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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. 266/2013 de Dispensa de Licitação 
nº 185/2013 que tem por objeto a Prestação de Serviços com confecção de lanches (salgados diversos e sucos), para serem servidos nos cursos e 
palestras organizados pela Secretaria de Ação Social deste Município, através da Srª. GELCIA DOS ANJOS PINTO. 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 
novembro de 2013, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 01 de novembro 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. 267/2013 de Inexigibilidade de 
Licitação nº 046/2013 que tem por objeto a Prestação de Serviços com Assessoria, Consultoria, Palestras, Orientações e Treinamento destinado 
aos servidores dos Postos de Saúde da Família deste Município, durante o mês de Novembro de 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 novembro de 2013, de acordo com o artigo 25, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 01 de novembro 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. 268/2013 de Dispensa de Licitação 
nº 186/2013 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 da Secretaria de Administração e Finanças deste Município, através do Sr. JESUALDO ALVES 
DOS SANTOS. O valor total da contratação é de R$ 6.236,18 (seis mil duzentos e trinta e seis reais e dezoito centavos), com vigência a partir de 
sua assinatura até o dia 30 de novembro de 2013, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 01 de novembro 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. 269/2013 de Dispensa de Licitação 
nº 187/2013 que tem por objeto a Prestação de Serviços como Farmacêutica, dando assessoria na Saúde, em regime de 40 (quarenta) horas 
semanais, sendo 20 (vinte) horas de serviços prestados na Farmácia Básica, e 20 (vinte) horas na Farmácia do Hospital, através da Srª. MARIA 
JOSÉ PEREIRA NUNES. O valor total da contratação é de R$ 6.698,50 (seis mil seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), 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, 01 de novembro 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. 270/2013 de Dispensa de Licitação 
nº 188/2013 que tem por objeto a Prestação de Serviços com a Poda e retirada de árvores nas estradas vicinais da Zona Rural do Município, onde, 
com o inicio das chuvas correm o risco de desabarem e provocar transtornos, através do Sr. WANDERLEY SOARES. O valor total da 
contratação é de R$ 7.900,00 (sete mil novecentos reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 30 de novembro de 2013, de acordo 
com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 01 de novembro 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. 272/2013 de Dispensa de Licitação 
nº 190/2013 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 Administração e Finanças, durante o mês de novembro de 
2013, através do Sr. ARNÓBIO CASTRO MARTINS. O valor total da contratação é de R$ 6.799,14 (seis mil setecentos e noventa e nove reais 
e quatorze  centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 30 de novembro de 2013, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 
8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 01 de novembro 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. 273/2013 de Dispensa de Licitação 
nº 191/2013 que tem por objeto a Prestação de Serviços com manutenção de Telhado, incluindo reposição de telhas, nos telhados do Hospital 
Municipal na Sede, e PSFs da Zona Rural do Município, descrito e justificado no Processo Administrativo nº 273/2013, através do Sr. 
WANDERLEY SOARES. O valor total da contratação é de R$ 7.163,28 (sete mil cento e sessenta e três reais e vinte e oito centavos), com 
vigência a partir de sua assinatura até o dia 30 de novembro de 2013, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 01 de novembro 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. 274/2013 de Dispensa de Licitação 
nº 192/2013 que tem por objeto a Prestação serviços com Divisórias na Instalação do PSF da Sede deste Município, através da Empresa 
DINAMO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA - ME. O valor total da contratação é de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos 
reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 30 de novembro de 2013, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 01 de novembro 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. 275/2013 de Dispensa de Licitação 
nº 193/2013 que tem por objeto a Prestação de Serviços na recuperação de Calçamento em paralelepípedos, na Rua Principal, na entrada da 
Cidade, onde foi danificado pelas chuvas, através do Sr. JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA. O valor total da contratação é de R$ 6.448,03 (seis 
mil quatrocentos e quarenta e oito reais e três centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 30 de novembro de 2013, de acordo com 
o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 01 de novembro 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. 276/2013 de Dispensa de Licitação 
nº 194/2013 que tem por objeto a Prestação de Serviços na Manutenção do Calçamento em paralelepípedos, na Praça do Mercado, na sede deste 
Município de Brejolândia, através do Sr. EDVALDO FERNANDES DE SOUZA. O valor total da contratação é de R$ 7.143,16 (sete mil cento 
e quarenta e três reais e dezesseis centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 30 de novembro de 2013, de acordo com o artigo 24, 
inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 01 de novembro 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. 283/2013 de Dispensa de Licitação 
nº 195/2013 que tem por objeto a Prestação de Serviços como Operador de Retro Escavadeira, na limpeza e retirada de Entulhos no entorno de 
todas as Escolas da rede Municipal de Ensino de Brejolândia, através do Sr. VALDEIR GOMES PEREIRA. O valor total da contratação é de 
R$ 6.221,36 (seis mil duzentos e vinte um reais e trinta e seis centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 30 de novembro de 
2013, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 04 de novembro de 2013 
 


