
GAZETA DO OESTE
          Ano VIII  N° 2159    Rua Folk Rocha, N°103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel: 77 3612-7476    02 de setembro de 2014

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, EMPRESSO E ONLINE: www.jornalgazetadooeste.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA
   CNPJ 13.654.439/0001-80
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                                  PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA  

   CNPJ 13.654.439/0001-80 
     Praça Alpiniano José Alves, nº 11 - Centro – 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. 178/2014 de Dispensa de Licitação nº 114/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de Serviços 
Com manutenção, reforma e pintura de diversos móveis em madeira, (cadeiras, mesas e armários) pertencentes aos PSFs do Município e ao Hospital Municipal da sede, autorizando assim, 
a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. ALMIRO PEREIRA DE MACÊDO, CPF nº 335.048.305-49. O valor total da contratação é de R$ 7.980,00 (sete mil novecentos 
e oitenta 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, 01 de setembrode 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. 179/2014 de Dispensa de Licitação nº 115/2014 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 Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 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$ 6.924,22 (seis mil, novecentos e vinte 
quatro reais e vinte dois centavos), 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, 01 de setembro 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. 180/2014 de Dispensa de Licitação nº 116/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de Serviços 
Com com limpeza e retirada de entulhos oriundos das reformas nos PSFs do Município e do Hospital Municipal da sede, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em 
nome da Empresa CONSTRUTORA SHANDAI LTDA - ME, CNPJ nº 07.291.114/0001-87. O valor total da contratação é deR$ 7.890,00 (sete mil oitocentos e noventa 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, 01 de setembro 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. 181/2014 de Dispensa de Licitação nº 117/2014 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 na campanha da vacinação antirrábica, durante o mês de setembro 2014, conforme programação/escala da Secretaria 
Municipal de Saúde deste Município, 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$ 2.977,46 (dois mil novecentos e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos), 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, 01 de setembro 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. 182/2014 de Dispensa de Licitação nº 118/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de Serviços 
com Manutenção reforma e pintura de diversos móveis em madeira, (cadeiras, mesas e armários) pertencentes às Escolas da rede de Ensino Fundamental deste Município, autorizando 
assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. ALMIRO PEREIRA DE MACÊDO, CPF nº 335.048.305-49. O valor total da contratação é de R$ 7.980,00 (sete mil, 
novecentos e oitenta 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, 01 de setembro 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. 183/2014 de Dispensa de Licitação nº 119/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de Serviços 
com Limpeza de tubulação de água, esgoto, caixas de sargeta, e desincrustação de caixas dágua das Escolas da rede de Ensino Fundamental deste Município, autorizando assim, a 
contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. LINDIOMAR JOAQUIM DA SILVA, CPF nº 569.053.435-87. O valor total da contratação é de R$ 7.347,37 (sete mil, trezentos 
e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos), 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, 01 de setembro 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. 184/2014 de Dispensa de Licitação nº 120/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de Serviços à 
Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de setembro 2014, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. VALDIR PEREIRA DE 
OLIVEIRA, CPF nº 717.200.655-00. 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 30 de setembro de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 01 de setembro 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. 185/2014 de Dispensa de Licitação nº 121/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de Serviços à 
Secretaria de Educação deste Município, com transporte e distribuição de Merenda Escolar, e material de consumo para todas as Escolas do Município, durante o mês de setembro 2014, 
autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. EDIMILSON  TELES DA COSTA, CPF nº 002.641.635-24. O valor total da contratação é de R$ 5.590,89 
(cinco mil, quinhentos e noventa reais e oitenta e nove centavos), 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, 01 de setembro 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. 186/2014 de Dispensa de Licitação nº 122/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de Serviços à 
Secretaria de Educação deste Município, com transporte de móveis de todas as Escolas da rede de ensino fundamental, onde os mesmo serão reformados, autorizando assim, a contratação 
e a emissão do empenho em nome do Sr. JACINTO DOMINGUES PINTO, CPF nº 437.540.075-72. O valor total da contratação é de R$ 7.850,00 (sete mil, oitocentos e cinquenta 
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, 01 de setembro de 2014. 
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                                  PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA  

   CNPJ 13.654.439/0001-80 
     Praça Alpiniano José Alves, nº 11 - Centro – 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. 187/2014 de Dispensa de Licitação nº 123/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de Serviços 
com Locação de um veículo com motorista modelo: CAR/CAMINHÃO-PIPA,Placa MXG-  7820 modelo M.BENZ/L 1620 ANO 2009 COR PRATA, RENAVAM 171151151, 
propriedade do locador, para ser utilizado na molhação  dos serviços de  infraestrutura na recuperação de estradas vicinais e das praças das Comunidades de Santa Luzia, Mombaça, Poço 
do Morro e campestre - zona rural, onde estão recuperando os trechos das estradas deste município, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. EDMAR 
XAVIER PITÃO ,CPF nº 897.238.135-72. O valor total da contratação é de R$ 7.640,00 (sete mil, seiscentos e quarenta 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, 01 de setembro de 2014. 

 
 
 
 
 

GILMAR RIBEIRO DA SILVA 
Prefeito Municipal 

 


