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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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De Volta Para a Minha Terra de Bike

Existem tarefas que exigem um espírito encorajador e 
ousadia para serem feitas, uma delas é sair pedalando 
país adentro. E foi com esse coração aventureiro que 
Leandro Azevedo, funcionário do Banco do Brasil, 
saiu de bicicleta no dia 1º de Fevereiro de 2014, de 
Brasília com destino a Cuité na Paraíba.
A distância entre as duas cidades é de aproximada-
mente 2.700 quilômetros, esse esforço segundo Lean-
dro é para concretizar o seu Projeto: De Volta Para a 
Minha Terra de Bike.
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PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

José Rubens Moretti, CPF Nº 068.374.419-49, torna público que 
está requerendo ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hí-
dricos – INEMA a Licença de pecuária extensiva, localizada na 
Fazenda Riacho Branco e Fazenda Riacho Branco II, na BR-135, 
Zona Rural de Riachão das Neves-Ba.

Sofia Lorena Barbosa da Silva
Consultora Ambiental

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA 

CNPJ 13.654.439/0001-80 
Praça Alpiniano José Alves,11 – Brejolândia-Bahia 

 

  

 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 005/2014. 

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, após o prazo recursal, homologa o procedimento Licitatório 
Pregão Presencial nº. 005/2014–CPL/PMB/BA às Licitantes vencedoras, as Empresas CHARLES PEREIRA DE SOUZA – ME, 
vencedora do lote 02 com o valor final Global a quantia de R$ 38.820,45 (trinta e oito mil oitocentos e vinte reais e quarenta e cinco 
centavos), e a empresa WILANEIDE ALVES DOS SANTOS – ME vencedora dos lotes 01 e 03 totalizando o valor final Global 
resultante da soma dos Lotes 01, e 03 a quantia de R$ 57.730,50 (cinquenta e sete mil setecentos e trinta reais e cinquenta centavos), por 
apresentarem propostas com o menor preço por lote para execução do objeto nos termos de classificação e Julgamento feito pelo 
Pregoeiro e pela Equipe de Apoio desta Prefeitura, à vista das considerações expostas na “ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS 
DE PREÇO E JULGAMENTO”, pelo que, após o transcurso do prazo recursal, lavre-se o competente instrumento de contrato, consoante 
os termos fixados no edital. 
 
 
Brejolândia - Bahia, 10 de fevereiro de 2014. 
 

Gilmar Ribeiro da Silva 
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA 

CNPJ 13.654.439/0001-80 
Praça Alpiniano José Alves,11 – Brejolândia-Bahia 

 

  

 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 003/2014. 

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, após o prazo recursal, HOMOLOGA o procedimento Licitatório 
Pregão Presencial nº. 003/2014–CPL/PMB/BA às Licitantes vencedoras, as Empresas ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA - EPP, 
vencedora dos lotes 02, 03, 06, 07 e 08 totalizando a soma dos 05 (cinco) lotes, o valor total de R$ 1.637.405,00 (um milhão seiscentos 
e trinta e sete mil e quatrocentos e cinco reais), ULTRAFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, vencedora dos 
Lotes 01 e 04, totalizando os dois lotes, o valor total de R$ 1.347.830,00 (um milhão trezentos e quarenta e sete mil oitocentos e 
trinta reais), e a Empresa CHARLES PEREIRA DE SOUZA - ME vencedora do lote 05, totalizando o valor final do mesmo lote, a 
quantia global de R$ 134.600,00 (cento e trinta e quatro mil e seiscentos reais), por apresentarem propostas com o menor preço por 
lote para execução do objeto nos termos de classificação e Julgamento feito pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio desta Prefeitura, à 
vista das considerações expostas na “ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO E JULGAMENTO”, pelo que, após o 
transcurso do prazo recursal, lavre-se o competente instrumento de contrato, consoante os termos fixados no edital. 
 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

Licitação Modalidade Tomada de Preço 001/2014. 
O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, após o prazo recursal, homologa o procedimento Licitatório 
Tomada de Preço nº. TP 001/2014 CPL/PMB/BA à Licitante vencedora, a Empresa CONSTRUTORA SHANDAI LTDA - ME, 
inscrita no CNPJ nº 07.291.114/0001-87, vencedora com a menor proposta apresentada, com o valor total Global de R$ 316.800,00 
(trezentos e dezesseis mil e oitocentos reais), por apresentar proposta com o menor preço Global para execução do objeto nos termos de 
classificação e Julgamento feito pela Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura, à vista das considerações expostas na “ATA 
DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO E JULGAMENTO”, pelo que, após o transcurso do prazo recursal, lavre-se o 
competente instrumento de contrato, consoante os termos fixados no edital. 
 
Brejolândia - Bahia, 07 de fevereiro de 2014. 
 

Gilmar Ribeiro da Silva 
Prefeito Municipal 
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De Volta Para a Minha Terra de Bike
Ciclista paraibano pedala pelo Brasil para realizar projeto pessoal

Texto: Catarina Araújo
Fotos: Jayme Modesto

Existem tarefas que exigem um es-
pírito encorajador e ousadia para 
serem feitas, uma delas é sair peda-
lando país adentro. E foi com esse 
coração aventureiro que Leandro 
Azevedo, funcionário do Banco do 
Brasil, saiu de bicicleta no dia 1º de 
Fevereiro de 2014, de Brasília com 
destino a Cuité na Paraíba.
A distância entre as duas cidades 
é de aproximadamente 2.700 qui-
lômetros, esse esforço segundo Le-
andro é para concretizar o seu Pro-
jeto: De Volta Para a Minha Terra 
de Bike.
No roteiro inicial a aventura teria 
a participação de seus dois filhos o 
Hugão e Lincoln que por motivos 
profissionais, não puderam sair pe-
dalando com o pai direto da capital 
nacional. O encontro ficou marca-

do para Aracaju-Sergipe, onde de 
lá seguirão juntos os 1.000km res-
tantes até o destino final, em Cuité.
A bike de Leandro é totalmente 
equipada, contendo GPS, câmera, 
gravador, cronômetro entre outros 
equipamentos para registrar as di-
ficuldades do percurso, as belezas 
naturais, as situações curiosas de 
cada região, tudo isso segundo ele 
regado com muito bom humor. O 
ciclista conta que tudo fica dispo-
nível através do site www.naestra-
dadebike.com, no endereço eletrô-
nico ele conta como tudo começou 
e outros relatos das aventuras ci-
cloturísticas. "O site é uma forma 
de documentar as histórias das 
viagens e estimular as pessoas que 
ficam", conta Leandro.
Nossa equipe de reportagem o en-
trevistou no trajeto de Cristópolis 
ao Javi no município de Muquém 
do São Francisco, na BR 242. Lean-
dro ainda vai pedalar bastante até 
Cuité na Paraíba, deve chegar aos 
primeiro dias de março, ou seja, 

carnaval, mais de um mês na estra-
da, será recebido pelos familiares e 
antigos amigos terá tempo descan-
sar e para colocar todos os papos 
em dia. 


