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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. 101/2015 de Dispensa de Licitação nº 045/2015 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a 
Prestação de Serviços com locação de um Veículo Tipo CAR/CAMINHÃO / BASCULANTE DIESEL, VW/24.250 CNC 6X2, Renavam 227123948, Ano / 
Modelo 2010/2010, Placa NTO 5358, propriedade do Locador, que será utilizado pela Secretaria de Saúde para retirada de entulhos oriundos da capina limpeza dos 
PSFs da Zona Rural e Sede, e da Unidade Básica de Saúde do Município, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. FRANCISCO 
TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CPF nº 536.228.048-15. O valor total da contratação é de R$ 7.960,00 (sete mil novecentos e sessenta reais), com vigência a partir 
de sua assinatura até o dia 20 de abril de 2015, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 01 de dezembro 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. 102/2015 de Dispensa de Licitação nº 046/2015 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a 
Prestação de Serviços com Capina, poda de árvores, e retirada de entulhos nos pátios das escolas do ensino fundamental deste Município, na Sede e Zona Rural, 
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$ 
7.530,00 (sete mil quinhentos e trinta 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, 01 de dezembro 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. 103/2015 de Inexigibilidade de Licitação nº 048/2015 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por 
objeto a Prestação de Serviços à Secretaria de Educação deste Município, com contratação de shows musicais (Bandas), para apresentação no Carnafolia 2016 em 
Brejolândia, dias 07, 08 e 09 de fevereiro de 2016, 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$ 119.830,00 (cento e dezenove mil, oitocentos e trinta reais), com vigência a 
partir de sua assinatura até o dia 29 de fevereiro de 2016, de acordo com o artigo 25, inciso III, da Lei 8.666/93 
Brejolândia – Ba, 01 de dezembro de 2015. 
 
 

Gilmar Ribeiro da Silva. 
Prefeito Municipal 


