
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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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                                               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. 225/2013 de Dispensa de Licitação nº 148/2013 que 
tem por objeto a Prestação serviços com Pintura do Letreiro da Rodoviária Municipal de Brejolândia, através do Sr. JOSIVALDO LISBOA DE LIMA. O valor 
total da contratação é de R$ 1.052,63 (um mil cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 30 de setembro de 
2013, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 02 de setembro 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. 226/2013 de Dispensa de Licitação nº 149/2013 que 
tem por objeto a Prestação serviços com levantamento de pavimentação para a Prefeitura Municipal de Brejolândia, através do Sr. MARCO AURÉLIO 
ATHAYDE DE OLIVEIRA. 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 setembro de 2013, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 02 de setembro 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. 227/2013 de Dispensa de Licitação nº 150/2013 que 
tem por objeto a Prestação de Serviços com reforma e pintura do PSF da Comunidade de Limoeiro, Zona Rural, Interior deste Município, através da Empresa 
CONSTRUTORA SCN LTDA - ME. O valor total da contratação é de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 30 de 
setembro de 2013, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 02 de setembro 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. 228/2013 de Dispensa de Licitação nº 151/2013 que 
tem por objeto a Prestação serviços na Locação de 01 (um) veículo tipo Caminhão Basculante, propriedade do LOCADOR, conforme documentação anexa, que 
será utilizado no Transporte de Areia e Pedras tipo Paralelepípedos, para inicio das obras de pavimentação na comunidade de Santa Luzia, Zona Rural, interior deste 
Município, através do Sr. CARLOS ALBERTO PEREIRA. O valor total da contratação é de R$ 4.754,69 (quatro mil setecentos e cinquenta e quatro reais e 
sessenta e nove centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 30 de setembro de 2013, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 02 de setembro 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. 229/2013 de Dispensa de Licitação nº 152/2013 que 
tem por objeto a Prestação serviços com locação de um Veículo tipo PAS AUTOMÓVEL FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ano 2013/2013, placa OUN-2423, que 
será utilizado para transporte dos funcionários do Cartório, que se deslocarão de Serra Dourada para Brejolândia, todas as segundas Feiras onde os mesmos darão 
expediente, através da Srª. MARIA NILDE DOS SANTOS CORREIA MENDES. O valor total da contratação é de R$ 1.052,63 (um mil, cinquenta e dois reais e 
sessenta e três centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 30 de setembro 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. 230/2013 de Dispensa de Licitação nº 153/2013 que 
tem por objeto a Prestação serviços na Locação de 01 (um) veículo tipo Caminhão Basculante, M. BENZ/L 1313, Placa KBJ-1118 - Tabocas do Brejo Velho - BA, 
Renavan 121063496, propriedade do LOCADOR, conforme documentação anexa, que será utilizado no Transporte de lixo das Comunidades de Redenção, 
Campestre, Curvina e Pau D´arco, Zona Rural, interior deste Município, durante o mês de Setembro, através do Sr. ALDEMIR SARDEIRO DA SILVA. O valor 
total da contratação é de R$ 3.374,25 (três mil trezentos e setenta e quatro reais e vinte cinco centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 30 de 
setembro de 2013, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 02 de setembro 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. 231/2013 de Dispensa de Licitação nº 154/2013 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 Saúde, sendo 02 (duas) viagens a Brasília nos dias 05 e 25/09/2013 para a Secretária tratar de assuntos do interesse do 
Município, através do Sr. ARNÓBIO CASTRO MARTINS. O valor total da contratação é de R$ 2.139,07 (dois mil cento e trinta e nove reais e sete centavos), 
com vigência a partir de sua assinatura até o dia 30 de setembro 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. 232/2013 de Dispensa de Licitação nº 155/2013 que 
tem por objeto a Prestação serviços com a manutenção e reparo nos móveis escolares, incluindo mesas, cadeiras e armários, das Escolas da Rede de Ensino 
Fundamental na Sede do Município, através do Sr. WANDERLEY SOARES. 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 setembro de 2013, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 02 de setembro de 2013. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Inexigibilidade de Licitação. 

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº. 233/2013 de Inexigibilidade de Licitação nº 041/2013 
que tem por objeto a Prestação de Serviços com Palestras, Orientações e Treinamento destinado aos servidores dos PSFs da Sede e da Zona Rural, entre eles, 
Técnicos de Enfermagem, Enfermeiros, e toda equipe que encaminhará pacientes ao Hospital Municipal onde antes funcionava era apenas uma UBS, durante os 
dias 12, 13, 14 e 15/09/2013, através da Drª. GABRIELA SULEIMA OLIVEIRA LIMA. O valor total da contratação é de R$ 12.162,10 (doze mil cento e 
sessenta e dois reais e dez centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 30 de setembro de 2013, de acordo com o artigo 25, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 02 de setembro 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. 234/2013 de Dispensa de Licitação nº 156/2013 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 lixo das ruas da comunidade de Mamonal, Zona Rural, 
interior deste Município, durante o mês de Setembro, através do Sr. ALMIRO PEREIRA DE MACÊDO. O valor total da contratação é de R$ 6.582,11 (seis mil 
quinhentos e oitenta e dois reais e onze centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 30 de setembro de 2013, de acordo com o artigo 24, inciso II, da 
Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 02 de setembro de 2013. 
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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. 235/2013 de Dispensa de Licitação nº 157/2013 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 Saúde deste Município por um período de 02 (dois) meses, através do Sr. JACINTO DOMINGUES PINTO. O valor total da contratação é de R$ 
7.940,00 (sete mil novecentos e quarenta reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de outubro de 2013, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 
8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 02 de setembro 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. 236/2013 de Dispensa de Licitação nº 158/2013 que 
tem por objeto a Prestação serviços na aquisição mediante Locação de 01 (um) aparelho de RAIO-X completo, posto e instalado na sala de Raio-X do Hospital 
Municipal Nivaldo Severo de Oliveira, na sede do Município, para atender a demanda do mesmo, através da Empresa INSTITUTO DE IMAGEM BERNARDO 
MARSHALL LTDA - ME. O valor total da contratação é de R$ 8.000,00 (oito mil 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.  
Brejolândia – Ba, 02 de setembro 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. 239/2013 de Dispensa de Licitação nº 161/2013 que 
tem por objeto a Prestação de serviços no Transporte dos Monitores do programa Pro jovem para as localidades de Mamonal e Mombaça, Zona Rural, Interior deste 
Município, durante o mês de setembro 2013, através da Empresa GIBSON DA SILVA ATAIDE-ME. O valor total da contratação é de R$ 7.960,00 (sete mil 
novecentos e sessenta reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 30 de setembro de 2013, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 04 de setembro de 2013. 

 
GILMAR RIBEIRO DA SILVA 

Prefeito Municipal 


