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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: 
O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o Processo Administrativo nº. PA 079/2015 de Dispensa de Licitação nº 030/2015, bem como 
Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Locação de 01 (um) imóvel tipo residencial, de propriedade do LOCADOR, localizado na Rua do Aeroporto 
nº 99 – Centro – Brejolândia/Ba, que será utilizado como almoxarifado da Secretaria de Saúde deste Município, através do Sr. JOSÉ JOAQUIM NUNES. O valor total da 
contratação é de R$ 1.000,00 (um mil reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2015, de acordo com o artigo 24, inciso X, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 02 de setembro 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: 
O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o Processo Administrativo nº. PA 080/2015 de Dispensa de Licitação nº 031/2015, bem como 
Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Locação de 01 (um) imóvel tipo residencial, de propriedade do LOCADOR, localizado na Av. Antônio 
Coelho s/nº – Centro – Brejolândia/Ba, que será utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde como ponto de apoio a Vigilância Sanitária e Vigilância epidemiológica deste 
Município, através da Srª. DEUSELINA CASTRO DOS SANTOS. O valor total da contratação é de R$ 1.600,00 (um 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 X, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 02 de setembro 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. 081/2015 de Dispensa de Licitação nº 032/2015 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação 
de Serviços com reparos nas instalações elétricas e hidráulicas do prédio onde funciona o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) deste Município, autorizando 
assim, a contratação e a emissão do empenho em nome da Empresa CONSTRUTORA CYNTIA LTDA ME, CNPJ nº 07.675.811/0001-31. O valor total da contratação é de 
R$ 7.000,00 (sete mil reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 30 de setembro de 2015, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 02 de setembro 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. 083/2015 de Dispensa de Licitação nº 033/2015 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação 
de Serviços com Locação de Veículo, Placa Policial PJC-8849, (Pálio) destinado ao transporte de membros da Secretaria de Assistência Social com visitas domiciliares no 
interior deste Município, 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$ 5.940,00 (cinco mil novecentos e quarenta reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 30 de setembro de 2015, de acordo com o artigo 24, 
inciso II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 02 de setembro 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. 084/2015 de Dispensa de Licitação nº 034/2015 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação 
serviços com fornecimento de lanches (Salgados, e Refrigerantes) durante reuniões e encontros das famílias no centro de referência da Assistência Social (CRAS) deste 
Município, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. EDMAR XAVIER PITÃO, CPF nº 897.238.135-72. O valor total da contratação é de 
R$ 6.368,50 (seis mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 30 de setembro de 2015, de acordo com o artigo 
24, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 02 de setembro 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. 085/2015 de Dispensa de Licitação nº 035/2015 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação 
de Serviços à Secretaria de Educação, como Músico para apresentação nos festejos em comemoração ao dia da independência do Brasil, 07/09/2015, em conjunto com os 
alunos das Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Município, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. ELY MARCOS VASCO DA 
CAMARA, CPF nº 032.278.195-70. O valor total da contratação é de R$ 4.226,03 (quatro mil duzentos e vinte seis reais e três centavos), com vigência a partir de sua 
assinatura até o dia 30 de setembro de 2015, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 02 de setembro 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. 086/2015 de Dispensa de Licitação nº 036/2015 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação 
de Serviços com Confecção e fornecimento de lanches tipo salgados (coxinha, pastel e refrigerantes), durante encontros dos grupos de jovens dos serviços de convivência e 
fortalecimento de vínculos do CRAS deste Município, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome da Srª. ROSILENE GUALBERTO DE SOUZA, 
CPF nº 639.283.105-34. O valor total da contratação é de R$ 7.895,00 (sete mil oitocentos e noventa e cinco reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 30 de 
setembro de 2015, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 02 de setembro 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. 087/2015 de Inexigibilidade de Licitação nº 045/2015 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a 
Prestação de Serviços à Secretaria de Educação deste Município, com contratação dos Serviços de Criação Artística para divulgação de obras vinculadas à Secretaria de 
Educação deste Município, e Locação de programação visual decorativa para e comemoração do 07 de setembro, organizado pelas Escolas da rede de ensino fundamental 
deste Município, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome da Artista ADELIA PATRICIA DE SOUZA LEITE, CPF nº 036.317.045-69. O valor 
total da contratação é de R$ 43.052,63 (quarenta e três mil, cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 30 de 
setembro de 2015, de acordo com o artigo 25, inciso III, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 02 de setembro 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: 
O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o Processo Administrativo nº. PA 088/2015 de Dispensa de Licitação nº 037/2015, bem como 
Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de Serviços Médicos como Auditora de Laudos de AIH, no Hospital Municipal de Brejolândia/BA,  
através da Drª. ANA PAULA SARDÁ CRM nº 16811. O valor total da contratação é de R$ 2.960,00 (dois mil novecentos e sessenta 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 setembro de 2015. 

Gilmar Ribeiro da Silva. 
Prefeito Municipal 

 


