GAZETA DO OESTE

Ano IX Nº 2463

Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476 02 de julho de 2015

ATOS OFICIAIS
Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Administrativos 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.

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. 066/2015 de Dispensa de Licitação nº 024/2015 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a
Prestação serviços Prestação de serviços Jurídicos com pedido de liminar para liberação de convênios a serem celebrados com a Caixa Econômica Federal,
autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome da Drª. THAISSA DE FREITAS CAVALCANTE, CPF nº 206.601.705-15. O valor total da
contratação é de R$ 6.119,47 (um mil cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de julho de 2015, de
acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
Brejolândia – Ba, 01 de julho 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. 067/2015 de Dispensa de Licitação nº 025/2015 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a
Prestação de Serviços à Secretaria de Saúde deste Município, como Instrutora e Professora de Educação Física, na academia da Saúde na sede deste Município, com
jornada de 20 (vinte) horas semanais, conforme programação/escala da Secretaria de Saúde, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome da
Srtª. FRANCIELE NUNES DOMINIESE, Brasileira, Solteira, Licenciada em Educação Física, inscrita no CREF nº 009787-G/BA, portadora do CPF.
044.801.875-61, e RG nº 13.103.704-86 SSP/BA, residente em Tabocas do Brejo Velho - Bahia. O valor total da contratação é de R$ 6.315,78 (seis mil trezentos e
quinze reais e setenta e oito 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, 01 de julho 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. PA nº 068/2015 de Inexigibilidade de Licitação nº IN 040/2015, bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que
tem por objeto a Prestação de Serviços como Odontólogo no PSF Da Comunidade de Santa Luzia, Zona Rural deste Município, em regime de 40 (quarenta) horas
semanais, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Dr. DIEGO AUGUSTO FLORES CRO/BA nº 1789. O valor Total Global da
contratação é de R$ 19.839,00 (dezenove mil oitocentos e trinta e nove reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2015, de
acordo com o artigo 25, inciso II, da Lei 8.666/93.
Brejolândia – Ba, 01 de julho 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. 069/2015 de Dispensa de Licitação nº 026/2015 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a
Prestação de Serviços com filmagem durante os eventos de inauguração da Academia da Saúde na sede do Município e dos pontos de apoio dos USFs da Zona
Rural nas comunidades de Santa Paz, Curvina e UBS de Santa Luzia, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome da Empresa JAKSON
AUGUSTO DA SILVA - ME, CNPJ nº 40.523.276/0001-79. O valor total da contratação é de R$ 6.650,00 (seis mil seiscentos e cinquenta reais), com vigência a
partir de sua assinatura até o dia 31 de julho de 2015, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
Brejolândia – Ba, 01 de julho 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. 070/2015 de Dispensa de Licitação nº 027/2015 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a
Prestação de Serviços com perfuração e revestimento de Poço Tubular profundo, localizado neste Município de Brejolândia, autorizando assim, a contratação e a
emissão do empenho em nome da Empresa ERM EMPREENDIMENTOSAGRÍCOLAS LTDA ME, CNPJ nº 14.126.500/0001-89. O valor total da contratação é
de R$ 7.900,00 (sete mil novecentos reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de julho de 2015, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei
8.666/93.
Brejolândia – Ba, 01 de julho 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. 071/2015 de Dispensa de Licitação nº 028/2015 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a
Prestação de Serviços com limpeza de tubulação de água, esgoto, caixas de sarjeta, e desincrustarão de caixas d’água nas USFs (Unidade de Saúde da Família) da
sede e da Zona Rural, e da UBS da sede do 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$ 3.319,00 (três mil trezentos e dezenove reais), com vigência a partir de sua
assinatura até o dia 31 de julho de 2015, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
Brejolândia – Ba, 01 de julho de 2015.
Gilmar Ribeiro da Silva.
Prefeito Municipal

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N° GNG 4321-J60321

