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TERMO DE APOSTILAMENTO

NONO
TERMO
ADITIVO
DE
APOSTILAMENTO
AO
CONTRATO
ADMINISTRATIVO N° 044/2021-2, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
029/2021. MOTIVO: ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOCONTRATO
N° 044/2021-2. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021-1 - SRP. A Secretaria Municipal
de Educação faz registrar a atualização no Contrato supracitado, pertinente aos
recursos alocados nas dotações orçamentárias, que sofrerão remanejamento com a
finalidade de suprir deficiências, de acordo com a necessidade apresentada,
passando a constar as seguintes alterações, tendo em vista de transferir saldos, e
que tem como objeto a contratação de empresa para fornecimento de combustíveis
e óleos lubrificantes destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de
Educação do município de Santa Luzia. SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS: Unidade: 09.09. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, ESPORTES E LAZER; Programas 2.034 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; Elemento 3.3.90.30.00 - Material de
Consumo; Fonte: 22 - Transferências de Convênios Educação; Pessoa Jurídica. ANC
COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob nº 18.824.765/0001-01. AMPARO
LEGAL: § 8°, DO Art. 65, da Lei 8.666/93. Santa Luzia – BA, 04 de abril de 2022,
Luciane Alves Dos Santos, Secretaria Municipal de Educação.
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EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 048/2022-2 – DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 28-2022-2. CONTRATADA: LARISSA DO CARMO PASCOAL, inscrita
no CPF: 100.402.945-40. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios agricultura
familiar e do empreendedor familiar rural para atender os estudantes matriculados
nas escolas de Unidade Regional de Educação. Com intuito de atender ao
departamento de Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, para
distribuição dos produtos que serão usados na preparação da merenda escolar
oferecida aos alunos das Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de SANTA
LUZIA/Bahia. Valor Global de R$ 4.176,50 (quatro mil cento e setenta e seis reais e
cinquenta centavos). PRAZO: 07/04/2022 À 31/12/2022.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 049/2022-2 – DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 29-2022-2. CONTRATADA: ROSILENE GONÇALVES FERREIRA DE
ALMEIDA, inscrita no CPF: 100.552.897-70. OBJETO: Aquisição de gêneros
alimentícios agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atender os
estudantes matriculados nas escolas de Unidade Regional de Educação. Com intuito
de atender ao departamento de Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação,
para distribuição dos produtos que serão usados na preparação da merenda escolar
oferecida aos alunos das Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de SANTA
LUZIA/Bahia. Valor Global de R$ 1.538,55 (um mil, quinhentos e trinta e oito reais e
cinquenta e cinco centavos) PRAZO: 07/04/2022 À 31/12/2022.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 050/2022-2 – DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 30-2022-2. CONTRATADA: EVERALDO SOARES DO VALE, inscrita no
CPF: 391.852.905-30. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios agricultura familiar
e do empreendedor familiar rural para atender os estudantes matriculados nas escolas
de Unidade Regional de Educação. Com intuito de atender ao departamento de
Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, para distribuição dos produtos
que serão usados na preparação da merenda escolar oferecida aos alunos das
Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de SANTA LUZIA/Bahia. Valor Global de
R$ 5.666,45 (cinco mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco
centavos). PRAZO: 07/04/2022 À 31/12/2022.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 051/2022-2 – DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 31-2022-2. CONTRATADA: JAMILE SANTOS ALMEIDA, inscrita no
CPF: 083.921.195-33. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios agricultura familiar
e do empreendedor familiar rural para atender os estudantes matriculados nas escolas
de Unidade Regional de Educação. Com intuito de atender ao departamento de
Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, para distribuição dos produtos
que serão usados na preparação da merenda escolar oferecida aos alunos das
Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de SANTA LUZIA/Bahia. Valor Global de
R$ 4.765,30 (quatro mil, setecentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos).
PRAZO: 07/04/2022 À 31/12/2022.
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EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 052/2022-2 – DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 32-2022-2. CONTRATADA: GILVANEIDE DE JESUS ARAUJO, inscrita
no CPF: 026.902.348-82. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios agricultura
familiar e do empreendedor familiar rural para atender os estudantes matriculados
nas escolas de Unidade Regional de Educação. Com intuito de atender ao
departamento de Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, para
distribuição dos produtos que serão usados na preparação da merenda escolar
oferecida aos alunos das Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de SANTA
LUZIA/Bahia. Valor Global de R$ 12.814,00 (doze mil, oitocentos e quatorze reais).
PRAZO: 07/04/2022 À 31/12/2022.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 053/2022-2 – DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 33-2022-2. CONTRATADA: CHIRUNEIDE RIBEIRO SEÁRA, inscrita
no CPF: 173.456.918-29. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios agricultura
familiar e do empreendedor familiar rural para atender os estudantes matriculados
nas escolas de Unidade Regional de Educação. Com intuito de atender ao
departamento de Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, para
distribuição dos produtos que serão usados na preparação da merenda escolar
oferecida aos alunos das Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de SANTA
LUZIA/Bahia. Valor Global de R$ 879,20 (oitocentos e setenta e nove reais e vinte
centavos). PRAZO: 07/04/2022 À 31/12/2022.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 054/2022-2 – DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 34-2022-2. CONTRATADA: DORNÉLIA DANTAS DOS SANTOS, inscrito
no CPF nº 374.600.485-34. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios agricultura
familiar e do empreendedor familiar rural para atender os estudantes matriculados
nas escolas de Unidade Regional de Educação. Com intuito de atender ao
departamento de Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, para
distribuição dos produtos que serão usados na preparação da merenda escolar
oferecida aos alunos das Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de SANTA
LUZIA/Bahia. Valor Global de R$ 4.989,20 (quatro mil, novecentos e oitenta e nove
reais e vinte centavos). PRAZO: 07/04/2022 À 31/12/2022.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 055/2022-2 – DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 35-2022-2. CONTRATADA: HAMILTON SANTOS, inscrito no CPF nº
044.774.495-00. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios agricultura familiar e do
empreendedor familiar rural para atender os estudantes matriculados nas escolas de
Unidade Regional de Educação. Com intuito de atender ao departamento de Merenda
Escolar da Secretaria Municipal de Educação, para distribuição dos produtos que serão
usados na preparação da merenda escolar oferecida aos alunos das Unidades de
Ensino da Rede Pública Municipal de SANTA LUZIA/Bahia. Valor Global de R$ 5.068,50
(cinco mil e sessenta e oito reais e cinquenta centavos). PRAZO: 07/04/2022 À
31/12/2022.
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EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 056/2022-2 – DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 36-2022-2. CONTRATADA: HIGO ALMEIDA SILVA, inscrito no CPF nº
085.915.195-66. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios agricultura familiar e do
empreendedor familiar rural para atender os estudantes matriculados nas escolas de
Unidade Regional de Educação. Com intuito de atender ao departamento de Merenda
Escolar da Secretaria Municipal de Educação, para distribuição dos produtos que serão
usados na preparação da merenda escolar oferecida aos alunos das Unidades de
Ensino da Rede Pública Municipal de SANTA LUZIA/Bahia. Valor Global de R$ 797,00
(setecentos e noventa e sete reais). PRAZO: 07/04/2022 À 31/12/2022.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 057/2022-2 – DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 37-2022-2. CONTRATADA: IVONEIDE DE SOUZA BARBOSA, inscrito no
CPF nº 004.999.655-07. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios agricultura
familiar e do empreendedor familiar rural para atender os estudantes matriculados
nas escolas de Unidade Regional de Educação. Com intuito de atender ao
departamento de Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, para
distribuição dos produtos que serão usados na preparação da merenda escolar
oferecida aos alunos das Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de SANTA
LUZIA/Bahia. Valor Global de R$ 5.809,50 (cinco mil e oitocentos e nove reais e
cinquenta centavos). PRAZO: 07/04/2022 À 31/12/2022.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 058/2022-2 – DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 38-2022-2. CONTRATADA: JOÃO SANTOS DE SOUZA, inscrito no CPF
nº 442.390.335-00. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios agricultura familiar e
do empreendedor familiar rural para atender os estudantes matriculados nas escolas
de Unidade Regional de Educação. Com intuito de atender ao departamento de
Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, para distribuição dos produtos
que serão usados na preparação da merenda escolar oferecida aos alunos das
Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de SANTA LUZIA/Bahia. Valor Global de
R$ 4.474,75 (quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco
centavos). PRAZO: 07/04/2022 À 31/12/2022.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 059/2022-2 – DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 39-2022-2. CONTRATADA: LUCIANA SILVEIRA DA SILVA
NASCIMENTO, inscrito no CPF nº 044.386.595-74. OBJETO: Aquisição de gêneros
alimentícios agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atender os
estudantes matriculados nas escolas de Unidade Regional de Educação. Com intuito
de atender ao departamento de Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação,
para distribuição dos produtos que serão usados na preparação da merenda escolar
oferecida aos alunos das Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de SANTA
LUZIA/Bahia. Valor Global de R$ 4.550,10 (quatro mil, quinhentos e cinquenta reais e
dez centavos). PRAZO: 07/04/2022 À 31/12/2022.
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EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 060/2022-2 – DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 40-2022-2. CONTRATADA: LUIZ PAULO DIAS SANTOS, inscrito no CPF
nº 029.266.515-62. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios agricultura familiar e
do empreendedor familiar rural para atender os estudantes matriculados nas escolas
de Unidade Regional de Educação. Com intuito de atender ao departamento de
Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, para distribuição dos produtos
que serão usados na preparação da merenda escolar oferecida aos alunos das
Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de SANTA LUZIA/Bahia. Valor Global de
R$ 7.082,20 (sete mil e oitenta e dois reais e vinte centavos). PRAZO: 07/04/2022 À
31/12/2022.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 061/2022-2 – DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 41-2022-2. CONTRATADA: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS, inscrito no
CPF nº 316.157.755-87. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios agricultura
familiar e do empreendedor familiar rural para atender os estudantes matriculados
nas escolas de Unidade Regional de Educação. Com intuito de atender ao
departamento de Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, para
distribuição dos produtos que serão usados na preparação da merenda escolar
oferecida aos alunos das Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de SANTA
LUZIA/Bahia. Valor Global de R$ 10.894,80 (dez mil, oitocentos e noventa e quatro
reais e oitenta centavos). PRAZO: 07/04/2022 À 31/12/2022.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 062/2022-2 – DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 42-2022-2. CONTRATADA: MURILO NASCIMENTO MENDES, inscrito no
CPF nº 058.082.395-40. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios agricultura
familiar e do empreendedor familiar rural para atender os estudantes matriculados
nas escolas de Unidade Regional de Educação. Com intuito de atender ao
departamento de Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, para
distribuição dos produtos que serão usados na preparação da merenda escolar
oferecida aos alunos das Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de SANTA
LUZIA/Bahia. Valor Global de R$ 7.042,05 (sete mil e quarenta e dois reais e cinco
centavos). PRAZO: 07/04/2022 À 31/12/2022.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 063/2022-2 – DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 43-2022-2. CONTRATADA: MARIA DAS GRAÇAS DIAS SANTOS, inscrito
no CPF nº 215.511.625-04. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios agricultura
familiar e do empreendedor familiar rural para atender os estudantes matriculados
nas escolas de Unidade Regional de Educação. Com intuito de atender ao
departamento de Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, para
distribuição dos produtos que serão usados na preparação da merenda escolar
oferecida aos alunos das Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de SANTA
LUZIA/Bahia. Valor Global de R$ 4.535,20 (quatro mil, quinhentos e trinta e cinco
reais e vinte centavos). PRAZO: 07/04/2022 À 31/12/2022.
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EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 064/2022-2 – DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 44-2022-2. CONTRATADA: RONALDO DO NASCIMENTO FERREIRA,
inscrito no CPF nº 006.089.255-27. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atender os estudantes
matriculados nas escolas de Unidade Regional de Educação. Com intuito de atender ao
departamento de Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, para
distribuição dos produtos que serão usados na preparação da merenda escolar
oferecida aos alunos das Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de SANTA
LUZIA/Bahia. Valor Global de R$ 2.159,30 (dois mil cento e cinquenta e nove reais e
trinta centavos). PRAZO: 07/04/2022 À 31/12/2022.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 065/2022-2 – DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 45-2022-2. CONTRATADA: WELLINGTON LIMA DO NASCIMENTO,
inscrito no CPF nº 027.866.243-98. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atender os estudantes
matriculados nas escolas de Unidade Regional de Educação. Com intuito de atender ao
departamento de Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, para
distribuição dos produtos que serão usados na preparação da merenda escolar
oferecida aos alunos das Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de SANTA
LUZIA/Bahia. Valor Global de R$ 6.362,00 (seis mil, trezentos e sessenta e dois
reais). PRAZO: 07/04/2022 À 31/12/2022.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 066/2022-2 – DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 47-2022-2. CONTRATADA: PAULO CESAR VILAÇA FERREIRA JUNIOR,
inscrito no CPF nº 020.529.445-67. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atender os estudantes
matriculados nas escolas de Unidade Regional de Educação. Com intuito de atender ao
departamento de Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, para
distribuição dos produtos que serão usados na preparação da merenda escolar
oferecida aos alunos das Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de SANTA
LUZIA/Bahia. Valor Global de R$ 13.396,00 (treze mil, trezentos e noventa e seis
reais). PRAZO: 07/04/2022 À 31/12/2022.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 067/2022-2 – DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 46-2022-2. CONTRATADA: NAIARA ARAUJO DOS SANTOS, inscrito no
CPF nº 074.713.025-69. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios agricultura
familiar e do empreendedor familiar rural para atender os estudantes matriculados
nas escolas de Unidade Regional de Educação. Com intuito de atender ao
departamento de Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, para
distribuição dos produtos que serão usados na preparação da merenda escolar
oferecida aos alunos das Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de SANTA
LUZIA/Bahia. Valor Global de R$ 7.593,20 (sete mil, quinhentos e noventa e três reais
e vinte centavos). PRAZO: 07/04/2022 À 31/12/2022.
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EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 068/2022-2 – DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 27-2022-2. CONTRATADA: ELMA LUIZILA DE CARVALHO
GRAMACHO, inscrita no CPF: 989.922.105-82. OBJETO: Aquisição de gêneros
alimentícios agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atender os
estudantes matriculados nas escolas de Unidade Regional de Educação. Com intuito
de atender ao departamento de Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação,
para distribuição dos produtos que serão usados na preparação da merenda escolar
oferecida aos alunos das Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de SANTA
LUZIA/Bahia. Valor Global de R$ 16.005,00 (dezesseis mil e cinco reais). PRAZO:
07/04/2022 À 31/12/2022.
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HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº DL 27-2022-2

Pelo presente ato, considerando a dispensa de licitação, conforme o presente
processo, na forma do disposto na legislação vigente, especialmente Lei
Federal nº 11.947/09, Resolução 04/2015 do FNDE, combinada com a
Resolução 026/2013 do FNDE, art. 24, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e
posteriores alterações. HOMOLOGO a contratação da agricultora rural, a
senhora ELMA LUIZILA DE CARVALHO GRAMACHO, inscrito no CPF nº
989.922.105-82, residente e domiciliado na cidade de CANAVIEIRAS no
Estado da Bahia, objetivando a Aquisição de gêneros alimentícios da
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atender os estudantes
matriculados nas escolas de Unidade Regional de Educação, do município de
SANTA LUZIA/Bahia, no valor global de R$ 16.005,00 (dezesseis mil e cinco
reais). Santa Luzia - BA, 07 de abril de 2022, Fernando Schueler Brito. Prefeito
Municipal.
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HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº DL 28-2022-2

Pelo presente ato, considerando a dispensa de licitação, conforme o presente
processo, na forma do disposto na legislação vigente, especialmente Lei Federal nº
11.947/09, Resolução 04/2015 do FNDE, combinada com a Resolução 026/2013 do
FNDE,

art. 24, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações.

HOMOLOGO a contratação da agricultora rural, a senhora LARISSA DO CARMO
PASCOAL, inscrito no CPF nº 100.424.945-40, residente e domiciliado na cidade de
SANTA LUZIA no Estado da Bahia, objetivando a Aquisição de gêneros alimentícios
da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atender os estudantes
matriculados nas escolas de Unidade Regional de Educação, do município de SANTA
LUZIA/Bahia, no valor global de R$ 4.176,50 (quatro mil cento e setenta e seis reais e
cinquenta centavos). Santa Luzia - BA, 07 de abril de 2022, Fernando Schueler Brito.
Prefeito Municipal.
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HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº DL 29-2022-2

Pelo presente ato, considerando a dispensa de licitação, conforme o presente
processo, na forma do disposto na legislação vigente, especialmente Lei Federal nº
11.947/09, Resolução 04/2015 do FNDE, combinada com a Resolução 026/2013 do
FNDE,

art. 24, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações.

HOMOLOGO a contratação da agricultora rural, a senhora ROSILENE GONÇALVES
FERREIRA DE ALMEIDA, inscrito no CPF nº 100.552.897-70, residente e domiciliado
na cidade de SANTA LUZIA no Estado da Bahia, objetivando a Aquisição de gêneros
alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atender os
estudantes matriculados nas escolas de Unidade Regional de Educação, do município
de SANTA LUZIA/Bahia, no valor global de R$ 1.538,55 (um mil, quinhentos e trinta e
oito reais e cinquenta e cinco centavos). Santa Luzia - BA, 07 de abril de 2022,
Fernando Schueler Brito. Prefeito Municipal.
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HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº DL 30-2022-2

Pelo presente ato, considerando a dispensa de licitação, conforme o presente
processo, na forma do disposto na legislação vigente, especialmente Lei Federal nº
11.947/09, Resolução 04/2015 do FNDE, combinada com a Resolução 026/2013 do
FNDE,

art. 24, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações.

HOMOLOGO a contratação do agricultor rural, o senhor EVERALDO SOARES DO
VALE, inscrito no CPF nº 391.852.905-30, residente e domiciliado na cidade de
SANTA LUZIA no Estado da Bahia, objetivando a Aquisição de gêneros alimentícios
da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atender os estudantes
matriculados nas escolas de Unidade Regional de Educação, do município de SANTA
LUZIA/Bahia, no valor global de R$ 5.666,45 (cinco mil, seiscentos e sessenta e seis
reais e quarenta e cinco centavos). Santa Luzia - BA, 07 de abril de 2022, Fernando
Schueler Brito. Prefeito Municipal.
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HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº DL 31-2022-2

Pelo presente ato, considerando a dispensa de licitação, conforme o presente
processo, na forma do disposto na legislação vigente, especialmente Lei Federal nº
11.947/09, Resolução 04/2015 do FNDE, combinada com a Resolução 026/2013 do
FNDE,

art. 24, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações.

HOMOLOGO a contratação da agricultora rural, a senhora JAMILE SANTOS
ALMEIDA, inscrito no CPF nº 083.921.195-33, residente e domiciliado na cidade de
SANTA LUZIA no Estado da Bahia, objetivando a Aquisição de gêneros alimentícios
da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atender os estudantes
matriculados nas escolas de Unidade Regional de Educação, do município de SANTA
LUZIA/Bahia, no valor global de R$ 4.765,30 (quatro mil, setecentos e sessenta e
cinco reais e trinta centavos). Santa Luzia - BA, 07 de abril de 2022, Fernando
Schueler Brito. Prefeito Municipal.

Certificação Digital: QTEIIKXA-8ZXE5ESI-RYMGO7S2-ADS2Y30D
Versão eletrônica disponível em: http://santaluzia.ba.gov.br/

Edição 284 | Ano 2022
08 de abril de 2022
Página 15

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº DL 32-2022-2

Pelo presente ato, considerando a dispensa de licitação, conforme o presente
processo, na forma do disposto na legislação vigente, especialmente Lei Federal nº
11.947/09, Resolução 04/2015 do FNDE, combinada com a Resolução 026/2013 do
FNDE,

art. 24, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações.

HOMOLOGO a contratação da agricultora rural, a senhora GILVANEIDE DE JESUS
ARAUJO, inscrito no CPF nº 026.902.348-82, residente e domiciliado na cidade de
SANTA LUZIA no Estado da Bahia, objetivando a Aquisição de gêneros alimentícios
da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atender os estudantes
matriculados nas escolas de Unidade Regional de Educação, do município de SANTA
LUZIA/Bahia, no valor global de R$ 12.814,00 (doze mil, oitocentos e quatorze reais).
Santa Luzia - BA, 07 de abril de 2022, Fernando Schueler Brito. Prefeito Municipal.
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HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº DL 33-2022-2

Pelo presente ato, considerando a dispensa de licitação, conforme o presente
processo, na forma do disposto na legislação vigente, especialmente Lei Federal nº
11.947/09, Resolução 04/2015 do FNDE, combinada com a Resolução 026/2013 do
FNDE,

art. 24, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações.

HOMOLOGO a contratação do agricultor rural, o senhor CHIRUNEIDE RIBEIRO
SEÁRA, inscrito no CPF nº 173.456.918-29, residente e domiciliado na cidade de
SANTA LUZIA no Estado da Bahia, objetivando a Aquisição de gêneros alimentícios
da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atender os estudantes
matriculados nas escolas de Unidade Regional de Educação, do município de SANTA
LUZIA/Bahia, no valor global de R$ 879,20 (oitocentos e setenta e nove reais e vinte
centavos). Santa Luzia - BA, 07 de abril de 2022, Fernando Schueler Brito. Prefeito
Municipal.
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HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº DL 34-2022-2

Pelo presente ato, considerando a dispensa de licitação, conforme o presente
processo, na forma do disposto na legislação vigente, especialmente Lei Federal nº
11.947/09, Resolução 04/2015 do FNDE, combinada com a Resolução 026/2013 do
FNDE,

art. 24, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações.

HOMOLOGO a contratação da agricultora rural, a senhora DORNÉLIA DANTAS DOS
SANTOS, inscrito no CPF nº 374.600.485-34, residente e domiciliado na cidade de
SANTA LUZIA no Estado da Bahia, objetivando a Aquisição de gêneros alimentícios
da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atender os estudantes
matriculados nas escolas de Unidade Regional de Educação, do município de SANTA
LUZIA/Bahia, no valor global de R$ 4.989,20 (quatro mil, novecentos e oitenta e nove
reais e vinte centavos). Santa Luzia - BA, 07 de abril de 2022, Fernando Schueler
Brito. Prefeito Municipal.
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HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº DL 35-2022-2

Pelo presente ato, considerando a dispensa de licitação, conforme o presente
processo, na forma do disposto na legislação vigente, especialmente Lei Federal nº
11.947/09, Resolução 04/2015 do FNDE, combinada com a Resolução 026/2013 do
FNDE,

art. 24, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações.

HOMOLOGO a contratação do agricultor rural, o senhor HAMILTON SANTOS, inscrito
no CPF nº 044.774.495-00, residente e domiciliado na cidade de SANTA LUZIA no
Estado da Bahia, objetivando a Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura
familiar e do empreendedor familiar rural para atender os estudantes matriculados nas
escolas de Unidade Regional de Educação, do município de SANTA LUZIA/Bahia, no
valor global de R$ 5.068,50 (cinco mil e sessenta e oito reais e cinquenta centavos).
Santa Luzia - BA, 07 de abril de 2022, Fernando Schueler Brito. Prefeito Municipal.
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HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº DL 36-2022-2

Pelo presente ato, considerando a dispensa de licitação, conforme o presente
processo, na forma do disposto na legislação vigente, especialmente Lei Federal nº
11.947/09, Resolução 04/2015 do FNDE, combinada com a Resolução 026/2013 do
FNDE,

art. 24, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações.

HOMOLOGO a contratação do agricultor rural, o senhor HIGO ALMEIDA SILVA,
inscrito no CPF nº 058.082.395-40, residente e domiciliado na cidade de SANTA
LUZIA no Estado da Bahia, objetivando a Aquisição de gêneros alimentícios da
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atender os estudantes
matriculados nas escolas de Unidade Regional de Educação, do município de SANTA
LUZIA/Bahia, no valor global de R$ 797,00 (setecentos e noventa e sete reais). Santa
Luzia - BA, 07 de abril de 2022, Fernando Schueler Brito. Prefeito Municipal.
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HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº DL 37-2022-2

Pelo presente ato, considerando a dispensa de licitação, conforme o presente
processo, na forma do disposto na legislação vigente, especialmente Lei Federal nº
11.947/09, Resolução 04/2015 do FNDE, combinada com a Resolução 026/2013 do
FNDE, art. 24, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações.
HOMOLOGO a contratação da agricultora rural, a senhora IVONEIDE DE SOUZA
BARBOSA, inscrito no CPF nº 004.999.655-07, residente e domiciliado na cidade de
SANTA LUZIA no Estado da Bahia, objetivando a Aquisição de gêneros alimentícios
da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atender os estudantes
matriculados nas escolas de Unidade Regional de Educação, do município de SANTA
LUZIA/Bahia, no valor global de R$ 5.809,50 (cinco mil e oitocentos e nove reais e
cinquenta centavos). Santa Luzia - BA, 07 de abril de 2022, Fernando Schueler Brito.
Prefeito Municipal.
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HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº DL 38-2022-2

Pelo presente ato, considerando a dispensa de licitação, conforme o presente
processo, na forma do disposto na legislação vigente, especialmente Lei Federal nº
11.947/09, Resolução 04/2015 do FNDE, combinada com a Resolução 026/2013 do
FNDE,

art. 24, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações.

HOMOLOGO a contratação do agricultor rural, o senhor JOÃO SANTOS DE SOUZA,
inscrito no CPF nº 442.390.335-00, residente e domiciliado na cidade de SANTA
LUZIA no Estado da Bahia, objetivando a Aquisição de gêneros alimentícios da
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atender os estudantes
matriculados nas escolas de Unidade Regional de Educação, do município de SANTA
LUZIA/Bahia, no valor global de R$ 4.474,75 (quatro mil, quatrocentos e setenta e
quatro reais e setenta e cinco centavos). Santa Luzia - BA, 07 de abril de 2022,
Fernando Schueler Brito. Prefeito Municipal.
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HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº DL 39-2022-2

Pelo presente ato, considerando a dispensa de licitação, conforme o presente
processo, na forma do disposto na legislação vigente, especialmente Lei Federal nº
11.947/09, Resolução 04/2015 do FNDE, combinada com a Resolução 026/2013 do
FNDE,

art. 24, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações.

HOMOLOGO a contratação da agricultora rural, a senhora LUCIANA SILVEIRA DA
SILVA NASCIMENTO, inscrito no CPF nº 044.386.595-74, residente e domiciliado na
cidade de SANTA LUZIA no Estado da Bahia, objetivando a Aquisição de gêneros
alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atender os
estudantes matriculados nas escolas de Unidade Regional de Educação, do município
de SANTA LUZIA/Bahia, no valor global de R$ 4.550,10 (quatro mil, quinhentos e
cinquenta reais e dez centavos). Santa Luzia - BA, 07 de abril de 2022, Fernando
Schueler Brito. Prefeito Municipal.
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HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº DL 40-2022-2

Pelo presente ato, considerando a dispensa de licitação, conforme o presente
processo, na forma do disposto na legislação vigente, especialmente Lei Federal nº
11.947/09, Resolução 04/2015 do FNDE, combinada com a Resolução 026/2013 do
FNDE,

art. 24, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações.

HOMOLOGO a contratação do agricultor rural, o senhor LUIZ PAULO DIAS SANTOS,
inscrito no CPF nº 029.266.515-62, residente e domiciliado na cidade de SANTA
LUZIA no Estado da Bahia, objetivando a Aquisição de gêneros alimentícios da
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atender os estudantes
matriculados nas escolas de Unidade Regional de Educação, do município de SANTA
LUZIA/Bahia, no valor global de R$ 7.082,20 (sete mil e oitenta e dois reais e vinte
centavos). Santa Luzia - BA, 07 de abril de 2022, Fernando Schueler Brito. Prefeito
Municipal.
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HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº DL 41-2022-2

Pelo presente ato, considerando a dispensa de licitação, conforme o presente
processo, na forma do disposto na legislação vigente, especialmente Lei Federal nº
11.947/09, Resolução 04/2015 do FNDE, combinada com a Resolução 026/2013 do
FNDE,

art. 24, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações.

HOMOLOGO a contratação do agricultor rural, o senhor MANOEL PEREIRA DOS
SANTOS, inscrito no CPF nº 316.157.755-87, residente e domiciliado na cidade de
SANTA LUZIA no Estado da Bahia, objetivando a Aquisição de gêneros alimentícios
da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atender os estudantes
matriculados nas escolas de Unidade Regional de Educação, do município de SANTA
LUZIA/Bahia, no valor global de R$ 10.894,80 (dez mil, oitocentos e noventa e quatro
reais e oitenta centavos). Santa Luzia - BA, 07 de abril de 2022, Fernando Schueler
Brito. Prefeito Municipal.
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HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº DL 42-2022-2

Pelo presente ato, considerando a dispensa de licitação, conforme o presente
processo, na forma do disposto na legislação vigente, especialmente Lei Federal nº
11.947/09, Resolução 04/2015 do FNDE, combinada com a Resolução 026/2013 do
FNDE,

art. 24, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações.

HOMOLOGO a contratação do agricultor rural, o senhor MURILO NASCIMENTO
MENDES, inscrito no CPF nº 058.082.395-40, residente e domiciliado na cidade de
SANTA LUZIA no Estado da Bahia, objetivando a Aquisição de gêneros alimentícios
da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atender os estudantes
matriculados nas escolas de Unidade Regional de Educação, do município de SANTA
LUZIA/Bahia, no valor global de R$ 7.042,05 (sete mil e quarenta e dois reais e cinco
centavos). Santa Luzia - BA, 07 de abril de 2022, Fernando Schueler Brito. Prefeito
Municipal.
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HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº DL 43-2022-2

Pelo presente ato, considerando a dispensa de licitação, conforme o presente
processo, na forma do disposto na legislação vigente, especialmente Lei Federal nº
11.947/09, Resolução 04/2015 do FNDE, combinada com a Resolução 026/2013 do
FNDE,

art. 24, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações.

HOMOLOGO a contratação da agricultora rural, a senhora MARIA DAS GRAÇAS
DIAS SANTOS, inscrito no CPF nº 215.511.625-04, residente e domiciliado na cidade
de SANTA LUZIA no Estado da Bahia, objetivando a Aquisição de gêneros
alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atender os
estudantes matriculados nas escolas de Unidade Regional de Educação, do município
de SANTA LUZIA/Bahia, no valor global de R$ 4.535,20 (quatro mil, quinhentos e trinta
e cinco reais e vinte centavos). Santa Luzia - BA, 07 de abril de 2022, Fernando
Schueler Brito. Prefeito Municipal.
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HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº DL 44-2022-2

Pelo presente ato, considerando a dispensa de licitação, conforme o presente
processo, na forma do disposto na legislação vigente, especialmente Lei Federal nº
11.947/09, Resolução 04/2015 do FNDE, combinada com a Resolução 026/2013 do
FNDE,

art. 24, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações.

HOMOLOGO a contratação da agricultora rural, a senhora RONALDO DO
NASCIMENTO FERREIRA, inscrito no CPF nº 006.089.255-27, residente e
domiciliado na cidade de SANTA LUZIA no Estado da Bahia, objetivando a Aquisição
de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para
atender os estudantes matriculados nas escolas de Unidade Regional de Educação,
do município de SANTA LUZIA/Bahia, no valor global de R$ 2.159,30 (dois mil cento e
cinquenta e nove reais e trinta centavos). Santa Luzia - BA, 07 de abril de 2022,
Fernando Schueler Brito. Prefeito Municipal.
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HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº DL 45-2022-2

Pelo presente ato, considerando a dispensa de licitação, conforme o
presente

processo,

na

forma

do

disposto

na

legislação

vigente,

especialmente Lei Federal nº 11.947/09, Resolução 04/2015 do FNDE,
combinada com a Resolução 026/2013 do FNDE, art. 24, inciso II da Lei
Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações. HOMOLOGO a contratação
da agricultora rural, a senhora WELLINGTON LIMA DO NASCIMENTO,
inscrito no CPF nº 027.866.243-98, residente e domiciliado na cidade de
SANTA LUZIA no Estado da Bahia, objetivando a Aquisição de gêneros
alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para
atender os estudantes matriculados nas escolas de Unidade Regional de
Educação, do município de SANTA LUZIA/Bahia, no valor global de R$
6.362,00 (seis mil, trezentos e sessenta e dois reais). Santa Luzia - BA, 07
de abril de 2022, Fernando Schueler Brito. Prefeito Municipal.
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HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº DL 47-2022-2

Pelo presente ato, considerando a dispensa de licitação, conforme o presente
processo, na forma do disposto na legislação vigente, especialmente Lei Federal nº
11.947/09, Resolução 04/2015 do FNDE, combinada com a Resolução 026/2013 do
FNDE,

art. 24, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações.

HOMOLOGO a contratação do agricultor rural, o senhor PAULO CESAR VILAÇA
FERREIRA JUNIOR, inscrito no CPF nº 020.529.445-67, residente e domiciliado na
cidade de SANTA LUZIA no Estado da Bahia, objetivando a Aquisição de gêneros
alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atender os
estudantes matriculados nas escolas de Unidade Regional de Educação, do município
de SANTA LUZIA/Bahia, no valor global de R$ 13.396,00 (treze mil, trezentos e
noventa e seis reais). Santa Luzia - BA, 07 de abril de 2022, Fernando Schueler Brito.
Prefeito Municipal.
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HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº DL 46-2022-2

Pelo presente ato, considerando a dispensa de licitação, conforme o presente
processo, na forma do disposto na legislação vigente, especialmente Lei Federal nº
11.947/09, Resolução 04/2015 do FNDE, combinada com a Resolução 026/2013 do
FNDE,

art. 24, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações.

HOMOLOGO a contratação da agricultora rural, a senhora NAIARA ARAUJO DOS
SANTOS, inscrito no CPF nº 074.713.025-69, residente e domiciliado na cidade de
SANTA LUZIA no Estado da Bahia, objetivando a Aquisição de gêneros alimentícios
da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atender os estudantes
matriculados nas escolas de Unidade Regional de Educação, do município de SANTA
LUZIA/Bahia, no valor global de R$ 7.593,20 (sete mil, quinhentos e noventa e três
reais e vinte centavos). Santa Luzia - BA, 07 de abril de 2022, Fernando Schueler
Brito. Prefeito Municipal.
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