
Prefeituras e Câmaras prestam contas à população

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 órgãos de controle externo e a sociedade, conhecam, acompanhem e

analisem o desempenho da administração municipal.

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei n° 101/2000, estão publicados abaixo  Atos Oficiais Administrati-
vos de Prefeituras, Câmaras  Municipais e outros orgãos oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas
municipais, coloca a disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

ATOS OFICIAIS

Atos Oficiais Administrativos publicados simultaneamente, impresso e online: www.jornalgazetadooeste.com.br
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA
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Praça Alpiniano Jose Alves, 11 – Brejolândia – Ba

RATIFICAÇÃO

Ratificação do Ato de Inexigibilidade.
O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº. 010/2012 de Inexigibilidade
de licitação nº 002/2012 que tem por objeto a contratação dos shows musicais das Bandas, Banda Selva Branca, Banda Lingerie, Banda
Kara Karamba e Banda Toinho & Cia, para apresentação no Carnafolia 2012 em Brejolândia, dias 18,19,20 e 21 de fevereiro de 2012,
através da empresaJRAO SERVIÇOS LTDA. O valor Total da contratação é deR$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), com vigência de
02(dois) meses, não prorrogáveis, contados a partir de sua assinatura, de acordo com o art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93.

RATIFICAÇÃO
Ratificação do Ato de Inexigibilidade.

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº. 011/2012 de Inexigibilidade
nº 003/2012 que tem por objeto a Prestação de serviços advocatícios para assuntos de interesse deste Município, nas áreas,
tributária e de Recursos Humanos, incluindo-se o contraditório nestas áreas, e prestará serviços de atendimento ao público em
geral, através da Drª. Kátia de Queiroz Santos. O valor total da contratação é de R$ 23.599,29 (vinte e três mil, quinhentos e noventa
e nove reais e vinte e nove centavos), com vigência a partir da assinatura do Contrato até o dia 31 de Dezembro de 2012, de acordo
com o artigo 25, inciso II, da Lei 8.666/93.

RATIFICAÇÃO
Ratificação do Ato de Inexigibilidade.

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº. 013/2012 de Inexigibilidade
de licitação nº 004/2012 que tem por objeto a prestação de serviços de Elaboração de Projetos na área da saúde, com cadastro de
Fotografias, relatórios de vistoria e documentos complementares para inserção em sistemas, bem como a prestação de contas, através da
empresaVISÃO - PROJETOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. O valor total da contratação é deR$ 10.000,00 (dez mil reais), com vigência
de 02(dois) meses, contados a partir de sua assinatura, de acordo com o art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93.

RATIFICAÇÃO
Ratificação do Ato de Dispensa

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº. 014/2012 de Dispensa nº 004/
2012 que tem por objeto a Locação de uma área de terra medindo 26.136m² (vinte e seis mil cento e trinta e seis) metros quadrados na
localidade de Mamonal, interior do Município, para deposito de lixo, através do Sr. Cláudio Monteiro Vasco. O valor total da contratação é
de R$ 3.630,00 (três mil, seiscentos e trinta reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2012, de acordo com
o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.

Brejolândia, 03 de fevereiro de 2012.

Edézio Nunes Bastos.
Prefeito Municipal


