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GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA 

CNPJ 13.654.439/0001-80 
Praça Alpiniano José Alves,11 – Brejolândia-Bahia 

 

  

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação. 

O Prefeito Municipal de BREJOLÂNDIA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, após parecer favorável da Procuradoria Jurídica Municipal; 
RESOLVE: 
Ratificar o Processo Administrativo nº. 026/2015 de Dispensa de Licitação nº 012/2015 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a 
Prestação de Serviços à Secretaria de Educação deste Município, com transporte (ida e volta) de Professores residentes na Zona Rural do Município, para realização 
de eventos e reuniões com o corpo docente deste Município, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/03/2015, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho 
em nome do Sr. JOSÉ LUIZ SOARES, CPF nº 369.635.265-91. O valor total da contratação é de R$ 7.880,00 (sete mil oitocentos e oitenta reais), com vigência 
a partir de sua assinatura até o dia 31 de março de 2015, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 02 de março de 2015. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação. 

O Prefeito Municipal de BREJOLÂNDIA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, após parecer favorável da Procuradoria Jurídica Municipal; 
RESOLVE: 
Ratificar o Processo Administrativo nº. 027/2015 de Dispensa de Licitação nº 013/2015 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a 
Prestação de Serviços com Publicidade e divulgação de campanhas da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, e outras atividades desenvolvidas pela 
Administração Municipal, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. WANDERLEY SOARES, CPF nº 577.982.735-49. O valor 
total da contratação é de R$ 6.005,70 (seis mil, cinco reais e setenta centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de março de 2015, de acordo 
com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 02 de março de 2015. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Inexigibilidade de Licitação. 

O Prefeito Municipal de BREJOLÂNDIA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, após parecer favorável da Procuradoria Jurídica Municipal; 
RESOLVE: 
Ratificar o Processo Administrativo nº. 028/2015 de Inexigibilidade Licitação nº 021/2015 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por 
objeto a Prestação de Serviços Como Enfermeira Chefe para atuação no Hospital Municipal Nivaldo Severo de Oliveira na sede do Município de Brejolândia/BA, 
em regime de 40 (quarenta) horas semanais, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome da Srtª. MIRTES CATARINA GUILLEMINOT 
ALVES DA UDAETA, Brasileira, Solteira, Enfermeira, Inscrita no COREN/BA nº 381.425, portadora do CPF nº 011.602.545-08 e RG n.º 08056190 03 
SSP/BA, residente em Santana – Bahia. O valor total da contratação é de R$ 21.324,80 (vinte e um mil trezentos e vinte quatro reais e oitenta centavos), com 
vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2015, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 02 de março de 2015. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Inexigibilidade de Licitação. 

O Prefeito Municipal de BREJOLÂNDIA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, após parecer favorável da Procuradoria Jurídica Municipal; 
RESOLVE: 
Ratificar o Processo Administrativo nº. 029/2015 de Inexigibilidade Licitação nº 022/2015 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por 
objeto a Prestação de Serviços Como Enfermeira No PSF da Comunidade de Mamonal, Zona Rural, interior deste Município, em regime de 40 (quarenta) horas 
semanais, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome da Srª. JUSCILEI RODRIGUES MARTINS, Brasileira, Casada, Enfermeira, 
portadora do CPF nº 809.244.175-87 e RG. 11114797 20 SSP/BA, inscrito no COREN/BA nº 370.254, residente e domiciliado no Povoado de Javi, Zona 
Rural do Município de Muquém do São Francisco - Bahia. O valor total da contratação é de R$ 21.324,80 (vinte e um mil trezentos e vinte quatro reais e 
oitenta centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2015, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 02 de março de 2015. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação. 

O Prefeito Municipal de BREJOLÂNDIA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, após parecer favorável da Procuradoria Jurídica Municipal; 
RESOLVE: 
Ratificar o Processo Administrativo nº. 035/2015 de Dispensa de Licitação nº 014/2015 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a 
Prestação serviços na distribuição, transporte e entrega da Merenda Escolar nas Escolas da Sede e Zona Rural deste Município, autorizando assim, a contratação e a 
emissão do empenho em nome do Sr. GENIVALDO DOS SANTOS SILVA, portador do CPF nº 720.370.321-53. O valor total da contratação é de R$ 6.842,10 
(seis mil oitocentos e quarenta e dois reais e dez centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de março de 2015, de acordo com o artigo 24, inciso 
II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 02 de março de 2015. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação. 

O Prefeito Municipal de BREJOLÂNDIA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, após parecer favorável da Procuradoria Jurídica Municipal; 
RESOLVE: 
Ratificar o Processo Administrativo nº. 036/2015 de Dispensa de Licitação nº 015/2015 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a 
Prestação serviços com CAPINA e Limpeza de dos pátios de todas as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Município, autorizando assim, a contratação e 
a emissão do empenho em nome do Sr. ALISSON DOS SANTOS OLIVEIRA, portador do CPF nº 017.487.175-96. O valor total da contratação é de R$ 6.776,07 
(seis mil setecentos e setenta e seis reais e sete centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de março de 2015, de acordo com o artigo 24, inciso 
II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 02 de março de 2015. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação. 

O Prefeito Municipal de BREJOLÂNDIA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, após parecer favorável da Procuradoria Jurídica Municipal; 
RESOLVE: 
Ratificar o Processo Administrativo nº. 037/2015 de Dispensa de Licitação nº 016/2015 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a 
Prestação serviços no transporte com levantamento das Escolas para Limpeza e distribuição de Materiais, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho 
em nome do Sr. RABONY TIAGO LOPES PEREIRA, portador do CPF nº 554.559.565-15. O valor total da contratação é de R$ 7.789,47 (sete mil, setecentos e 
oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de março de 2015, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 
8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 02 de março de 2015. 
 
 

Gilmar Ribeiro da Silva. 
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA 

CNPJ 13.654.439/0001-80 
Praça Alpiniano José Alves,11 – Brejolândia-Bahia 

 

  

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação. 

O Prefeito Municipal de BREJOLÂNDIA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, após parecer favorável da Procuradoria Jurídica Municipal; 
RESOLVE: 
Ratificar o Processo Administrativo nº. 038/2015 de Dispensa de Licitação nº 017/2015 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a 
Prestação serviços na distribuição da Merenda Escolar e materiais de limpeza para as Escolas da rede de Ensino Fundamental deste Município, durante os meses de 
março e abril 2015, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. EDMAR XAVIER PITÃO, portador do CPF nº 897.238.135-72. O 
valor total da contratação é de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 30 de abril de 2015, de acordo com o 
artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 02 de março de 2015. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Inexigibilidade de Licitação. 

O Prefeito Municipal de BREJOLÂNDIA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, após parecer favorável da Procuradoria Jurídica Municipal; 
RESOLVE: 
Ratificar o Processo Administrativo nº. 039/2015 de Inexigibilidade Licitação nº 023/2015 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por 
objeto a Prestação como Psicóloga no desenvolvimento das atividades da Secretaria de Educação deste Município, autorizando assim, a contratação e a emissão do 
empenho em nome da Srtª. SHALANA DOS SANTOS OLIVEIRA CPF nº 985.483.955-91. O valor total da contratação é de R$ 15.789,50 (quinze mil setecentos 
e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), com vigência de 10 (dez) meses, contados a partir de sua assinatura até 31 de dezembro de 2015, de acordo com o 
art. 25, inciso II, e Art. 13, V, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 02 de março de 2015. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Inexigibilidade de Licitação. 

O Prefeito Municipal de BREJOLÂNDIA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, após parecer favorável da Procuradoria Jurídica Municipal; 
RESOLVE: 
Ratificar o Processo Administrativo nº. 040/2015 de Inexigibilidade Licitação nº 024/2015 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por 
objeto a Prestação de Serviços Como Como Técnico de Enfermagem no PSF II, na Comunidade de Santa Luzia, interior deste Município, em regime de 40 
(quarenta) horas semanais, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome da Srª. ANISIA DA SILVA SANTOS LOPES, Brasileira, 
Casada, Técnico de Enfermagem, inscrita no COREN/BA sob o nº 589.977, portadora  do CPF. Nº 948.541.651-20, RG. Nº 1428868-0 SSP/BA, residente na 
Rua São Bento nº 10, Centro – Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia. O valor total da contratação é de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais), com 
vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2015, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 02 de março de 2015. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Inexigibilidade de Licitação. 

O Prefeito Municipal de BREJOLÂNDIA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, após parecer favorável da Procuradoria Jurídica Municipal; 
RESOLVE: 
Ratificar o Processo Administrativo nº. 041/2015 de Inexigibilidade Licitação nº 025/2015 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por 
objeto a Prestação de Serviços Como Enfermeiro no PSF Antônio Alves de Castro, na sede do Município de Brejolândia, com carga horária de 40 (quarenta) horas 
semanais conforme a programação/escala da Secretaria Municipal de Saúde, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. PAULO 
RAMON DA SILVA BASTOS, Brasileiro, Solteiro, Enfermeiro, portador do CPF nº 053.273.945-06 e RG. 13087569 41 SSP/BA, inscrito no COREN/BA 
Nº 426.731, residente e domiciliado em Brejolândia – Bahia. O valor total da contratação é de R$ 21.324,80 (vinte e um mil trezentos e vinte quatro reais e 
oitenta centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2015, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 02 de março de 2015. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Inexigibilidade de Licitação. 

O Prefeito Municipal de BREJOLÂNDIA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, após parecer favorável da Procuradoria Jurídica Municipal; 
RESOLVE: 
Ratificar o Processo Administrativo nº. 042/2015 de Inexigibilidade Licitação nº 026/2015 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por 
objeto a Prestação de Serviços com Assessoria e Consultoria Técnico Pedagógica à Secretaria de Educação deste Município, por um período de 10 (dez) meses, 
autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. CASSIO FERNANDES DE ARAUJO CPF nº 355.294.905-49. O valor total da 
contratação é de R$ 33.312,10 (trinta e três mil trezentos e doze reais e dez centavos), com vigência de 10 (dez) meses, contados a partir de sua assinatura até 31 de 
dezembro de 2015, de acordo com o art. 25, inciso II, e Art. 13, V, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 02 de março de 2015. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação. 

O Prefeito Municipal de BREJOLÂNDIA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, após parecer favorável da Procuradoria Jurídica Municipal; 
RESOLVE: 
Ratificar o Processo Administrativo nº. 043/2015 de Dispensa de Licitação Nº 018/2015 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a 
Prestação serviços com Limpeza das caixas d’água e caixas de sarjeta (esgoto) de todas as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Município, autorizando 
assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. ANTONIO CLAUBER PEREIRA COSTA, portador do CPF nº 618.236.195-68. O valor total da 
contratação é de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de março de 2015, de acordo com o artigo 24, inciso 
II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 02 de março de 2015. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação. 

O Prefeito Municipal de BREJOLÂNDIA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, após parecer favorável da Procuradoria Jurídica Municipal; 
RESOLVE: 
Ratificar o Processo Administrativo nº. 044/2015 de Dispensa de Licitação Nº 019/2015 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a 
Prestação de Serviços com transporte e instalação de móveis e equipamentos eletrônicos, na mudança da Secretaria de Saúde deste Município para o nove endereço 
ao lado da Prefeitura Municipal, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. GILBERTO DINIZ, portador do CPF nº 065.966.705-
38. O valor total da contratação é de R$ 6.980,00 (seis mil, novecentos e oitenta reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de março de 2015, de 
acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 02 de março de 2015. 
 
 
 

Gilmar Ribeiro da Silva. 
Prefeito Municipal 

 


