ESTADO DA BAHIA
Município de Santo Antônio de Jesus
Prefeitura Municipal

EXTRATO DE DISPENSA
Termo de Ratificação: PROCESSO 35863/2020
DISPENSA 075/2020
Acatando o Parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Procuradoria Geral do Município, e, ainda,
encontrando-se o Processo regularmente instruído na forma da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores RATIFICO a
mencionada declaração de dispensa, para locação de imóvel situada na Rua São João nº543, Dr Renato Machado,
Santo Antonio de Jesus/BA, com o intuito de abrigar família que precisou desocupar imediatamente o seu imóvel
devido ao eminente risco de desmoronamento do mesmo, ocasionando, assim, uma situação de Vulnerabilidade
Social e Econômica para a família, junto ao Srº Noel da Silva, portador do RG: 06.685.958-17 SSP BA e do CPF
n°915.681.455-00 com valor mensal estimado de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), a fim de que produza
os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma da lei.
Santo Antônio de Jesus, 16/07/2020.
André Rogério de Araújo Andrade-Prefeito
Termo de Ratificação: PROCESSO 35607/2020
DISPENSA 076/2020
Acatando o Parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Procuradoria Geral do Município, e, ainda,
encontrando-se o Processo regularmente instruído na forma da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores RATIFICO a
mencionada declaração de dispensa, para locação de imóvel situada no Conjunto Urbis III N 23 E, Apartamento 23
Rua B, Santa Terezinha, Santo Antonio de Jesus/BA, com o intuito de abrigar família que precisou desocupar
imediatamente o seu imóvel devido ao eminente risco de desmoronamento do mesmo, ocasionando, assim, uma
situação de Vulnerabilidade Social e Econômica para a família, junto a Srª Ivonete Conceição Lopes, portadora do RG:
06900807 86 SSP BA e do CPF n° 566.546.265-91 com valor mensal estimado de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa
e nove reais), a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma da lei.
Santo Antônio de Jesus, 16/07/2020.
André Rogério de Araújo Andrade-Prefeito

Termo de Ratificação: PROCESSO 35873/2020
DISPENSA 077/2020
Acatando o Parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Procuradoria Geral do Município, e, ainda,
encontrando-se o Processo regularmente instruído na forma da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores RATIFICO a
mencionada declaração de dispensa, para locação de imóvel situada no Conjunto Urbis 3, N 23 C, Rua B, Santa
Terezinha, Santo Antonio de Jesus/BA, com o intuito de abrigar família que precisou desocupar imediatamente o seu
imóvel devido ao eminente risco de desmoronamento do mesmo, ocasionando, assim, uma situação de
Vulnerabilidade Social e Econômica para a família, junto a Srª Ivonete Conceição Lopes, portadora do RG: 06900807
86 SSP BA e do CPF n° 566.546.265-91, com valor mensal estimado de R$ 480,00 ( quatrocentos e oitenta reais), a
fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma da lei.
Santo Antônio de Jesus, 16/07/2020.
André Rogério de Araújo Andrade-Prefeito

ESTADO DA BAHIA
Município de Santo Antônio de Jesus
Prefeitura Municipal

Termo de Ratificação: PROCESSO 35650/2020
DISPENSA 078/2020
Acatando o Parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Procuradoria Geral do Município, e, ainda,
encontrando-se o Processo regularmente instruído na forma da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores RATIFICO a
mencionada declaração de dispensa, para locação de imóvel situada no Caminho 37, Conjunto Providência 47, Nossa
Senhora das Graças, Santo Antonio de Jesus/BA, com o intuito de abrigar família que precisou desocupar
imediatamente o seu imóvel devido ao eminente risco de desmoronamento do mesmo, ocasionando, assim, uma
situação de Vulnerabilidade Social e Econômica para a família, junto ao Srº João Conceição Lima, portador do RG:
902642820 SSP BA e do CPF n° 971.836.015-87 com valor mensal estimado de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta
reais), a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma da lei.
Santo Antônio de Jesus/BA,16 /07/2020.
André Rogério de Araújo Andrade-Prefeito

Termo de Ratificação: PROCESSO 35970/2020
DISPENSA 079/2020
Acatando o Parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Procuradoria Geral do Município, e, ainda,
encontrando-se o Processo regularmente instruído na forma da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores RATIFICO a
mencionada declaração de dispensa, para locação de imóvel situada na Avenida Beira Mar N 80, Santo Antonio de
Jesus/BA, com o intuito de abrigar família que precisou desocupar imediatamente o seu imóvel devido ao eminente
risco de desmoronamento do mesmo, ocasionando, assim, uma situação de Vulnerabilidade Social e Econômica para
a família, junto ao Srº Domiciano Rodrigues Santos, portador do RG: 157855562 SSP BA e do CPF n° 062.949.445-20,
com valor mensal estimado de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais), a fim de que produza os seus
jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma da lei.
Santo Antônio de Jesus/BA, 16/07/2020.
André Rogério de Araújo Andrade-Prefeito

Termo de Ratificação: PROCESSO 35966/2020
DISPENSA 080/2020
Acatando o Parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Procuradoria Geral do Município, e, ainda,
encontrando-se o Processo regularmente instruído na forma da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores RATIFICO a
mencionada declaração de dispensa, para locação de imóvel situada no Caminho 06, da Urbis IV, N 5, Nossa Senhora
das Graças, Santo Antonio de Jesus/BA, com o intuito de abrigar família que precisou desocupar imediatamente o seu
imóvel devido ao eminente risco de desmoronamento do mesmo, ocasionando, assim, uma situação de
Vulnerabilidade Social e Econômica para a família, junto a Srª Vera Lucia Barbosa Santos, portadora do RG:
01.481.294-04 SSP BA e do CPF n° 387.365.515-20 com valor mensal estimado de R$ 499,00 (quatrocentos e
noventa e nove reais), a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se na forma da lei.
Santo Antônio de Jesus, 16/07/2020.
André Rogério de Araújo Andrade-Prefeito

