
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.

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE: www.jornalgazetadooeste.com.br

Ano VIII  Nº 2078     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   09 de junho 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. 137/2014 de Dispensa de Licitação nº 081/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de Serviços 
com Concerto de 312 (trezentos e doze) cadeiras escolares em madeira, da Escola Municipal Serafim Nere do Prado, no Povoado de Mamonal, Zona Rural deste Município de Brejolândia 
- Bahia, 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$ 
7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 09 de julho de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 06 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. 138/2014 de Dispensa de Licitação nº 082/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de Serviços 
na Manutenção e concerto dos calçamentos em paralelepípedos na Praça da Rodoviária, na sede do Município de Brejolândia - Bahia, 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$ 7.535,00 (sete mil quinhentos e trinta e cinco reais), 
com vigência a partir de sua assinatura até o dia 09 de julho de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 06 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. 139/2014 de Dispensa de Licitação nº 083/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de Serviços 
como Médico Veterinário à Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio-Ambiente deste Município, durante o mês de junho de 2014, autorizando assim, a contratação e a emissão do 
empenho em nome do Sr. ADRIANO DOS SANTOS ROCHA, CPF nº 033.697.585-63. O valor total da contratação é de R$ 1.263,16 (um mil duzentos e sessenta e três reais e 
dezesseis 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, 06 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. 141/2014 de Dispensa de Licitação nº 084/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de Serviços 
com Manutenção e concerto de 72 m² de pavimentação em paralelepípedos na Praça Central e ruas diversas no Povoado de Santa Luzia, Zona Rural, interior deste Município de 
Brejolândia - Bahia, 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$ 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 09 de julho de 2014, de acordo com o 
artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 06 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. 142/2014 de Dispensa de Licitação nº 085/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de Serviços 
com transporte de Pedras tipo Paralelepípedos, do Município de Serra Dourada, para o Povoado de Santa Luzia, Zona Rural do Município de Brejolândia, para manutenção e recuperação 
de calçamentos deste Povoado, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. ALTINO MOURA MARTINS FILHO, CPF nº 378.681.285-34. O valor total 
da contratação é de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 09 de julho de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 06 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. 143/2014 de Dispensa de Licitação nº 086/2014 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, 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 09 de julho de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 06 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. 144/2014 de Dispensa de Licitação nº 087/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de Serviços 
À Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de junho de 2014, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. MAXSUEL DOS SANTOS DE 
JESUS, CPF nº 024.592.715-81. O valor total da contratação é de R$ 1.052,63 (um mil, cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o 
dia 09 de julho de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 06 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. 145/2014 de Dispensa de Licitação nº 088/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de Serviços 
À Secretaria de Saúde deste Município, com Instalação de Divisórias na Sede do SAMU, 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$ 7.680,00 (sete mil, seiscentos e oitenta reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 09 de julho de 
2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 06 de junho de 2014. 
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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. 146/2014 de Dispensa de Licitação nº 089/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de Serviços 
À Secretaria de Saúde deste Município, com troca do telhado do PSF da Sede do Município, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. CLAUDIONOR 
DOS SANTOS SOUZA, CPF nº 324.777.911-68. 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 09 de julho de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 06 de junho de 2014. 
 

GILMAR RIBEIRO DA SILVA 
Prefeito Municipal 


