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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. 102/2014 de Dispensa de Licitação nº 051/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de Serviços à 
Secretaria de Saúde deste Município, como Apoiador Municipal da Saúde por um período de 02 (dois) meses, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. 
CHARLES PEREIRA DE SOUZA, CPF nº 970.993.645-72. O valor total da contratação é de R$ 7.860,00 (sete mil oitocentos e sessenta 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, 02 de maio 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. 112/2014 de Dispensa de Licitação nº 063/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de Serviços 
na Remoção das Paradas de Ônibus deste Município, Povoados de Santa Paz da Vinte Cinco, Cedro, Mombaça e Covil, onde as mesmas passarão por Manutenção, autorizando assim, a 
contratação e a emissão do empenho em nome da Empresa ARC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ nº 04.269.713/0001-06. O valor total da contratação é de R$ 
7.860,00 (sete mil oitocentos e sessenta reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de maio de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 02 de maio 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. 113/2014 de Dispensa de Licitação nº 064/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de Serviços à 
Secretaria de Saúde deste Município, no transporte de materiais e equipamentos da Comunidade de Mamonal para a Sede do Município, autorizando assim, a contratação e a emissão do 
empenho em nome da Srª. MILCILENE RODRIGUES CAMARA, CPF nº 342.767.185-20. O valor total da contratação é de R$ 7.888,00 (sete mil oitocentos e oitenta e oito reais), 
com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de maio de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 02 de maio 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. 114/2014 de Dispensa de Licitação nº 065/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de Serviços 
com locação de um Veículo Tipo Fiat Uno Mille  ano/modelo 2011/2012, placa NZD-2791 Barreiras/BA, Renavam 00346570425, propriedade do LOCADOR, conforme documentação 
anexa, que será utilizado para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município em viagens a Barreiras, meses maio e junho de 2014, autorizando assim, a contratação e a 
emissão do empenho em nome do Sr. JOSELINO DE SOUZA CUNHA, CPF nº 003.744.895-13. 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 30 de junho de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 02 de maio 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. 115/2014 de Dispensa de Licitação nº 066/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de Serviços 
com retirada e confecção de Pedras tipo Paralelepípedos, para manutenção de Ruas e Praças da Sede do Município de Brejolândia/BA, 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 maio de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 02 de maio 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. PA 116/2014 de Inexigibilidade de Licitação nº IN 028/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação 
de Serviços Médicos como Fisioterapeuta, à Secretaria de Assistência Social deste Município, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, autorizando assim, a contratação e a emissão 
do empenho em nome Srtª. ANNELIZE DE ARAUJO SANTOS, Brasileira, Solteira, Fisioterapeuta, portadora  do CPF. 034.366.225-67, e  RG nº 1196014868, CREFITO/BA nº 
180233-F. O valor total da contratação é de R$ 12.000,00 (doze mil 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, 02 de maio 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. 117/2014 de Dispensa de Licitação nº 067/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de Serviços 
com troca de fiação e manutenção na Instalação Elétrica da parte interna e externa Secretaria de Educação e reparos nas instalações Elétricas das Escolas da Sede do Município, 
autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. GILSON PEREIRA DA SILVA, CPF nº 354.767.535-91. O valor total da contratação é de R$ 5.842,74 (cinco 
mil oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de maio de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 
8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 02 de maio 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. 118/2014 de Dispensa de Licitação nº 068/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de Serviços à 
Secretaria de Saúde deste Município, com reforma de mesas, cadeiras, armários, em madeira e em aço, do Hospital na sede na Sede do Município, e dos PSFs da Zona Rural e Sede, 
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$ 6.613,11 
(seis mil seiscentos e treze reais e onze centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de maio de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 02 de maio de 2014. 

Gilmar Ribeiro da Silva. 
Prefeito Municipal 

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. 119/2014 de Dispensa de Licitação nº 069/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de Serviços à 
Secretaria de Saúde deste Município, com reboque (Guincho) de Brejolândia a Salvador / Salvador Brejolândia, no transporte do Veículo Ambulância, Placa JPZ-5217, onde a mesma 
bateu o motor e necessitou ser rebocada de volta para o Município, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. WANDERLEY SOARES, CPF nº 
720.370.321-53. O valor total da contratação é de R$ 7.263,16 (sete mil duzentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de 
maio de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 02 de maio 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. 120/2014 de Dispensa de Licitação nº 070/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de Serviços 
de manutenção dos calçamentos (tapa buracos) em paralelepípedos, nas ruas e praças da Sede e Zona Rural do Município de Brejolândia/BA, autorizando assim, a contratação e a emissão 
do empenho em nome do Sr. JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA, CPF nº 448.717.405-87. O valor total da contratação é de R$ 6.183,48 (seis mil cento e oitenta e três reais e quarenta 
e oito centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de maio de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Brejolândia – Ba, 02 de maio de 2014. 

 
Gilmar Ribeiro da Silva. 

Prefeito Municipal 
 


