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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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                                   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. 214/2014 de Dispensa de Licitação nº 144/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referi do processo que tem por objeto a Prestação de 
Serviços à Secretaria de Educação deste Município, com assistência jurídica nas áreas cíveis, penal, trabalhista e administrativa, bem como assessoria em execução orçamentária, 
autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Dr. FERNANDO MACHADO DO COUTO FILHO, CPF nº 952.679.135-53. 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 31 de dezembro de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, 
da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 01 de dezembro 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 Jurí dica Municipal; 
RESOLVE: 
Ratificar o Processo Administrativo nº. 215/2014 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 Farmácia B ásica 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 dezembro de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da 
Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 01 de dezembro 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. 216/2014 de Dispensa de Licitação nº 146/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referi do processo que tem por objeto a Prestação de 
Serviços à Secretaria de Educação deste Município, com Capina e retirada de entulhos dos pátios e dependências de todas as Escolas da rede de ensino fundamental deste 
Município, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. PAULO RICARDO OLIVEIRA MOREIRA, CPF nº 072.834.695-83. 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 dezembro de 2014, de 
acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 01 de dezembro 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. 217/2014 de Dispensa de Licitação nº 147/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de 
Serviços Mecânicos e Elétricos, com manutenção preventiva e corretiva nos veículos pertencentes à frota da Secretaria de Saúde deste Município, autorizando assim, a contratação 
e a emissão do empenho em nome do Sr. ROGÉRIO QUEIROS DO SACRAMENTO, CPF nº 013.956.565-50. O valor total da contratação é de R$ 7.789,48 (sete mil 
setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito 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 dezembro 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 Jurí dica Municipal; 
RESOLVE: 
Ratificar o Processo Administrativo nº. 218/2014 de Dispensa de Licitação nº 148/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referi do processo que tem por objeto a Prestação de 
Serviços à Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo deste Município, com fornecimento de pedras tipo Paralelepípedo, para reforma e manutenção de calçamento em ruas do 
Povoado de Mamonal, Zona Rural, interior deste Município, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. CLAUDIONOR JOSÉ DE SOUZA, CPF 
nº 183.674.371-87. O valor total da contratação é de R$ 4.340,74 (quatro mil, trezentos e quarenta 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 dezembro 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 Jurí dica Municipal; 
RESOLVE: 
Ratificar o Processo Administrativo nº. 219/2014 de Dispensa de Licitação nº 149/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referi do processo que tem por objeto a Prestação de 
Serviços com manutenção da estrutura elétrica de todas as Escolas da Rede de ensino fundamental 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$ 2.239,91 (dois mil duzentos e trinta e nove reais e noventa e um 
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 dezembro 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. 220/2014 de Dispensa de Licitação nº 150/2014 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 Locação de 01 (um) veículo tipo Caminhão Basculante, M. BENZ/L 1313, Placa KBJ-1118 - 
Tabocas do Brejo Velho - BA, Renavan 121063496, propriedade do LOCADOR, conforme documentação anexa, que será utilizado para transporte de pedras para reforma de 
calçamento de Ruas da Sede do Município, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. ALDEMIR SARDEIRO DA SILVA, CPF nº 
011.422.351-30. 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 dezembro de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 01 de dezembro de 2014. 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação. 

Ratificar o Processo Administrativo nº. 221/2014 de Dispensa de Licitação nº 151/2014 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 materiais e equipamentos da Cidade de 
Anápolis/GO, para Brejolândia, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. FLORENTINO FRANCISCO MARQUES, 
CPF nº 108.536.695-20. 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 31 de dezembro de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.  
Brejolândia – Ba, 01 de dezembro 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. 222/2014 de Dispensa de Licitação nº 152/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referi do processo que tem por objeto a Prestação de 
Serviços à Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo deste Município, com tapa buracos nos calçamento em paralelepípedos em Ruas e Praças da Sede deste 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$ 7.950,00 (sete mil novecentos e cinquenta 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 dezembro 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 Jurí dica Municipal; 
RESOLVE: 
Ratificar o Processo Administrativo nº. 223/2014 de Dispensa de Licitação nº 153/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de 
Serviços Com manutenção da parte elétrica das instalações da Secretaria de Saúde deste 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$ 5.116,80 (cinco mil cento e dezesseis reais e oitenta e dois 
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 dezembro 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. 224/2014 de Dispensa de Licitação nº 154/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referi do processo que tem por objeto a Prestação de  
Serviços à Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo deste Município, durante o mês de dezembro de 2014, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome 
do Sr. JESUALDO ALVES DOS SANTOS, CPF nº 268.397.255-53. O valor total da contratação é de R$ 4.687,18 (quatro mil seiscentos e oitenta e sete reais e dezoito 
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 dezembro de 2014. 
 
 

GILMAR RIBEIRO DA SILVA 
Prefeito Municipal 

 


