
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 2189     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   02 de outubro 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 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. 188/2014 de Dispensa de Licitação nº 124/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação 
de Serviços à Secretaria de Educação deste Município, com transporte das equipes de Santa Luzia e Campestre, para o povoado de Mombaça, onde as mesmas participaram da 
1ª copa Brejolandense de Futebol Amador entre os dias 02/10 e 30/11/2014, sempre aos fins de semana conforme tabela da competição, autorizando assim, a contratação e a 
emissão do empenho em nome do Sr. GILMAR CRISPIM DA SILVA, CPF nº 946.294.201-34. 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 novembro de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 01 de outubro 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. 189/2014 de Dispensa de Licitação nº 125/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação 
de Serviços de Criação de projeto de jardinagem decorativa, com acompanhamento executivo, para as Praças do Município de Brejolândia - Bahia, autorizando assim, a 
contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. RENATO AFONSO MARQUES DE SOUSA ,CPF nº 058.807.505-15. 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 outubro de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso 
II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 01 de outubro 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. 190/2014 de Dispensa de Licitação nº 126/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação 
serviços na aquisição mediante Locação de 01 (um) aparelho de RAIO-X completo, posto e instalado na sala de Raio-X do Hospital Municipal Nivaldo Severo de Oliveira, na 
sede do Município, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Empresa SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME, CNPJ nº 
17.947.384/0001-57. O valor total da contratação é de R$ 7.894,74 (sete mil oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro 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 outubro 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. 192/2014 de Inexigibilidade Licitação nº 034/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a 
Prestação de Serviços com Assessoria, execução de prestação de contas e acompanhamento de programas da Secretaria de Saúde, e Secretaria de Educação deste Município, 
autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome da Empresa CHARLES PEREIRA DE SOUZA - ME inscrita no CNPJ nº 07.387.032/0001-30, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede a Rua José Leopoldo Lima nº 44, Casa, Centro – Santa Maria da Vitória – Estado da Bahia, neste ato representada pelo Sr. 
Charles Pereira de Souza, inscrito no RG nº 0809073692 SSP-BA e CPF Nº 970.998.645-72, residente e domiciliada em Santa Maria da Vitória– Bahia. O valor total 
da contratação é de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos 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, 01 de outubro 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. 193/2014 de Dispensa de Licitação nº 127/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação 
de Serviços à Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo deste Município, com transporte de Pedras tipo paralelepípedo, do Município de Serra Dourada para Brejolândia, 
para manutenção e reformas de calçamentos em ruas e praças deste Município, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. GEOVANE 
NASCIMENTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CPF nº 708.061.871-15. O valor total da contratação é de R$ 7.950,00 (sete mil novecentos e cinquenta reais), com vigência 
a partir de sua assinatura até o dia 31 de outubro de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 01 de outubro 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. 194/2014 de Dispensa de Licitação nº 128/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação 
de Serviços Com manutenção nas calçadas e pisos em concreto, nas dependências e no entorno dos PSFs do Município e do Hospital Municipal da sede, 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$ 6.035,33 (seis mil, trinta e 
cinco reais e trinta e três centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de outubro de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 01 de outubro 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. 195/2014 de Dispensa de Licitação nº 129/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação 
de Serviços Com confecção de 10 (dez) armários em madeira, que serão utilizados nos PSFs do Município, e no Hospital Municipal de Brejolândia, 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$ 6.736,84 (seis mil 
setecentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de outubro de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da 
Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 01 de outubro de 2014.  
 

GILMAR RIBEIRO DA SILVA 
Prefeito Municipal 
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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. 196/2014 de Dispensa de Licitação nº 130/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a 
Prestação de Serviços à Secretaria de Educação deste Município, com arbitragem do início ao fim da 1ª copa Brejolandense de Futebol Amador, autorizando assim, 
a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. CLEUDSON VIVALDO DA SILVA, CPF nº 810.692.865-91. O valor total da contratação é de R$ 
6.307,93 (seis mil, trezentos e sete reais e noventa e três centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 30 de novembro de 2014, de acordo com o 
artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 01 de outubro 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. 198/2014 de Dispensa de Licitação nº 131/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a 
Prestação de Serviços Com manutenção da estrutura elétrica do Hospital Municipal de Brejolândia, e dos PSFs da Zona Rural 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$ 7.284,21 
(sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e vinte um centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de outubro de 2014, de acordo com o artigo 
24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 01 de outubro 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. 199/2014 de Dispensa de Licitação nº 132/2014 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 pessoas do Município de Brejolândia para a Cidade de Barreiras, para tratamento 
médico, durante os meses de Outubro e Novembro 2014, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome da Srª. MILCILENE RODRIGUES 
CAMARA, CPF nº 041.694.601-11. O valor total da contratação é de R$ 6.153,85 (seis mil cento e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos), com 
vigência a partir de sua assinatura até o dia 30 de novembro de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 01 de outubro 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. 200/2014 de Dispensa de Licitação nº 133/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a 
Prestação de Serviços Com carro à Secretaria de Saúde deste Município, durante os meses de Outubro e Novembro 2014, autorizando assim, a contratação e a 
emissão do empenho em nome do Sr. MAICON JEAN S. DA SILVA MACEDO, CPF nº 046.376.765-92. O valor total da contratação é de R$ 3.744,88 (três mil 
setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 30 de novembro de 2014, de acordo com o artigo 
24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 01 de outubro 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. 201/2014 de Dispensa de Licitação nº 134/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a 
Prestação de Serviços à Secretaria de Educação deste Município, com Lavagem e Lubrificação dos Veículos pertencentes à Secretaria de Educação deste Município, 
incluindo Veículos pequenos, Ônibus e Vans do Programa Caminho da Escola, meses Outubro e Novembro 2014, autorizando assim, a contratação e a emissão do 
empenho em nome do Sr. JOSIVAN FERREIRA DOS SANTOS, CPF nº 009.056.795-12. O valor total da contratação é de R$ 7.887,19 (sete mil, oitocentos e 
oitenta e sete reais e dezenove centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 30 de novembro de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 
8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 01 de outubro 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. 202/2014 de Dispensa de Licitação nº 135/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a 
Prestação de Serviços à Secretaria de Saúde deste Município, com manutenção da parte elétrica do Prédio Público onde funciona a Unidade do Samu deste 
Município, 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$ 1.578,95 (um mil, quinhentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 
de outubro de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 01 de outubro de 2014. 
 
 

GILMAR RIBEIRO DA SILVA 
Prefeito Municipal 

 
 


