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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. 126/2014 de Dispensa de Licitação nº 074/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de Serviços 
com locação de um Veículo Tipo ESP/CAMIONETE ABERTA, S 10 EXECUTIVE –D,  ano/modelo 2009/2010, placa JSK-3472, Brejolândia/BA, Renavam 00153896302, propriedade 
do LOCADOR, conforme documentação anexa, que será utilizado para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município no transporte de medicamentos e materiais 
diversos, meses junho e julho de 2014, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. DEIVANILDO DE SOUZA ARAÚJO, CPF nº 929.958.885-68. O 
valor total da contratação é de R$ 3.899,37 (três mil oitocentos e noventa e nove reais e trinta e sete centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de julho de 2014, de 
acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 02 de junho 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. 127/2014 de Dispensa de Licitação nº 075/2014 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 do Povoado de Mamonal, Zona Rural do Município de Brejolândia/BA, autorizando assim, a 
contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. VALDETE SILVA ARAUJO FILHO, CPF nº 335.452.865-68. O valor total da contratação é de R$ 7.768,42 (sete mil setecentos 
e sessenta e oito reais e quarenta e dois 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 junho 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. 129/2014 de Dispensa de Licitação nº 076/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de Serviços 
com locação de um Veículo Tipo CARRETA SCANIA/R124, GA 4X2 420,  ano/modelo 2002/2002, placa MBS-7765, Brumado/BA, Renavam 00786353309, propriedade do 
LOCADOR, conforme documentação anexa, que será utilizado para transporte de um Trator de Salvador para Brejolândia/BA, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho 
em nome do Sr. NATAN TAVARES DE SOUZA, CPF nº 039.853.825-57. O valor total da contratação é de R$ 2.361,05 (dois mil trezentos e sessenta e um reais e cinco 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 junho 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. 130/2014 de Dispensa de Licitação nº 077/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de Serviços 
com Filmagem do Posto de Saúde da Família do Povoado de Mamonal, para documentário do Programa Saúde da Família do Governo Federal, autorizando assim, a contratação e a 
emissão do empenho em nome do Sr. JAKSON AUGUSTO DA SILVA, CPF nº 553.798.505-53. O valor total da contratação é de R$ 4.702,00 (quatro mil setecentos e dois 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 junho 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. 131/2014 de Dispensa de Licitação nº 078/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de Serviços 
com manutenção da Iluminação Pública nas ruas e Praças do Povoado de Mamonal, Zona Rural, interior deste 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$ 4.524,22 (quatro mil quinhentos e vinte quatro reais e vinte dois 
centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 03 de julho de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 02 de junho 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. 132/2014 de Dispensa de Licitação nº 079/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de Serviços 
com Manutenção da rede de energia elétrica do Hospital Municipal, na sede do Município, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. IVANILSON 
CARLOS ALMEIDA DE MIRANDA, CPF nº 014.254.035-81. O valor total da contratação é de R$ 2.606,77 (dois mil seiscentos e seis reais e setenta e sete centavos), com vigência 
a partir de sua assinatura até o dia 03 de julho de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 02 de junho 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. 133/2014 de Dispensa de Licitação nº 080/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de Serviços 
Médicos como Fisioterapeuta, nos PSFs da Zona Rural do Município de Brejolândia, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, por um período de 04 (quatro) meses, autorizando 
assim, a contratação e a emissão do empenho em nome da Srtª. ANNELIZE DE ARAUJO SANTOS, CPF nº 045.398.825-38. 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 setembro de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 02 de junho de 2014. 
 

GILMAR RIBEIRO DA SILVA 
Prefeito Municipal 

 


