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PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA 
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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. 196/2013 de Dispensa de licitação nº 127/2013 que tem 
por objeto a prestação de serviços técnicos especializados de publicações na internet, no Diário Oficial do Município, de atos oficiais com produção, diagramação, 
editoração e publicação de atos da Administração do Executivo Municipal, através da empresa INSTITUTO MUNICIPAL DE GESTÃO E 
DESENVOLVIMENTO. O valor total da contratação é de R$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais), com vigência de 05(cinco) meses, prorrogáveis por 
iguais períodos sucessivos até um limite de 60(sessenta) meses, contados a partir de sua assinatura, de acordo com o art. 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. 197/2013 de Dispensa de Licitação nº 128/2013 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 transporte de pedras tipo Paralelepípedos, de acordo com 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$ 7.961,50 (sete mil novecentos e sessenta e um reais e 
cinquenta 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. 198/2013 de Dispensa de Licitação nº 129/2013 que 
tem por objeto a Prestação serviços com elaboração de um parecer sobre a situação dos Poços Artesianos nos povoados da Zona Rural do Município, no 
desenvolvimento das ações agrícolas, abastecimento e Meio Ambiente, através do Sr. LINDIOMAR JOAQUIM DA SILVA. O valor total da contratação é de R$ 
4.602,10 (quatro mil seiscentos e dois reais e dez 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. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação. 

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº. 199/2013 de Dispensa de Licitação nº 130/2013 que 
tem por objeto a Prestação serviços com Locação de um veículo Tipo Caçamba Basculante, Ano/Modelo 1975/1975, Placa BRN-5244, RENAVAN nº 359788521, 
Cor Azul, propriedade do locador, que será utilizado para transporte de pedras tipo Paralelepípedos, de acordo com as necessidades da Secretaria de Obras, 
Transporte e Urbanismo deste Município, através do Sr. ALTINO MOURA MARTINS FILHO. O valor total da contratação é de R$ 7.347,37 (sete mil trezentos 
e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de março 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. 200/2013 de Dispensa de Licitação nº 131/2013 que 
tem por objeto a Prestação serviços com locação de um Caminhão Tipo Caçamba, Ano/Modelo 2009/2010, Placa JST 6885, Renavan 177330678, propriedade do 
Locador, que será utilizado para transporte de pedras tipo Paralelepípedos, para os povoados da Zona Rural e Ruas da Sede com obras em pavimentação neste 
Município, através do Sr. GEOVANE NASCIMENTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA. 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 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. 201/2013 de Dispensa de Licitação nº 132/2013 que 
tem por objeto a Prestação serviços com Locação de um veículo com motorista modelo: CAR/CAMINHÃO-PIPA,  Placa MXG-  7820 modelo M.BENZ/L 1620 
ANO 2009 COR PRATA, RENAVAM 171151151, propriedade do locador, para ser utilizado na molhação  dos serviços de  infraestrutura na recuperação de 
estradas vicinais e das praças das Comunidades de Santa Luzia, Mombaça, Poço do Morro e campestre - zonas rurais,  onde estão recuperando os trechos das 
estradas deste município, através do Sr. EDMAR XAVIER PITÃO. O valor total da contratação é de R$ 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais), 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. 202/2013 de Dispensa de Licitação nº 133/2013 que 
tem por objeto a Prestação serviços na retirada de pedras no formato Paralelepípedos, para pavimentação de ruas nos povoados da Zona Rural e sede do município 
de Brejolândia, no desenvolvimento das ações da Secretaria Municipal de Obras, através do Sr. VALDIR PEREIRA DA SILVA. O valor total da contratação é de 
R$ 7.242,11 (sete mil duzentos e quarenta e dois reais e onze 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. 204/2013 de Dispensa de Licitação nº 134/2013 que 
tem por objeto a Prestação serviços com locação de um Veículo tipo PAS AUTOMÓVEL Hyundai HB 20, Placa OKR 8081, Renavan 494121661, propriedade do 
locador, que será utilizado pela Secretaria de Administração e Finanças, sendo 02 (duas) viagens a Salvador nos dias 04 e 11/08/2013 para o Secretário tratar de 
assuntos do interesse do Município, através do Sr. ARNÓBIO CASTRO MARTINS. O valor total da contratação é de R$ 3.573,79 (três mil quinhentos e setenta e 
três reais e setenta e nove 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 Inexigibilidade de Licitação. 

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o Processo Administrativo nº. 205/2013 de Inexigibilidade de Licitação nº 
038/2013 que tem por objeto a Prestação de Serviços de Assessoria jurídica, voltada para as atividades da administração municipal, precisamente voltada para 
acompanhamentos de processos na esfera judicial nas Varas de Fazenda Pública Estadual e Federal em primeira e segunda Instância, e ainda, acompanhamento de 
processos no Tribunal de Constas do Município, Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas da União, com a adoção de medidas e dos recursos pertinentes 
em todas as Instâncias, através da Empresa GRISI ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME. O valor total da contratação é de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), com 
vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2013, de acordo com o artigo 25, inciso II, da Lei 8.666/93.  
 
Brejolândia – Ba, 02 de agosto de 2013. 
 

Gilmar Ribeiro da Silva. 
Prefeito Municipal 

 


