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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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RATIFICAÇÃO 

Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação. 
O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº. 220/2013 de Dispensa de Licitação nº 143/2013 que 
tem por objeto a Prestação de serviços com reforma e Pintura do Imóvel Público em Santa Paz da Vinte Cinco, onde funcionará o PSF daquela Localidade, através 
do Sr. JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA. O valor total da contratação é de R$ 4.606,55 (quatro mil seiscentos e seis reais e cinquenta e 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.  
 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação. 

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº. 221/2013 de Dispensa de Licitação nº 144/2013 que 
tem por objeto a 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 Assistência 
Social deste Município, através do Sr. JACINTO DOMINGUES PINTO. O valor total da contratação é de R$ 6.932,47 (seis mil novecentos e trinta e dois reais e 
quarenta 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. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação 

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº. 222/2013 de Dispensa de Licitação nº 145/2013 que 
tem por objeto a Prestação de serviços com Capina e Limpeza das Ruas, Pantanal entorno da lagoa Municipal, Praça Esportiva e área externa do Cemitério 
Municipal, através do Sr. MAICON JEAN SOARES DA SILVA MACEDO. O valor total da contratação é de R$ 3.349,25 (três mil trezentos e quarenta e nove 
reais e vinte cinco centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 30 de agosto de 2013, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 

Gilmar Ribeiro da Silva. 
Prefeito Municipal 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação 

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº. 223 A/2013 de Dispensa de Licitação nº 146/2013 que 
tem por objeto a Prestação serviços na Locação de 01 (um) veículo tipo ESP./ caminhonete carroceria aberta, Mod. I/TOYOTA HILUX CD 4X4 ANO 2012 
MOD 2013 Placas OLE - 2200, Renavam 498799786, propriedade do LOCADOR, conforme documentação anexa, que será utilizado para atender as necessidades 
em assuntos referentes ao Bolsa Família, vinculado à Secretaria de Assistência Social deste Município, através do Sr. JESUALDO ALVES DOS SANTOS. O 
valor total da contratação é de R$ 7.895,00 (sete mil oitocentos e noventa e cinco 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. 

Gilmar Ribeiro da Silva. 
Prefeito Municipal 

 


