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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 nº. 068/2014 de Dispensa de licitação nº 036/2014 que tem 
por objeto a Prestação de Serviços de Consultoria/Assessoria para Secretaria de Administração e Finanças com a finalidade de promover à ampliação de 
conhecimentos em administração pública e também oferecer serviços pertinentes a captação de recursos públicos junto ao Estado e União, através da empresa 
CONCEITOS ASSESSORIA, SERVIÇOS E TREINAMENTOS LTDA - ME. O valor total da contratação é de R$ 4.200,00,00 (quatro mil e duzentos reais), 
com vigência de 03 (três) meses, contados a partir de sua assinatura, até 31 de maio de 2014, de acordo com o art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 05 de março 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. 072/2014 de Inexigibilidade de Licitação nº 021/2014 
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$ 33.312,10 (trinta e três mil trezentos e doze reais 
dez 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, 05 de março 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. 073/2014 de Inexigibilidade de Licitação nº 022/2014 
que tem por objeto a Prestação de Serviços como Odontólogo no PSF de Mombaça, Zona Rural deste Município, em regime de 40 (quarenta) horas semanais, 
através do Dr. DIEGO AUGUSTO FLORES. O valor total da contratação é de R$ 33.312,10 (trinta e três mil trezentos e doze reais dez 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, 05 de março 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 074/2014 de Inexigibilidade de Licitação nº IN 
023/2014 que tem por objeto a Prestação de Serviços Médicos como Fisioterapeuta, na Unidade Básica de Saúde de Brejolândia, na sede do Município, com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais, através da Drª. INGRID OLIVEIRA XAVIER, Brasileira, Solteira, Fisioterapeuta, portadora  do CPF. 034.366.225-67, e  
RG nº 1196014868, CREFITO/BA nº 180233-F. O valor Total Global da contratação é de R$ 15.000,00 (quinze 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, 05 de março 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 075/2014 de Inexigibilidade de Licitação nº IN 
024/2014 que tem por objeto a Prestação de Serviços Médicos como Fisioterapeuta, na Unidade Básica de Saúde de Brejolândia, na sede do Município, com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais, através da Drª. Maria de Cássia Silva Damascena, Brasileira, Auxiliar de Enfermagem, inscrita no COREN/BA sob o nº 
549019, portadora  do CPF. Nº 131.425.168-67, RG. Nº 15108623 07 SSP/BA. O valor Total Global da contratação é de R$ 8.600,00 (oito 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, 05 de março 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 076/2014 de Inexigibilidade de Licitação nº IN 
025/2014 que tem por objeto a Prestação de Serviços como Enfermeira no PSF da Comunidade de Mamonal, Zona Rural, interior deste Município, em regime de 40 
(quarenta) horas semanais, através da Srtª. CINTIA APARECIDA DOS SANTOS, Brasileira, Solteira, Enfermeira, portadora  do CPF. 053.031.956-00, e  RG nº 
MG-11.215.158 SSP/MG, inscrita no COREN/BA nº 22.280. O valor Total Global da contratação é de R$ 21.052,60 (vinte e um mil cinquenta e dois reais e 
sessenta 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, 05 de março 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 077/2014 de Inexigibilidade de Licitação nº IN 
026/2014 que tem por objeto a Prestação de Serviços como Enfermeira no PSF da Comunidade de Mombaça, Zona Rural, interior deste Município, em regime de 
40 (quarenta) horas semanais, através da Srª. LUCIMAR FARONI FERREIRA DIAS, Brasileira, Casada, Enfermeira, portadora do CPF nº 083.129.687-92 e RG. 
15893528 40 SSP/BA, inscrito no COREN/BA nº 153.596. O valor Total Global da contratação é de R$ 21.052,60 (vinte e um mil cinquenta e dois reais e sessenta 
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, 05 de março de 2014. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação. 

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o Processo Administrativo nº. 078/2014 de Dispensa de Licitação nº 037/2014 que 
tem por objeto a Prestação de Serviços com construção de um muro de contenção nas margens da Estrada que liga o Povoado de Serra ao Lameirão, onde há riscos 
de desabamento das encostas, através do Sr. WANDERLINO NERES DIAS, CPF nº 616.422.311-34. O valor total da contratação é de R$ 7.271,58 (sete mil 
duzentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de março de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso 
II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 05 de março de 2014. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação. 

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o Processo Administrativo nº. PA 079/2014 de Dispensa de Licitação nº 038/2014 
que tem por objeto a Prestação de Serviços à Secretaria de Saúde deste Município, com instalação dos móveis, na mudança do PSF da Sede do Município, descrito e 
justificado no Processo Administrativo nº 079/2014, através do Sr. ALCIDES DIAS DE SOUZA FILHO. O valor total da contratação é de R$ 7.742,00 (sete mil 
setecentos e quarenta e dois reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de março de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 05 de março de 2014. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação. 

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o Processo Administrativo nº. 080/2014 de Dispensa de Licitação nº 039/2014 que 
tem por objeto a P Prestação de Serviços com transporte para a Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo deste Município, através da Sr.ª MILCILENE 
RODRIGUES CAMARA, CPF nº 041.694.601-11. O valor total da contratação é de R$ 3.331,21 (três mil trezentos e trinta e um reais e vinte e um centavos), 
com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de março de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 05 de março de 2014. 
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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, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, após parecer favorável da Procuradoria Jurídica Municipal; 
RESOLVE: 
Ratificar o Processo Administrativo nº. 081/2014 de Dispensa de Licitação nº 040/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a 
Prestação de Serviços com Publicidade e divulgação da campanha de vacinação contra o HPV em nosso Município, através do Sr. WANDERLEY SOARES, CPF 
nº 569.041.425-53. O valor total da contratação é de R$ 7.073,69 (sete mil setenta e três reais e sessenta e nove centavos), com vigência a partir de sua assinatura 
até o dia 31 de março de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 05 de março de 2014. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação. 

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o Processo Administrativo nº. PA 084/2014 de Dispensa de Licitação nº 041/2014 
que tem por objeto a Prestação de Serviços com Recuperação de Mesas, Cadeiras e outros equipamentos pertencentes a Unidade Básica de Saúde deste Município, 
descrito e justificado no Processo Administrativo nº 084/2014, através do Sr. LIDIO FRANCISCO NAVAES, CPF nº 569.041.425-53. O valor total da 
contratação é de R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de março de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da 
Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 05 de março de 2014. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação. 

O Prefeito Municipal de BREJOLÂNDIA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, após parecer favorável da Procuradoria Jurídica Municipal; 
RESOLVE: 
Ratificar o Processo Administrativo nº. 085/2014 de Dispensa de Licitação nº 042/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a 
Prestação de Serviço com Recuperação e Instalação de Portas de Vidro da Secretaria de Educação deste Município, autorizando assim, a contratação e a emissão do 
empenho em nome da Srtª. POLLIANNE DOS ANJOS SILVA conforme termo de contrato. O valor total da contratação é de R$ 5.442,74 (cinco mil 
quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de março de 2014, de acordo com o artigo 
24, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 05 de março de 2014. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação. 

O Prefeito Municipal de BREJOLÂNDIA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, após parecer favorável da Procuradoria Jurídica Municipal; 
RESOLVE: 
Ratificar o Processo Administrativo nº. 086/2014 de Dispensa de Licitação nº 043/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a 
Prestação de Serviços à Secretaria de Saúde deste Município, com Transporte e distribuição de materiais de consumo e medicamentos em todos os PSFs do 
Município, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. ARNÓBIO CASTRO MARTINS, CPF nº 569.041.425-53. O valor total da 
contratação é de R$ 4.306,26 (quatro mil trezentos e seis reais e vinte seis centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 30 de abril de 2014, de 
acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 05 de março de 2014. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação. 

O Prefeito Municipal de BREJOLÂNDIA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, após parecer favorável da Procuradoria Jurídica Municipal; 
RESOLVE: 
Ratificar o Processo Administrativo nº. 087/2014 de Dispensa de Licitação nº 044/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a 
Prestação de Serviços à Secretaria de Saúde deste Município, com Transporte e distribuição de materiais de consumo e medicamentos em todos os PSFs do 
Município, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. MANOEL JOACI CASTRO, CPF nº 618.240.115-04. O valor total da 
contratação é de R$ 7.557,90 (sete mil quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de março de 
2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 05 de março de 2014. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação. 

O Prefeito Municipal de BREJOLÂNDIA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, após parecer favorável da Procuradoria Jurídica Municipal; 
RESOLVE: 
Ratificar o Processo Administrativo nº. 088/2014 de Dispensa de Licitação nº 045/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a 
Prestação de Serviços à Secretaria de Saúde deste Município, com Transporte de Placas e outros materiais, autorizando assim, a contratação e a emissão do 
empenho em nome do Sr. EDVALDO FERNADES DE SOUZA, CPF nº 418.395.525-49. O valor total da contratação é de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos 
reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de março de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 05 de março de 2014. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação. 

O Prefeito Municipal de BREJOLÂNDIA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, após parecer favorável da Procuradoria Jurídica Municipal; 
RESOLVE: 
Ratificar o Processo Administrativo nº. 089/2014 de Dispensa de Licitação nº 046/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a 
Prestação de Serviços à Secretaria de Saúde deste Município, na restauração das calçadas do PSF da sede e Zona Rural, e Hospital ao lado do Samu, autorizando 
assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. EDJANIO ROCHA PAIXÃO, CPF nº 037.084.165-46. O valor total da contratação é de R$ 
6.827,93 (seis mil oitocentos e vinte sete reais e noventa e três centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de março de 2014, de acordo com o 
artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 05 de março de 2014. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação. 

O Prefeito Municipal de BREJOLÂNDIA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, após parecer favorável da Procuradoria Jurídica Municipal; 
RESOLVE: 
Ratificar o Processo Administrativo nº. 093/2014 de Dispensa de Licitação nº 047/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a 
Prestação de Serviços à Secretaria de Saúde deste Município, na Capina, limpeza e retirada dos entulhos  do PSF da Sede e Hospital Municipal, autorizando assim, a 
contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. ERIVAN DOS SANTOS OLIVEIRA, CPF nº 037.084.165-46. O valor total da contratação é de R$ 
6.035,33 (seis mil trinta e cinco reais e trinta e três centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de março de 2014, de acordo com o artigo 24, 
inciso II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 05 de março de 2014. 

Gilmar Ribeiro da Silva. 
Prefeito Municipal 

 


