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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 anexosdos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Cosntituição 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, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº. 169/2013 de Dispensa de Licitação nº 111/2013 que 
tem por objeto a Prestação serviços com roçagem e limpeza de margens das estradas vicinais deste Município, no desenvolvimento das ações da Secretaria 
Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo, através do Sr. JOSIVALDO LISBOA DE LIMA. O valor total da contratação é de R$ 5.994,64 (cinco mil, 
novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 25 de julho de 2013, de acordo com o artigo 24, 
inciso II, da Lei 8.666/93.  
 
Brejolândia – Ba, 25 de junho de 2013. 

 
 

RATIFICAÇÃO 
 

Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação. 
 
O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº. 170/2013 de Dispensa de Licitação nº 112/2013 que 
tem por objeto a Prestação serviços com elaboração de um parecer gerencial, sobre a situação das estradas deste Município, no desenvolvimento das ações da 
Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo, através do Sr. LINDIOMAR JOAQUIM DA SILVA. O valor total da contratação é de R$ 2.253,36 (dois 
mil duzentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 10 de julho de 2013, de acordo com o artigo 24, inciso 
II, da Lei 8.666/93.  
 
Brejolândia – Ba, 25 de junho de 2013. 

RATIFICAÇÃO 
 

Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação. 
 
O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº. 171/2013 de Dispensa de Licitação nº 113/2013 que 
tem por objeto a Prestação serviços com locação de um Caminhão Tipo Caçamba, Ano/Modelo 2009/2009, Placa MWW 2527, Renavan 155904108, propriedade 
do Locador, que será utilizado para atender as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo deste Município, através do Sr. FLAUSER 
FRANCELINO XAVIER. O valor total da contratação é de R$ 5.332,47 (cinco mil trezentos e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos), com vigência a partir 
de sua assinatura até o dia 25 de julho de 2013, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
 
Brejolândia – Ba, 25 de junho de 2013. 

 
RATIFICAÇÃO 

 
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação. 

 
O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº. 172/2013 de Dispensa de Licitação nº 114/2013 que 
tem por objeto a Prestação serviços com locação de um Veículo Tipo PAS/ONIBUS, Ano/Modelo 1992/1993, Placa JJC 9688, que será utilizado no transporte dos 
Alunos do Ensino Médio deste Município, através do Sr. WANDERLEY SOARES. O valor total da contratação é de R$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta 
reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 25 de julho de 2013, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
 
Brejolândia – Ba, 25 de junho de 2013. 

 

 


