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PÁGINA CERTIFICADA

22 de agosto de 2022

ADJUDICAÇÃO
Processo Administrativo nº 259/2022

Inexigibilidade de Licitação nº 042/2022

Considerando o teor do parecer da assessoria Jurídica deste município de Igaporã, que 
opinou pela contratação com inexigibilidade de licitação, do Artista NETINHO DO FORRÓ, para 
apresentação de shows musicais nos Festejos do Aniversário da Cidade de Igaporã/BA, que 
será realizado nos dias 01/09 a 04/09 do corrente ano, bem como o teor do anexo I do ofício do 
Secretária Municipal de Cultura e Turismo; 

Considerando a configuração de situação prevista no art. 25, III, da Lei 8.666/93 e a neces-
sidade da realização da contratação em questão; 

Considerando que os artistas em questão são consagrados pela opinião pública e que o 
valor da contratação é condizente com o preço praticado no mercado; 

ADJUDICO o presente processo administrativo de inexigibilidade de licitação com vistas à 
contratação direta da empresa SANTIAGO BARBOSA DE JESUS FILHO - DEMAIS, inscrita 
CNPJ: 04.781.545/0001-33, com sede na Rua Mariano Ribeiro, nº 150, Centro, Serrinha – BA, 
CEP: 48.700-000, para apresentação do artista: NETINHO DO FORRÓ, pelo valor total de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais).

Cumpra-se.

Igaporã - Bahia, 09 de agosto de 2022.

Newton Francisco Neves Cotrim
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 259/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 042/2022

Considerando o teor do parecer da assessoria Jurídica deste município de Igaporã, que 
opinou pela contratação com inexigibilidade de licitação, do Artista NETINHO DO FORRÓ, para 
apresentação de shows musicais nos Festejos do Aniversário da Cidade de Igaporã/BA, que 
serárealizado nos dias 01/09 a 04/09 do corrente ano, bem como o teor do anexo I do ofício do 
Secretária Municipal de Cultura e Turismo;

Considerando a configuração de situação prevista no art. 25, III, da Lei 8.666/93 e a neces-
sidade da realização da contratação em questão;

Considerando que os artistas em questão são consagrados pela opinião pública e que o 
valor da contratação é condizente com o preço praticado no mercado;

HOMOLOGO o presente processo administrativo de inexigibilidade de licitação com vistas 
à contratação direta da empresa SANTIAGO BARBOSA DE JESUS FILHO - DEMAIS, inscrita 
CNPJ: 04.781.545/0001-33, com sede na Rua Mariano Ribeiro, nº 150, Centro, Serrinha – BA, 
CEP: 48.700-000, para apresentação da artista: NETINHO DO FORRÓ, pelo valor total de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais).

Cumpra-se.

Igaporã - Bahia, 09 de agosto de 2022.

Newton Francisco Neves Cotrim
Prefeito Municipal

ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo nº 0276/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 0041/2022

Considerando o teor do parecer da assessoria Jurídica deste município de Igaporã, que 
opinou pela contratação com inexigibilidade de licitação, do Artista ALLAN JUNIOR, para apre-
sentação de shows musicais nos Festejos do Aniversário da Cidade de Igaporã/BA, que será 
realizado nos dias 01/09 a 04/09 do corrente ano, bem como o teor do anexo I do ofício do 
Secretária Municipal de Cultura e Turismo;

Considerando a configuração de situação prevista no art. 25, III, da Lei 8.666/93 e a neces-
sidade da realização da contratação em questão;

Considerando que os artistas em questão são consagrados pela opinião pública e que o valor 
da contratação é condizente com o preço praticado no mercado;

ADJUDICO o presente processo administrativo de inexigibilidade de licitação com vistas à 
contratação direta da empresa FABIO DANTAS SILVA - ME, inscrita CNPJ: 26.740.802/0001-
21, com sede na Rua Dona Laura Nunes, c/n, Centro, Livramento de Nossa Senhora – Ba, 
CEP:16.140- 000, para apresentação do artista: ALLAN JUNIOR, pelo valor total de R$ 25.000,00 
(vinte e cinco mil reais).

Cumpra-se.

Igaporã - Bahia, 05 de agosto de 2022.

Newton Francisco Neves Cotrim
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 0276/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 0041/2022

Considerando o teor do parecer da assessoria Jurídica deste município de Igaporã, que opinou 
pela contratação com inexigibilidade de licitação, do Artista ALLAN JUNIOR, para apresentação 
de shows musicais nos Festejos do Aniversário da Cidade de Igaporã/BA, que será realizado nos 
dias 01/09 a 04/09 do corrente ano, bem como o teor do anexo I do ofício do Secretária Municipal 
de Cultura e Turismo;

Considerando a configuração de situação prevista no art. 25, III, da Lei 8.666/93 e a necessi-
dade da realização da contratação em questão;

Considerando que os artistas em questão são consagrados pela opinião pública e que o valor 
da contratação é condizente com o preço praticado no mercado;

HOMOLOGO o presente processo administrativo de inexigibilidade de licitação com vistas 
à contratação direta da empresa FABIO DANTAS SILVA - ME, inscrita CNPJ: 26.740.802/0001-
21, com sede na Rua Dona Laura Nunes, c/n, Centro, Livramento de Nossa Senhora – Ba, 
CEP:16.140- 000, para apresentação do artista: ALLAN JUNIOR, pelo valor total de R$ 25.000,00 
(vinte e cinco mil reais).

Cumpra-se.

Igaporã - Bahia, 05 de agosto de 2022.

Newton Francisco Neves Cotrim
Prefeito Municipal

ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo nº 0256/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 040/2022

Considerando o teor do parecer da assessoria Jurídica deste município de Igaporã, que opinou 
pela contratação com inexigibilidade de licitação, do Artista CHRIS PIMENTA, para apresentação 
de shows musicais nos Festejos do Aniversário da Cidade de Igaporã/BA, que será realizado nos 
dias 01/09 a 04/09 do corrente ano, bem como o teor do anexo I do ofício do Secretária Municipal 
de Cultura e Turismo;

Considerando a configuração de situação prevista no art. 25, III, da Lei 8.666/93 e a necessi-
dade da realização da contratação em questão;

Considerando que os artistas em questão são consagrados pela opinião pública e que o valor 
da contratação é condizente com o preço praticado no mercado;

ADJUDICO o presente processo administrativo de inexigibilidade de licitação com vistas à 
contratação direta da empresa ATITUDE PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - ME, inscrita CNPJ: 
09.025.213/0001-42, com sede na PC Nelson Lula, nº 306, Brumado – BA, CEP: 46.100-000, 
para apresentação da artista: CHRIS PIMENTA, pelo valor total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco 
mil reais).

Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPORÃ
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Igaporã - Bahia, 04 de agosto de 2022.

Newton Francisco Neves Cotrim
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 256/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 0040/2022

Considerando o teor do parecer da assessoria Jurídica deste município de Igaporã, que opinou 
pela contratação com inexigibilidade de licitação, do Artista CHRIS PIMENTA, para apresentação 
de shows musicais nos Festejos do Aniversário da Cidade de Igaporã/BA, que será realizado nos 
dias 01/09 a 04/09 do corrente ano, bem como o teor do anexo I do ofício do Secretária Municipal 
de Cultura e Turismo;

Considerando a configuração de situação prevista no art. 25, III, da Lei 8.666/93 e a necessidade 
da realização da contratação em questão;

Considerando que os artistas em questão são consagrados pela opinião pública e que o valor da 
contratação é condizente com o preço praticado no mercado;

HOMOLOGO o presente processo administrativo de inexigibilidade de licitação com vistas à 
contratação direta da empresa ATITUDE PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - ME, inscrita CNPJ: 
09.025.213/0001-42, com sede na PC Nelson Lula, nº 306, Brumado – BA, CEP: 46.100-000, para 
apresentação da artista: CHRIS PIMENTA, pelo valor total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Cumpra-se.

Igaporã - Bahia, 04 de agosto de 2022.

Newton Francisco Neves Cotrim
Prefeito Municipal


