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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. 285/2013 de Dispensa de Licitação 
nº 197/2013 que tem por objeto a Prestação serviços com a manutenção e reparo na rede de Energia Elétrica d das Ruas e Praças do Povoado de 
Mombaça, em preparação para os festejos natalinos e virada do ano, através do Sr. GILSON PEREIRA DA SILVA. O valor total da contratação 
é de R$ 6.968,42 (seis mil novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois 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, 09 de dezembro 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. 286/2013 de Dispensa de Licitação 
nº 198/2013 que tem por objeto a Prestação de Serviços com locação de sistema de som para Secretaria de Educação deste Município, nos 
Colégios de Santa Luzia e Mombaça, através da Srtª. ADRIANA DE CASTRO MIRANDA. 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 31 de dezembro de 
2013, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 09 de dezembro 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. 287/2013 de Dispensa de Licitação 
nº 199/2013 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 pela 
Secretaria de Educação, Escolas Mombaça e Santa Luzia em diversas atividades das Escolas, durante mês de dezembro 2013, através do Sr. 
ALDEMIR SARDEIRO DA SILVA. O valor total da contratação é de R$ 7.421,36 (sete mil quatrocentos e vinte um reais e trinta e seis 
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, 09 de dezembro 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. 288/2013 de Dispensa de Licitação 
nº 200/2013 que tem por objeto a Prestação de Serviços à Secretaria de Obras, no Desenvolvimento das Ações da Secretaria de Obras, Transporte 
e Urbanismo deste Município de Brejolândia - Bahia, 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 31 de dezembro de 2013, de 
acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 09 de dezembro 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. 289/2013 de Inexigibilidade de 
Licitação nº 047/2013 que tem por objeto a Prestação de Serviços com Palestras, Orientações e Treinamento destinado aos servidores dos Postos 
de Saúde da Família da Sede e da Zona Rural deste Município, entre eles, Técnicos de Enfermagem, Enfermeiros e toda equipe que encaminhará 
pacientes ao Hospital Municipal onde antes funcionava a UBS (Unidade Básica de Saúde), através da Drª. GABRIELA SULEIMA OLIVEIRA 
LIMA. O valor total da contratação é de R$ 10.680,62 (dez mil seiscentos e oitenta reais e sessenta 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, 09 de dezembro 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. 290/2013 de Inexigibilidade de 
Licitação nº 048/2013 que tem por objeto a Prestação de Serviços como Medica, no PSF de Mamonal em regime de 40 (quarenta) horas semanais 
durante o mês de dezembro 2013, através da Drª. LISANDRA VERISSIMO SANTOS NEVES. O valor total da contratação é de R$ 12.162,16 
(doze mil cento e sessenta e dois reais e dezesseis 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, 09 de dezembro 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. 300/2013 de Dispensa de Licitação 
nº 203/2013 que tem por objeto a Prestação serviços na Locação de 01 (um) veículo tipo, Fiat Uno Mille  ano/modelo 2011/2011, placa NYR-
8235 Barreiras/BA, Renavam 309825082, propriedade do LOCADOR, conforme documentação anexa, que será utilizado para atender as 
necessidades da Secretaria de Saúde deste Município em viagens a Barreiras, através do Sr. JOSELINO DE SOUZA CUNHA. 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 
dezembro de 2013, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 09 de dezembro de 2013. 
 

Gilmar Ribeiro da Silva 
Prefeito Municipal 

 


