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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 

RATIFICAÇÃO 

Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação.

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº. 187/2013 de Dispensa de Licitação 
nº 123/2013 que tem por objeto a Prestação serviços na Locação de 01 (um) veículo tipo Caminhão Basculante, M. B.. / M. Benz l 1513, placa 
KBM-9549 Goiânia/GO, Renavam 111306612, propriedade do LOCADOR, conforme documentação anexa, que será utilizado para atender as 
necessidades da Secretaria de Saúde deste Município, através do Sr. ALMIRO PEREIRA DE MACÊDO. O valor total da contratação é de R$ 
7.990,00 (sete mil novecentos e noventa reais), 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. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação.

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº. 188/2013 de Dispensa de Licitação 
nº 124/2013 que tem por objeto a Prestação serviços na Locação de 01 (um) veículo tipo Car / caminhonete carroceria aberta, Fiat Strada Working  
ano/modelo 2012/2013, placa OKL-3093 Barreiras/BA, Renavam 00482260682, propriedade do LOCADOR, conforme documentação anexa, que 
será utilizado para atender as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças deste Município, através do Sr. JACINTO DOMINGUES 
PINTO. O valor total da contratação é de R$ 1.944,79 (um mil novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e nove centavos), com vigência a 
partir de sua assinatura até o dia 04 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. 192/2013 de Dispensa de Licitação 
nº 125/2013 que tem por objeto a Prestação de serviços a todas secretarias desta Prefeitura, com anúncios e divulgação de campanhas e serviços 
diversos para conhecimento da população, na sede e zona rural do município de Brejolândia, através do Sr. SISENANDO JOAQUIM 
PEREIRA. O valor total da contratação é de R$ 5.436,00 (cinco mil quatrocentos e trinta e seis 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. 

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato nº 184/2013                                                                                                                           PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013 
Contratante: Município de Brejolândia – Ba / Fundo Municipal de Saúde 
Contratada: ULTRAFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 
Objeto: Fornecimento de Medicamentos. 
Fornecimento Parcelado de Medicamentos, até o quantitativo indicado para cada item objeto da licitação Pregão Presencial 015/2013, que deu 
origem ao presente, sempre condicionada aos pedidos do setor responsável, para atender as necessidades da Secretária de Saúde do Município de 
Brejolândia.         
Valor Total: R$ 942.500,00 (novecentos e quarenta e dois mil e quinhentos reais).  
Duração do Contrato: 06 (seis) Meses. 
DATA: Em 02 de julho de 2013. 

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato nº 185/2013                                                                                                                           PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013 
Contratante: Município de Brejolândia – Ba / Fundo Municipal de Saúde 
Contratada: DISOMED DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA. 
Objeto: Fornecimento de Medicamentos. 
Fornecimento Parcelado de Medicamentos, até o quantitativo indicado para cada item objeto da licitação Pregão Presencial 015/2013, que deu 
origem ao presente, sempre condicionada aos pedidos do setor responsável, para atender as necessidades da Secretária de Saúde do Município de 
Brejolândia.         
Valor Total: R$ 531.050,00 (quinhentos e trinta e um mil e cinquenta reais).  
Duração do Contrato: 06 (seis) Meses. 
DATA: Em 02 de julho de 2013. 

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato nº 186/2013                                                                                                                          PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013 
Contratante: Município de Brejolândia – Ba / Fundo Municipal de Saúde 
Contratada: RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI. 
Objeto: Fornecimento de Medicamentos. 
Fornecimento Parcelado de Medicamentos, até o quantitativo indicado para cada item objeto da licitação Pregão Presencial 015/2013, que deu 
origem ao presente, sempre condicionada aos pedidos do setor responsável, para atender as necessidades da Secretária de Saúde do Município de 
Brejolândia.         
Valor Total: R$ 799.050,00 (setecentos e noventa e nove mil e cinquenta reais).  
Duração do Contrato: 06 (seis) Meses. 
DATA: Em 02 de julho de 2013. 

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato nº 187/2013                                                                                                                           PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2013 
Contratante: Município de Brejolândia – Ba / Fundo Municipal de Saúde 
Contratada: ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA EPP. 
Objeto: Fornecimento de Medicamentos. 
Fornecimento Parcelado de Medicamentos, até o quantitativo indicado para cada item objeto da licitação Pregão Presencial 015/2013, que deu 
origem ao presente, sempre condicionada aos pedidos do setor responsável, para atender as necessidades da Secretária de Saúde do Município de 
Brejolândia.         
Valor Total: R$ 550.850,00 (quinhentos e cinquenta mil, oitocentos e cinquenta reais).  
Duração do Contrato: 06 (seis) Meses. 
DATA: Em 02 de julho de 2013. 


