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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 
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RATIFICAÇÃO 

Ratificação do Ato de Inexigibilidade de Licitação. 
 

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº. 240/2013 de Inexigibilidade de 
Licitação nº 042/2013 que tem por objeto a Prestação de Serviços como Odontólogo no PSF da Comunidade de Santa Luzia, Zona Rural deste 
Município, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, através do Dr. RÊMULO CÉSAR ALCÂNTARA MUNIZ. O valor total da contratação 
é de R$ 12.186,82 (doze mil cento e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos), 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, 10 de setembro de 2013. 
 

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. 241/2013 de Dispensa de Licitação 
nº 162/2013 que tem por objeto a Prestação serviços com transporte de água potável, para a Escola de Ensino Fundamental da Comunidade de 
Campestre, durante o mês de setembro, onde a mesma se encontrava sem água devido à manutenção do Poço artesiano e rede de tubulação que 
abastece a mesma, através do Sr. VALDEIR GOMES PEREIRA. 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 30 de setembro de 2013, de acordo com o artigo 24, inciso II, 
da Lei 8.666/93. 
  
Brejolândia – Ba, 10 de setembro de 2013. 
 

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. 242/2013 de Dispensa de Licitação 
nº 163/2013 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  das 
Plantas nos Canteiros, Praças e Jardins da sede do Município, durante o mês de setembro 2013, através do Sr. EDMAR XAVIER PITÃO. O 
valor total da contratação é de R$ 7.860,00 (sete mil oitocentos 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, 10 de setembro de 2013. 
 

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. 243/2013 de Dispensa de Licitação 
nº 164/2013 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$ 7.736,85 (sete mil setecentos e trinta e seis reais e oitenta e 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, 10 de setembro de 2013. 
 

Gilmar Ribeiro da Silva. 
Prefeito Municipal 

 
 


