
vencedores os pequenos agricultores familiares a seguir:
RENATO SILVA, projeto de venda final de gêneros com o valor global de R$25.455,79 (vinte e cinco mil
quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos);
AILTON DA SILVA ANDRADE, projeto de venda final de gêneros com o valor global de R$25.479,80
(vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta centavos);
JULIO SANTOS DE SOUZA, projeto de venda final de gêneros com o valor global de R$29.566,66 (vinte
e nove mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos);
FLORISVALDO COUTO FARIAS, projeto de venda final de gêneros com o valor global de R$4.790,25
(quatro mil, setecentos e noventa reais e vinte e cinco centavos);
MARCIA SOUSA COUTO MALAQUIAS, projeto de venda final de gêneros com o valor global de R$
18.250,00 (dezoito mil, duzentos e cinquenta reais);
EDNEIA DOS SANTOS CERQUEIRA PAIXAO, projeto venda final de gêneros com o valor global
R$14.826,00 (quatorze mil e oitocentos e vinte e seis reais);
EVONETE DE JESUS SANTOS, projeto venda final de gêneros com o valor global R$14.826,00 (quatorze
mil, oitocentos e vinte e seis reais);
DEILTON DE OLIVEIRA SANTOS, projeto venda final de gêneros com o valor global R$14.826,00
(quatorze mil oitocentos e vinte e seis reais);
Ciência aos interessados, observadas a prescrições legais e pertinentes.
Varzedo, 12 de maio de 2022.

GILBERTO PAIXÃO AZEVEDO DOS SANTOS
Presidente
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