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PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA 

CNPJ 13.654.439/0001-80 
Praça Alpiniano José Alves,11 – Brejolândia-Bahia 

 

  

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação. 

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o Processo Administrativo PA nº. 001/2014 de Dispensa de Licitação DSP nº 
001/2014 que tem por objeto a Prestação de Serviços à Secretaria de Administração deste Município, de publicações na internet, no Diário Oficial do Município, de 
atos oficiais com produção, diagramação, editoração e publicação de atos da Administração do Executivo Municipal com licenciamento de uso de software de 
imprensa oficial eletrônico, solução composta de um site de imprensa oficial e um sistema gerenciador de publicação, através do qual, o LICENCIANTE publicará 
os atos oficiais da LICENCIADA, com sua assinatura digital, através da Empresa INSTITUTO MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO. O valor 
total da contratação é de R$ 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2014, de acordo com o 
artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 06 de janeiro de 2014. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Inexigibilidade de Licitação. 

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o Processo Administrativo nº. PA 002/2014 de Inexigibilidade de Licitação nº IN 
001/2014 que tem por objeto a Prestação de Serviços, todos de caráter técnico especializado na área pública municipal, fornecendo informações, tanto sob aspectos 
gerais, bem como sob aspectos específicos, de modo registráveis ou não, prestados pelos técnicos da empresa sendo a coordenação do Sr. Márcio Magalhães 
Andrade, através do Sr. MARCIO MAGALHÃES CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABÍL. O valor total da contratação é de R$ 120.000,00 (cento e 
vinte mil reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2014, de acordo com o artigo 25, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 06 de janeiro de 2014. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Inexigibilidade de Licitação. 

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o Processo Administrativo nº. PA 003/2014 de Inexigibilidade de Licitação nº IN 
002/2014 que tem por objeto a Prestação de Serviços de caráter técnico especializado na área pública municipal, de Advocacia, como Procurador do Município, sob 
sua exclusiva responsabilidade técnica, patrocinará a defesa dos direitos e interesse da CONTRATANTE prestará assessoria, consultoria e supervisão jurídica 
também nas áreas eleitoral e de licitação, incluindo-se o contraditório nestas áreas, através do Dr. REGINALDO SANTOS SOARES, OAB/BA Nº 23.454. O 
valor total da contratação é de R$ 56.424,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e vinte quatro reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de 
dezembro de 2014, de acordo com o artigo 25, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 06 de janeiro de 2014. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Inexigibilidade de Licitação. 

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o Processo Administrativo nº. PA 005/2014 de Inexigibilidade de Licitação nº IN 
004/2014 que tem por objeto a Prestação de Serviços de caráter técnico especializado na área pública municipal, de Advocacia, e sob sua exclusiva responsabilidade 
técnica, patrocinará a defesa dos direitos e interesse da CONTRATANTE, prestará assessoria, consultoria e supervisão jurídica para o Município, através da Drª. 
KATIA DE QUEIROZ SANTOS ANDRADE, OAB/BA Nº 31.518. O valor Total Global da contratação é de R$ 25.589,76 (vinte cinco mil, quinhentos e oitenta 
e nove reais e setenta e seis centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2014, de acordo com o artigo 25, inciso II, da Lei 
8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 06 de janeiro de 2014. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Inexigibilidade de Licitação. 

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o Processo Administrativo PA nº. 006/2014 de Inexigibilidade de Licitação IN nº 
005/2014 que tem por objeto a Prestação de Serviços de Assessoria jurídica, voltada para as atividades da administração municipal, precisamente voltada para 
acompanhamentos de processos na esfera judicial nas Varas de Fazenda Pública Estadual e Federal em primeira e segunda Instância, e ainda, acompanhamento de 
processos no Tribunal de Constas do Município, Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas da União, com a adoção de medidas e dos recursos pertinentes 
em todas as Instâncias, através da Empresa GRISI ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME. O valor Total Global da contratação é de R$ 37.975,80 (trinta e sete mil, 
novecentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2014, de acordo com o artigo 25, inciso 
II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 06 de janeiro de 2014. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Inexigibilidade de Licitação. 

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o Processo Administrativo nº. PA 014/2014 de Inexigibilidade de Licitação nº IN 
006/2014 que tem por objeto a Prestação de Serviços pela CONTRATADA a CONTRATANTE, de Internet TC IP CONNECT em sua modalidade Access Connect, 
conforme solicitação do cliente com velocidade de 512 Kbps, sendo o fornecimento, a instalação e a manutenção dos recursos necessários à prestação do Serviço 
TC IP CONNECT (Serviço) responsabilidade da TELEMAR NORTE LESTE S.A,  TC IP CONNECT: Serviço que permite a conexão dedicada da 
CONTRATANTE à rede Internet, em velocidades pré-definidas, na sede da Administração e no Infocentro do Município,  através da Empresa JAKSON 
AUGUSTO DA SILVA-ME. O valor Total Global da contratação é de R$ 93.600,00 (noventa e três mil e seiscentos reais), com vigência a partir de sua assinatura 
até o dia 31 de dezembro de 2014, de acordo com o artigo 25, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 06 de janeiro de 2014. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Inexigibilidade de Licitação. 

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o Processo Administrativo nº. PA 016/2014 de Inexigibilidade de Licitação nº IN 
007/2014 que tem por objeto a Prestação de Serviços Médicos no PSF IV, na Comunidade de Mombaça, interior deste Município, com carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais, e a Prestação de Serviços Médicos na Unidade Básica de Saúde na sede do Município, sendo até 08(oito) plantões de 24 (vinte e quatro) 
horas mensais, prestados aos finais de semana, até o dia 30 (trinta) de cada mês, conforme programação/escala da Secretaria Municipal de Saúde, através da Drª. 
ANA MARIA CANAVIRI DE NAVARRO CRM/BA nº 21.569. O valor Total Global da contratação é de R$ 429.757,32 (quatrocentos e vinte nove mil, 
setecentos e cinquenta e sete reais e trinta dois centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2014, de acordo com o artigo 25, 
inciso II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 06 de janeiro de 2014. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Inexigibilidade de Licitação. 

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o Processo Administrativo nº. PA 017/2014 de Inexigibilidade de Licitação nº IN 
008/2014 que tem por objeto a Prestação de Serviços em Plantões Médico-Hospitalares na especialidade de psiquiatria, na Unidade Básica de Saúde na Sede do 
Município, sendo 01 (um) plantão de 10 (dez) horas mensais, que o CONTRATADO se compromete a prestar os serviços conforme a programação/escala da 
Secretaria Municipal de Saúde, através da Empresa INSTITUTO LUZ, PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA S/S LTDA - ME. O valor Total Global da contratação 
é de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2014, de acordo com o artigo 25, inciso II, da Lei 
8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 06 de janeiro de 2014. 
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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. PA 019/2014 de Inexigibilidade de Licitação nº IN 
010/2014 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 Inscrita no 
CRF/BA nº 007673. O valor total da contratação é de R$ 39.974,52 (trinta e nove mil novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), com vigência 
de 12(doze) meses, contados a partir de sua assinatura, de acordo com o art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 06 de janeiro de 2014. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Inexigibilidade de Licitação. 

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o Processo Administrativo nº. PA 020/2014 de Inexigibilidade de Licitação nº IN 
011/2014 que tem por objeto a Prestação de serviços de Assessoria Técnica, Elaboração de Projetos de Engenharia Civil e Fiscalização de Obras para este 
Município, e acompanhamento de convênios celebrado entre o Município e as Esferas do Governo Federal e/ou Estadual, através da Empresa JOSE MARIA 
FERNANDES - ME. O valor total da contratação é de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), com vigência de 12(doze) meses, contados a partir de sua assinatura, 
até 31 de dezembro de 2014, de acordo com o art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 06 de janeiro de 2014. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Inexigibilidade de Licitação. 

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o Processo Administrativo nº. PA 021/2014 de Inexigibilidade de Licitação nº IN 
012/2014 que tem por objeto a Prestação de Serviços Médicos na Unidade Básica de Saúde na sede do Município, com plantões de 24 (vinte e quatro) horas, 
prestados uma vez por semana, até o dia 30 (trinta) de cada mês, conforme programação/escala da Secretaria Municipal de Saúde, através do Dr. PAULO 
ROBERTO DE OLIVEIRA CRM/BA nº 3541. O valor da contratação é de R$ 1.263,16 (um mil duzentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos) por 
plantão, com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2014, de acordo com o artigo 25, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 06 de janeiro de 2014. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Inexigibilidade de Licitação. 

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o Processo Administrativo PA nº. 022/2014 de Inexigibilidade de Licitação IN nº 
013/2014 que tem por objeto a Prestação de Serviços de Assessoria jurídica, para executar serviços advocatícios na área de Direito Previdenciário e Tributário, na 
propositura de desenvolver ações contra o INSS, UNIÃO FEDERAL E FAZENDA NACIONAL, em especial na suspensão da exigibilidade do crédito tributário 
em relação às verbas indenizatórias da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronal, e retenções efetuadas pela Receita Federal, além de desempenhar 
ações com o fito de obter certidão positiva com efeitos negativos – CPD/EN  CAUC/CADIN/SIAF, através da Empresa SIMAS E MATOS ADVOGADOS 
ASSOCIADOS. O valor Total Global da contratação é de R$ 74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 
31 de dezembro de 2014, de acordo com o artigo 25, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 06 de janeiro de 2014. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Inexigibilidade de Licitação. 

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o Processo Administrativo nº. PA 023/2014 de Inexigibilidade de Licitação nº IN 
014/2014 que tem por objeto a Prestação de serviços como Técnico de Enfermagem para atuação na UBS (Unidade Básica de Saúde) deste Município de 
Brejolândia/BA, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, através da Srª. ANA MARIA ARAÚJO SOARES, Inscrita no COREN nº 143004-BA. O valor Total 
Global da contratação é de R$ 10.320,00 (dez mil trezentos e vinte reais), com vigência de 12(doze) meses, contados a partir de sua assinatura até 31 de dezembro 
de 2014, de acordo com o art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 06 de janeiro de 2014. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Inexigibilidade de Licitação. 

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o Processo Administrativo nº. PA 024/2014 de Inexigibilidade de Licitação nº IN 
015/2014 que tem por objeto a Prestação de serviços de saúde como auxiliar de enfermagem para atuação na UBS (Unidade Básica de Saúde) deste Município de 
Brejolândia/BA, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, através do Sr. JÓSIMO RIBEIRO DE CASTRO. O valor Total Global da contratação é de R$ 
10.320,00 (dez mil trezentos e vinte reais), com vigência de 12(doze) meses, contados a partir de sua assinatura até 31 de dezembro de 2014, de acordo com o art. 
25, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 06 de janeiro de 2014. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Inexigibilidade de Licitação. 

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o Processo Administrativo nº. PA 025/2014 de Inexigibilidade de Licitação nº IN 
016/2014 que tem por objeto a Prestação de serviços como Técnico de Enfermagem para atuação na UBS (Unidade Básica de Saúde) deste Município de 
Brejolândia/BA, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, através da Srtª. JOSIELMA DE OLIVEIRA SILVA, Inscrita no COREN nº 592446 TE. O valor 
Total Global da contratação é de R$ 8.856,00 (oito mil oitocentos e cinquenta e seis reais), com vigência de 12(doze) meses, contados a partir de sua assinatura até 
31 de dezembro de 2014, de acordo com o art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 06 de janeiro de 2014. 
 

Gilmar Ribeiro da Silva. 
Prefeito Municipal 

 


