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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 anexos dos 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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PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA 
CNPJ 13.654.439/0001-80 

Praça Alpiniano José Alves,11 – Brejolândia-Bahia 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO: 

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, após o prazo recursal, homologa o procedimento Licitatório Pregão presencial nº. 
015/2013–CPL/PMB/BA às Licitantes vencedoras, as Empresas MAXI-MED-ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA, vencedora dos lotes 01 e 05 com a 
menor proposta apresentada, com o valor total resultante da soma dos 02 (dois) lotes, a quantia estimada de R$ 550.850,00 (quinhentos e cinquenta mil, oitocentos 
e cinquenta reais), ULTRAFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, vencedora dos Lotes 04, e 08: totalizando os dois lotes, o valor total de R$
942.500,00 (novecentos e quarenta e dois mil e quinhentos reais), DISOMED DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA, vencedora dos 
Lotes 03, e 07: totalizando os dois lotes, o valor total de R$ 531.050,00 (quinhentos e trinta e um mil, e cinquenta reais), e a Empresa RECMED COMÉRCIO 
DE MATERIAIS HOSPITALARES  EIRELI LTDA vencedora dos Lotes 02, e 06, totalizando os dois lotes, o valor total de R$ 799.050,00 (setecentos e 
noventa e nove mil e cinquenta reais), por apresentarem propostas com o menor preço por lote para execução do objeto nos termos de classificação e Julgamento 
feito pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio desta Prefeitura, à vista das considerações expostas na “ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO E 
JULGAMENTO”, pelo que, após o transcurso do prazo recursal, lavre-se o competente instrumento de contrato, consoante os termos fixados no edital. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação.

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº. 179/2013 de Dispensa de Licitação nº 
115 B/2013 que tem por objeto a Prestação de Serviços como Auxiliar de Enfermagem no Hospital Municipal, na sede do Município, em regime de 
40 (quarenta) horas semanais, através da Srª. MARIA FÁTIMA GALVÃO SANTOS. O valor total da contratação é de R$ 5.160,00 (cinco mil 
cento e sessenta reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2013, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 
8.666/93.

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação.

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº. 180/2013 de Dispensa de Licitação nº 
116/2013 que tem por objeto a Prestação de serviços de Assessoria e Consultoria no Setor de Tributos deste Município de Brejolândia/BA,
realizando atividades rotineiras do setor, tanto no acompanhamento da Dívida Ativa do Município, quanto da captação de impostos atribuídos ao 
mesmo, através do Sr. ADAILTON CARDOSO CASTRO. O valor total da contratação é de R$ 7.584,00 (Sete mil quinhentos e oitenta e quatro 
reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de Dezembro de 2013, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.

RATIFICAÇÃO 

Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação.

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº. 181/2013 de Dispensa de Licitação nº 
117/2013 que tem por objeto a Prestação serviços de assentamento cerâmico nos pisos das Escolas da rede Municipal de Ensino da Zona Rural, 
interior deste Município de Brejolândia - Bahia, neste Município, através da Empresa CONSTRUTORA SHANDAI LTDA - ME. 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 30 de julho de 2013, de 
acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 

RATIFICAÇÃO 

Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação.

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº. 182/2013 de Dispensa de Licitação nº 
118/2013 que tem por objeto a Prestação serviços de dedetização no Hospital e Postos de Saúde na Sede e povoados da Zona Rural deste 
Município, através da Empresa CRR-CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA ME. O valor total da contratação é de R$ 7.900,00 (sete 
mil novecentos reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 30 de julho de 2013, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação.

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº. 183/2013 de Dispensa de Licitação nº 
119/2013 que tem por objeto a Prestação de Serviços de Criação de projeto de jardinagem decorativa, com acompanhamento executivo, para as 
Praças do Município de Brejolândia - Bahia, através da Empresa R M SOUSA & CIA LTDA. O valor total da contratação é de R$ 5.000,00(cinco 
mil reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 30 de julho de 2013, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação.

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº. 184/2013 de Dispensa de Licitação nº 
120/2013 que tem por objeto a Prestação serviços com locação de um Veículo Tipo PAS / AUTOMÓVEL, GM CORSA HATC, Ano/Modelo 
2007/2007, Placa HDO 5876, RENAVAM nº 918865834, propriedade do Locador, que será utilizado para atender as necessidades da Secretaria de 
Saúde deste Município, por um período de 02 (dois) meses, através do Sr. CARLOS EDUARDO DOS SANTOS COUTINHO. O valor total da 
contratação é de R$ 5.495,44 (cinco mil quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos), com vigência a partir de sua assinatura 
até o dia 31 de agosto de 2013, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 

RATIFICAÇÃO 

Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação.

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº. 185/2013 de Dispensa de Licitação nº 
121/2013 que tem por objeto a Prestação serviços com locação de um Veículo Tipo PAS / AUTOMÓVEL, FIAT PUNTO ATRACTIVE, 
Ano/Modelo 2012/2013, Placa OKK 8526, RENAVAM nº 479639850, propriedade do Locador, que será utilizado para atender as necessidades da 
Secretaria de Saúde deste Município, por um período de 02 (dois) meses, através do Sr. CARLOS SOUZA SANTOS. O valor total da contratação 
é de R$ 6.236,18 (seis mil duzentos e trinta e seis reais e dezoito centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de agosto de 2013, 
de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 
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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, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº. 186/2013 de Dispensa de Licitação nº 
122/2013 que tem por objeto a Prestação serviços com a manutenção e reparo na rede de Energia Elétrica da Unidade Básica de Saúde da Sede, e 
Postos de Saúde da Família na Zona Rural do Município, através do Sr. GILSON PEREIRA DA SILVA. O valor total da contratação é de R$ 
5.762,10 (cinco mil setecentos e sessenta e dois reais e dez centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de julho de 2013, de 
acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 

Gilmar Ribeiro da Silva. 
Prefeito Municipal 


