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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.

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE: www.jornalgazetadooeste.com.br

Ano VII   Nº 1772         Rua Folk Rocha, Nº103- Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476  06 de agosto de 2013

                                Estado da Bahia 
                              PREFEITURA MUNICIPAL BREJOLÂNDIA 
             CNPJ 13.654.439/0001-80 
                               Praça Alpiniano Jose Alves, 11 – Brejolândia – Ba                 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação.

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº. 206/2013 de Dispensa de Licitação nº 135/2013 que 
tem por objeto a Prestação serviços na transformação da Lagoa Municipal em Pista de Cross, para realização de eventos de Motocross nos festejos da 1ª Micareta de 
Brejolândia a realizar-se nos dias 06, 07 e 08/09/2013, através do Sr. EDMAR XAVIER PITÃO. O valor total da contratação é de R$ 7.717,66 (sete mil setecentos 
e dezessete reais e sessenta e seis 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.  
Brejolândia – Ba, 02 de agosto 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. 211/2013 de Dispensa de Licitação nº 136/2013 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 no Transporte de Resíduos Sólidos tipo, galhos de árvores, entulhos e 
demais compostos espalhados nas ruas da comunidade de Mamonal, Zona Rural, interior deste Município, através do Sr. ALMIRO PEREIRA DE MACÊDO. O 
valor total da contratação é de R$ 7.527,37 (sete mil quinhentos e vinte sete reais e trinta e sete 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.  
Brejolândia – Ba, 02 de agosto 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. 213/2013 de Dispensa de Licitação nº 137/2013 que 
tem por objeto a Prestação de serviços na manutenção da parte elétrica e hidráulica, limpeza das tubulações dos banheiros, cozinha e demais dependências do Prédio 
do CRAS, onde os mesmos se encontram entupidos com calcário e demais dejetos, através do Sr. WANDERLEY SOARES. 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.  
Brejolândia – Ba, 02 de agosto 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. 214/2013 de Dispensa de Licitação nº 138/2013 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 durante o mês de agosto, através do Sr. JOSÉ LUÍS SOARES. O valor total da contratação é de R$ 7.880,00 (sete mil 
oitocentos e oitenta 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.  
Brejolândia – Ba, 02 de agosto 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. 215/2013 de Dispensa de Licitação nº 139/2013 que 
tem por objeto a Prestação serviços com locação de um Veículo Tipo PAS / AUTOMÓVEL, VW GOL, Placa AOU 4991, propriedade do Locador, que será 
utilizado para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município, em viagens a Barreiras e Ibotirama durante o mês de agosto, através do Sr. PEDRO 
TEIXEIRA DE NOVAIS. O valor total da contratação é de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos 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.  
Brejolândia – Ba, 02 de agosto 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. 216/2013 de Dispensa de Licitação nº 140/2013 que 
tem por objeto a Prestação serviços com Pintura e reforma de Equipamentos e móveis do Hospital Municipal de Brejolândia, através do Sr. JOÃO BATISTA 
MARTINS DE LISBOA. O valor total da contratação é de R$ 7.136,92 (sete mil cento e trinta e seis reais e noventa e dois 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.  
Brejolândia – Ba, 02 de agosto 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. 217/2013 de Dispensa de Licitação nº 141/2013 que 
tem por objeto a Prestação serviços com locação de um Veículo Tipo ESP / CAMINHONETE / ABER / C.DU, I TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV, Renavam 
973123737, Ano / Modelo 2008/2008, Placa DWR 9450, propriedade do Locador, que será utilizado pela Secretaria de Saúde em uma viagem a Salvador nos dias 
15 e 16/08, em serviços do Fundo Municipal de Saúde deste Município, através do Sr. JOSÉ RIBEIRO DE CASTRO. O valor total da contratação é de R$ 
3.015,25 (três mil quinze reais e vinte cinco 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.  
Brejolândia – Ba, 02 de agosto de 2013. 

Gilmar Ribeiro da Silva. 
Prefeito Municipal 


