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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. 248/2013 de Dispensa de Licitação nº 169/2013 que 
tem por objeto a Prestação de serviços na distribuição de materiais nos PSF´s do Município, através do Sr. MANOEL PEDROSO BERTUNES. 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 outubro 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. 249/2013 de Dispensa de Licitação nº 170/2013 que 
tem por objeto a Prestação de serviços com a manutenção e reparo na tubulação da rede de esgoto que se encontra entupidos, bem como alguns metros de 
calçamento danificados pelas chuvas, através do Sr. WANDERLEY SOARES. O valor total da contratação é de R$ 7.231,58 (sete mil duzentos e trinta e um reais 
e cinquenta e oito centavos), 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. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação 

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº. 251/2013 de Dispensa de Licitação nº 171/2013 que 
tem por objeto a Prestação serviços com a manutenção e reparo na rede de Energia Elétrica das Ruas e Praças na Sede do Município, e povoados da Zona Rural do 
mesmo, através do Sr. GILSON PEREIRA DA SILVA. O valor total da contratação é de R$ 3.161,75 (três mil cento e sessenta e um reais e setenta e cinco 
centavos), 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. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação 

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº. 252/2013 de Dispensa de Licitação nº 172/2013 que 
tem por objeto a Prestação serviços com locação de um Veículo Tipo PAS/ONIBUS, Renavam 00804677450, Ano/Modelo 2003/2003, Placa DLC 5840, 
propriedade do locador, que será utilizado no transporte dos Professores da rede de ensino fundamental do Município, em viagens partindo dos Povoados da Zona 
Rural do Município, para Correntina e Barreiras, através do Sr. DENIVALDO EDUARDO DE ARAÚJO. O valor total da contratação é de R$ 7.210,53 (sete mil 
duzentos e dez reais e cinquenta e três centavos), 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. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação 

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº. 253/2013 de Dispensa de Licitação nº 173/2013 que 
tem por objeto a Prestação de Serviços na recuperação de Calçamento em paralelepípedos, caixa de sarjeta, drenagem e meio fio na sede deste Município, através do 
Sr. CLEITON DOS SANTOS COUTINHO. 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 31 de outubro 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. 254/2013 de Dispensa de Licitação nº 174/2013 que 
tem por objeto a Prestação de Serviços na recuperação de Calçamento em paralelepípedos, na Praça da Rodoviária na sede deste Município, através do Sr. 
JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA. O valor total da contratação é de R$ 7. 368,42 (sete mil trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos), 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. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação 

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº. 255/2013 de Dispensa de Licitação nº 175/2013 que 
tem por objeto a Locação de 01(um) imóvel tipo Residencial, localizada na Praça Esportiva s/nº - Centro – Brejolândia/BA, que será utilizado como casa de apoio à 
Secretaria Municipal de Saúde do Município, através do Sr. JOÃO PINTO DE CASTRO. O valor total da contratação é de R$ 2.631,58 (dois mil seiscentos e 
trinta e um reais e cinquenta e oito centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2013, de acordo com o artigo 24, inciso II e X, 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. 256/2013 de Dispensa de Licitação nº 176/2013 que 
tem por objeto a Prestação de Serviços com fornecimento de verduras para o Hospital Municipal de Brejolândia e PSFs da Zona Rural do mesmo, através do Sr. 
JOSÉ RIBEIRO DE CASTRO. O valor total da contratação é de R$ 7.350,25 (sete mil trezentos e cinquenta reais e vinte cinco centavos), 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. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação. 

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº. 257/2013 de Dispensa de Licitação nº 177/2013 que 
tem por objeto a Prestação de Serviços de Criação Artística e Ornamentação para Inauguração do Hospital Municipal de Brejolândia, através do Sr. RENATO 
AFONSO MARQUES DE SOUSA. 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 outubro 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. 258/2013 de Inexigibilidade de Licitação nº 044/2013 
que tem por objeto a Prestação de Serviços com Assessoria, Consultoria, Palestras, Orientações e Treinamento destinado aos servidores da Secretaria Municipal de 
Saúde deste Município, durante o mês de Outubro de 2013, através da Drª. GABRIELA SULEIMA OLIVEIRA LIMA. O valor total da contratação é de R$ 
15.125,07 (quinze mil cento e vinte cinco reais e sete centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de outubro de 2013, de acordo com o artigo 25, 
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. 259/2013 de Dispensa de Licitação nº 178/2013 que 
tem por objeto a Prestação de Serviços como Técnico de Enfermagem, com Plantões que serão prestados aos finais de semana no Hospital Municipal de 
Brejolândia, num total de 8 (oito) plantões, através do Sr. JÓSIMO RIBEIRO DE CASTRO. O valor total da contratação é de R$ 2.984,45 (dois mil novecentos e 
oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), 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. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação. 

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº. 260/2013 de Dispensa de Licitação nº 179/2013 que 
tem por objeto a Prestação de Serviços na distribuição de vacinas e matérias diversos, para manutenção dos PSFs da Zona Rural do Município, através do Sr. 
GENIVALDO DOS SANTOS SILVA. 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 31 de outubro de 2013, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 

Gilmar Ribeiro da Silva. 
Prefeito Municipal 


