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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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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. 099/2015 de Dispensa de Licitação nº 043/2015 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a 
Prestação de Serviços com capina e retirada de entulhos nos espaços externos 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$ 5.378,73 (cinco mil trezentos e setenta e oito reais e setenta e três centavos), com vigência a partir de sua assinatura até 
o dia 30 de novembro de 2015, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 05 de novembro 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. 100/2015 de Dispensa de Licitação nº 044/2015 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a 
Prestação de Serviços com Manutenção, pintura e recuperação de mesas e cadeiras em madeira e aço, pertencentes ao CRAS, (Centro de Referência de Assistência 
Social) deste Município, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. VALDIR PEREIRA DE OLIVEIRA, CPF nº 717.200.655-
00. O valor total da contratação é de R$ 6.563,91 (seis mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa e um centavos), com vigência a partir de sua assinatura 
até o dia 30 de novembro de 2015, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 05 de novembro de 2015. 

GILMAR RIBEIRO DA SILVA 
Prefeito Municipal 

 


