
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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 Constituição 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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Ano VIII  Nº 2010    Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   02 de abril de 2014

                                Estado da Bahia 
                           PREFEITURA MUNICIPAL BREJOLÂNDIA 
             CNPJ 13.654.439/0001-80 
                           Praça Alpiniano Jose Alves, 11 – Brejolândia – Ba                 

 

  

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. 096/2014 de Dispensa de Licitação nº 050/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a 
Prestação de Serviços com Confecção de material artístico cultural em (Artesanato) para a Secretaria de Educação, no desenvolvimento do programa escolar, 
direcionado para comemoração da semana do índio em todas as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Município, autorizando assim, a contratação e a 
emissão do empenho em nome da Srª. MARIA APARECIDA DOS SANTOS COSTA, CPF nº 804.972.681-91. O valor total da contratação é de R$ 4.553,85 
(quatro mil quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco 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, 01 de abril 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. 098/2014 de Dispensa de Licitação nº 052/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a 
Prestação de Serviços com roçagem das margens da Estrada Vicinal que liga o povoado de Mombaça ao Povoado Campestre, via Curvina num total de 46 
quilômetros, onde circula o Transporte Escolar, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. MANOEL PEDROSO BERTUNES, 
CPF nº 156.527.265-04. O valor total da contratação é de R$ 7.157,90 (sete mil cento e cinquenta e sete reais e noventa 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, 01 de abril 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. 099/2014 de Dispensa de Licitação nº 053/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a 
Prestação de Serviços com limpeza e reparos de caixas de sarjeta, boca de lobo e bueiros em diversas ruas da Cidade, onde os mesmos se encontram entupidos com 
lixos carregados pelas enxurradas, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. GENIVALDO DOS SANTOS SILVA, CPF nº 
720.370.321-53. O valor total da contratação é de R$ 5.664,96 (cinco mil seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e 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, 01 de abril 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. 100/2014 de Dispensa de Licitação nº 054/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a 
Prestação de Serviços com Publicidade e divulgação de campanhas da Secretaria de Assistência Social, Pro jovem e outras atividades desenvolvidas pela 
administração Municipal, descrito e justificado no Processo Administrativo nº 100/2014, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. 
WANDERLEY SOARES, CPF nº 577.982.735-49. O valor total da contratação é de R$ 7.368,67 (sete mil trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete 
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, 01 de abril 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. 101/2014 de Dispensa de Licitação nº 055/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a 
Prestação de Serviços de Assessoria Técnica e Elaboração de Projetos de Engenharia Civil para a Secretaria de Obras deste Município, autorizando assim, a 
contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. VIRGILIO CARDOSO MARIANO FILHO, CPF nº 296.145.158-21. O valor total da contratação é de R$ 
6.000,00 (seis mil reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 30 de junho de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 01 de abril 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. 103/2014 de Dispensa de Licitação nº 056/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a 
Prestação de Serviços à Secretaria de Saúde deste Município, com Topografia da área onde será construído o PSF de Mombaça e PSF da Sede do município, obra 
realizada em convênio com o Governo Federal, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. EDSON RAPADURA CARNEIRO, 
CPF nº 342.767.185-20. O valor total da contratação é de R$ 7.664,96 (sete mil seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e 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, 01 de abril 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. 104/2014 de Dispensa de Licitação nº 057/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a 
Prestação de Serviços com locação de um Veículo Tipo PAS AUTOMÓVEL Hyundai HB 20, Placa OKR 8081, Renavan 494121661, propriedade do locador, Ano 
/ Modelo 2012/2012, que será utilizado pela Secretaria de Saúde deste Município durante os meses de abril, maio e junho de 2014, autorizando assim, a contratação 
e a emissão do empenho em nome do Sr. ARNÓBIO CASTRO MARTINS, CPF nº 003.744.895-13. O valor total da contratação é de R$ 7.990,00 (sete mil 
novecentos e noventa reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 30 de junho de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 01 de abril de 2014. 
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                                Estado da Bahia 
                           PREFEITURA MUNICIPAL BREJOLÂNDIA 
             CNPJ 13.654.439/0001-80 
                           Praça Alpiniano Jose Alves, 11 – Brejolândia – Ba                 

 

  

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. 105/2014 de Dispensa de Licitação nº 058/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a 
Prestação de Serviços com capina e Limpeza dos pátios de todas as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Município, autorizando assim, a contratação e a 
emissão do empenho em nome da Srª. ALCIDES DIAS DE SOUZA FILHO, CPF nº 804.972.681-91. 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 abril de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 01 de abril 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. 106/2014 de Dispensa de Licitação nº 059/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a 
Prestação de Serviços à Secretaria de Saúde deste Município, com reparos e reposição de materiais em Portas e Janelas em Vidro no Hospital Municipal, e no PSF 
do Povoado de Santa Luzia, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome da Srta. POLLIANNE DOS ANJOS SILVA, CPF nº 
342.767.185-20. O valor total da contratação é de R$ 7.796,30 (sete mil setecentos e noventa e seis reais e trinta 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, 01 de abril 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. 107/2014 de Dispensa de Licitação nº 060/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a 
Prestação de Serviços à Secretaria de Obras deste Município, com carga e descarga de materiais e equipamentos no depósito Municipal durante o mês de Abril, 
autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. OZIAS SANTOS MARRAFO, CPF nº 037.082.235-86. O valor total da contratação é 
de R$ 1.773,68 (um mil setecentos e setenta e três reais e sessenta e oito 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, 01 de abril 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. 108/2014 de Dispensa de Licitação nº 061/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a 
Prestação de Serviços à Secretaria de Educação deste Município, na distribuição, incluindo carga e descarga, da Merenda Escolar deste Município durante o mês de 
abril de 2014, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome da Srª. AMANCIO FERREIRA DE SOUZA, CPF nº 418.340.705-20. O valor 
total da contratação é de R$ 1.578,95 (um mil quinhentos e setenta e oito reais e noventa e cinco 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, 01 de abril de 2014. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Inexigibilidade 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. 109/2014 de Inexigibilidade Licitação nº 027/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por 
objeto a Prestação de Serviços Médicos no PSF I, na Comunidade de Mamonal, interior deste Município, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais 
conforme a programação/escala da Secretaria Municipal de Saúde, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome da Empresa CARLOS DA 
CONCEIÇÃO SILVA DE CORRENTINA - ME, Inscrita no CNPJ nº 00.942.976/0001-83. O valor total da contratação é de R$ 115.508,07 (cento e quinze mil  
quinhentos e oito reais e sete centavos), 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, 01 de abril 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. 110/2014 de Dispensa de Licitação nº 062/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a 
Prestação de Serviços à Secretaria de Transporte deste Município, com transporte de peças, motores e equipamentos para retífica, da sede do Município, para a 
Cidade de Barreiras, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. JOSÉ LUIZ SOARES, CPF nº 369.635.265-91. O valor total da 
contratação é de R$ 1.768,42 (um mil setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois 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, 01 de abril de 2014.  

 
Gilmar Ribeiro da Silva. 

Prefeito Municipal 

 


