
Prefeituras e Câmaras prestam contas à população

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 órgãos de controle externo e a sociedade, conhecam, acompanhem e

analisem o desempenho da administração municipal.

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei n° 101/2000, estão publicados abaixo  Atos Oficiais Administrati-
vos de Prefeituras, Câmaras  Municipais e outros orgãos oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas
municipais, coloca a disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.
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                                        Estado da Bahia

                                       PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA
CNPJ 13.654.439/0001-80

                                        Praça Alpiniano Jose Alves, 11 – Brejolândia – Ba

AVISO DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE 013/2011.
O Prefeito do Município de Brejolândia, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e para os fins previstos no Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, com as alterações da Lei nº 8.883 de

04/06/1994, FAZ SABER a todos e a quem interessar possa que a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO expediu parecer em regular processo, considerando INEXIGÍVEIS os Serviços:
Inexigibilidade 013/2011 – Prestação de Serviços sob sua exclusiva responsabilidade técnica, patrocinará a defesa dos direitos e interesse da CONTRATANTE, prestará assessoria, consultoria e supervisão
jurídica nas áreas: administrativa, financeira, eleitoral e de licitação, incluindo-se o contraditório nestas áreas, por um valor total de R$ 49.368,00 (quarenta e nove mil, trezentos e sessenta e oito reais), através
do Dr. Carlos Alberto Cruz de Araújo. Inexigibilidade baseada no Art. 25, II, da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993. Os Interessados que desejarem interpor recursos  na forma da Lei, poderão o fazer no prazo de
05 (cinco) dias a contar da data de publicação deste Edital. Brejolândia/Ba. 26 de dezembro de 2011.

INEXIGIBILIDADE 014/2011.
O Prefeito do Município de Brejolândia, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e para os fins previstos no Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, com as alterações da Lei nº 8.883 de

04/06/1994, FAZ SABER a todos e a quem interessar possa que a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO expediu parecer em regular processo, considerando INEXIGÍVEIS os Serviços:
Inexigibilidade 014/2011 – Prestação de Serviços de Assessoria e Apoio Técnico como Assistente Social à Secretaria de Ação Social deste Município, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, por um
valor total de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), através do Sra. Mineudes Silva Evangelista. Inexigibilidade baseada no Art. 25, II, da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993. Os Interessados que desejarem interpor
recursos  na forma da Lei, poderão o fazer no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data de publicação deste Edital. Brejolândia – Bahia, 26 de dezembro de 2011.

INEXIGIBILIDADE 015/2011.
O Prefeito do Município de Brejolândia, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e para os fins previstos no Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, com as alterações da Lei nº 8.883 de

04/06/1994, FAZ SABER a todos e a quem interessar possa que a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO expediu parecer em regular processo, considerando INEXIGÍVEIS os Serviços:
Inexigibilidade 015/2011 – Prestação de Serviços de TC IP CONNECT em sua modalidade Access Connect pela CONTRATADA à CONTRATANTE, conforme solicitação do cliente com velocidade de 512 Kbps
e TC IP CONNECT: Serviço que permite a conexão dedicada da CONTRATANTE à rede Internet, em velocidades pré-definidas, na sede da Administração e no Infocentro do Município, por um valor total de
R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais), através da Empresa FJF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. Inexigibilidade baseada no Art. 25, I, da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993. Os
Interessados que desejarem interpor recursos  na forma da Lei, poderão o fazer no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data de publicação deste Edital. Brejolândia – Bahia, 26 de dezembro de 2011.

INEXIGIBILIDADE 016/2011.
O Prefeito do Município de Brejolândia, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e para os fins previstos no Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, com as alterações da Lei nº 8.883 de

04/06/1994, FAZ SABER a todos e a quem interessar possa que a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO expediu parecer em regular processo, considerando INEXIGÍVEIS os Serviços:
Inexigibilidade 016/2011 – Prestação de Serviços de Assessoria Técnica, Elaboração de Projetos de Engenharia Civil e Fiscalização de Obras para este Município, por um valor total de R$ 25.824,00 (vinte e cinco
mil, oitocentos e vinte quatro reais), através do Sr. JOSÉ MARIA FERNANDES. Inexigibilidade baseada no Art. 25, II, da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993. Os Interessados que desejarem interpor recursos
na forma da Lei, poderão o fazer no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data de publicação deste Edital. Brejolândia – Bahia, 26 de dezembro de 2011.

INEXIGIBILIDADE 017/2011.
              O Prefeito do Município de Brejolândia, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e para os fins previstos no Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, com as alterações da Lei nº 8.883

de 04/06/1994, FAZ SABER a todos e a quem interessar possa que a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO expediu parecer em regular processo, considerando INEXIGÍVEIS os Serviços:
Inexigibilidade 017/2011 – Prestação de Serviços de Assessoria, execução de prestação de contas e acompanhamento de programas na área da Educação, Elaboração e Operacionalidade de todos os Projetos
no SICONV, por um valor total de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), através da Empresa VISÃO - PROJETOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. Inexigibilidade baseada no Art. 25, II, da Lei nº 8.666, de
21 de julho de 1993. Os Interessados que desejarem interpor recursos  na forma da Lei, poderão o fazer no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data de publicação deste Edital. Brejolândia – Bahia, 26 de
dezembro de 2011.

INEXIGIBILIDADE 018/2011.
O Prefeito do Município de Brejolândia, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e para os fins previstos no Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, com as alterações da Lei nº 8.883 de

04/06/1994, FAZ SABER a todos e a quem interessar possa que a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO expediu parecer em regular processo, considerando INEXIGÍVEIS os Serviços:
Inexigibilidade 018/2011 – Prestação de Serviços Contábeis, todos de caráter técnico especializado na área pública municipal, fornecendo informações, tanto sob aspectos gerais, bem como sob aspectos específicos,
de modo registráveis ou não, prestados pelos técnicos da empresa, por um valor total de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), através do Sr. MARCIO MAGALHÃES CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONTABÍL. Inexigibilidade baseada no Art. 25, II, da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993. Os Interessados que desejarem interpor recursos  na forma da Lei, poderão o fazer no prazo de 05 (cinco) dias a contar
da data de publicação deste Edital. Brejolândia – Bahia, 26 de dezembro de 2011.

DISPENSA 067/2011.
O Prefeito do Município de Brejolândia, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e para os fins previstos no Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, com as alterações da Lei nº 8.883 de

04/06/1994, FAZ SABER a todos e a quem interessar possa que a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO expediu parecer em regular processo, considerando DISPENSÁVEIS os Serviços:
Dispensa 067/2011 – Prestação de Serviços na locação de um imóvel tipo Comercial de 02(dois) Andares, localizado na Praça do Mercado s/n – Centro – Brejolândia/BA, para funcionamento do Posto de
Atendimento do Conselho Tutelar deste Município, e funcionamento do posto de atendimento da ADAB, por um valor total de R$ 7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais), através do Sr. CÍCERO VITOR
MODESTO FILHO. Dispensa de Licitação baseada no Art. 24, X, da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993. Os Interessados que desejarem interpor recursos  na forma da Lei, poderão o fazer no prazo de 05 (cinco)
dias a contar da data de publicação deste Edital. Brejolândia – Bahia, 26 de dezembro de 2011.

DISPENSA 068/2011.
O Prefeito do Município de Brejolândia, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e para os fins previstos no Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, com as alterações da Lei nº 8.883 de

04/06/1994, FAZ SABER a todos e a quem interessar possa que a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO expediu parecer em regular processo, considerando DISPENSÁVEIS os Serviços:
Dispensa nº 068/2011 – Prestação de Serviços de locação de uma carroça de tração animal para coleta de lixo no Povoado de Mamonal interior deste Município, bem como a mão de obra para prestar o serviço,
por um valor total de R$ 7.464,00 (sete mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais), através do Sr. Manoel Gonçalves da Silva. Dispensa baseada no Art. 24, II, da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993. Os Interessados
que desejarem interpor recursos  na forma da Lei, poderão o fazer no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data de publicação deste Edital. Brejolândia/Ba, 26 de dezembro de 2011.
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DISPENSA 069/2011.
O Prefeito do Município de Brejolândia, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e para os fins previstos no Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, com as alterações da Lei nº 8.883 de

04/06/1994, FAZ SABER a todos e a quem interessar possa que a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO expediu parecer em regular processo, considerando DISPENSÁVEIS os Serviços:
Dispensa nº 069/2011 – Prestação de Serviços de locação de um imóvel tipo residencial, localizado na Praça Esportiva nº 9992, Centro – Brejolândia – Bahia, para funcionamento do PSF III Antonio Alves de Castro,
por um valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais), através da Srª. Amália Coelho da Silva. Dispensa baseada no Art. 24, X, da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993. Os Interessados que desejarem interpor recursos
na forma da Lei, poderão o fazer no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data de publicação deste Edital. Brejolândia/Ba, 26 de dezembro 2011.

DISPENSA 070/2011.
O Prefeito do Município de Brejolândia, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e para os fins previstos no Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, com as alterações da Lei nº 8.883 de

04/06/1994, FAZ SABER a todos e a quem interessar possa que a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO expediu parecer em regular processo, considerando DISPENSÁVEIS os Serviços:
Dispensa nº 070/2011 – Prestação de Serviços de locação de um imóvel tipo residencial, localizado no Povoado de Cedro II, 69, Centro – Brejolândia – Bahia, para funcionamento de uma casa de apoio ao PSF II
de Santa Luzia, por um valor total de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), através da Srª. Carmelita Soares de Oliveira. Dispensa baseada no Art. 24, X, da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993. Os Interessados
que desejarem interpor recursos  na forma da Lei, poderão o fazer no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data de publicação deste Edital. Brejolândia/Ba, 26 de dezembro 2011.

DISPENSA 071/2011.
O Prefeito do Município de Brejolândia, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e para os fins previstos no Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, com as alterações da Lei nº 8.883 de

04/06/1994, FAZ SABER a todos e a quem interessar possa que a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO expediu parecer em regular processo, considerando DISPENSÁVEIS os Serviços:
Dispensa nº 071/2011 – Prestação de Serviços de locação de um imóvel tipo residencial, localizado no Povoado de Três Morros, Zona Rural, Interior deste Município de Brejolândia – Bahia, para funcionamento de
uma casa de apoio à Secretaria Municipal de Saúde, por um valor total de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), através do Sr. Reinivaldo Pereira da Silva. Dispensa baseada no Art. 24, X, da Lei nº 8.666,
de 21 de julho de 1993. Os Interessados que desejarem interpor recursos  na forma da Lei, poderão o fazer no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data de publicação deste Edital. Brejolândia/Ba.

INEXIGIBILIDADE 019/2011.
O Prefeito do Município de Brejolândia, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e para os fins previstos no Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, com as alterações da Lei nº 8.883 de

04/06/1994, FAZ SABER a todos e a quem interessar possa que a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO expediu parecer em regular processo, considerando INEXIGÍVEIS os Serviços:
Inexigibilidade 019/2011 – Prestação de Serviços Médicos no PSF II, no Povoado de Santa Luzia, interior deste Município, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, e a Prestação de Serviços Médicos
na Unidade Básica de Saúde na sede do Município, sendo até 08 (oito) plantões de 24 (vinte e quatro) horas mensais, prestados aos finais de semana, até o dia 30 (trinta) de cada mês, por um valor total de R$
258.704,16 (duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos e quatro reais, e dezesseis centavos), através do Drª ANA MARIA CANAVIRI DE NAVARRO. Inexigibilidade baseada no Art. 25, II, da Lei nº 8.666,
de 21 de julho de 1993. Os Interessados que desejarem interpor recursos  na forma da Lei, poderão o fazer no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data de publicação deste Edital. Brejolândia – Bahia, 26 de dezembro
de 2011.

INEXIGIBILIDADE 020/2011.
O Prefeito do Município de Brejolândia, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e para os fins previstos no Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, com as alterações da Lei nº 8.883 de

04/06/1994, FAZ SABER a todos e a quem interessar possa que a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO expediu parecer em regular processo, considerando INEXIGÍVEIS os Serviços:
Inexigibilidade 020/2011 – Prestação de Serviços Médicos na Unidade Básica de Saúde na sede do Município, sendo até 08 (oito) plantões de 24 (vinte e quatro) horas mensais, prestados aos finais de semana, até
o dia 30 (trinta) de cada mês, por um valor total de R$ 129.352,08 (cento e vinte nove mil, trezentos e cinquenta e dois reais e oito centavos), através do Drª MARIA DAS GRAÇAS SMITH FREIRE. Inexigibilidade
baseada no Art. 25, II, da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993. Os Interessados que desejarem interpor recursos  na forma da Lei, poderão o fazer no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data de publicação deste
Edital. Brejolândia – Bahia, 26 de dezembro de 2011.

INEXIGIBILIDADE 021/2011.
O Prefeito do Município de Brejolândia, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e para os fins previstos no Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, com as alterações da Lei nº 8.883 de

04/06/1994, FAZ SABER a todos e a quem interessar possa que a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO expediu parecer em regular processo, considerando INEXIGÍVEIS os Serviços:
Inexigibilidade 021/2011 – Prestação de Serviços Médicos na Unidade Básica de Saúde na sede do Município, sendo até 04 (quatro) plantões de 24 (vinte e quatro) horas mensais, prestados um vez por semana,
até o dia 30 (trinta) de cada mês, por um valor total de R$ 58.248,00 (Cinquenta e oito mil, duzentos e quarenta e oito reais), através do Dr. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. Inexigibilidade baseada no Art.
25, II, da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993. Os Interessados que desejarem interpor recursos  na forma da Lei, poderão o fazer no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data de publicação deste Edital. Brejolândia
– Bahia, 26 de dezembro de 2011.

INEXIGIBILIDADE 022/2011.
O Prefeito do Município de Brejolândia, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e para os fins previstos no Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, com as alterações da Lei nº 8.883 de

04/06/1994, FAZ SABER a todos e a quem interessar possa que a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO expediu parecer em regular processo, considerando INEXIGÍVEIS os Serviços:
Inexigibilidade 022/2011 – Prestação de Serviços em Plantões Médico-Hospitalares (Psiquiatria) na Unidade Básica de Saúde na Sede do Município, sendo 01 (um) plantão de 10 (dez) horas mensais, que o
CONTRATADO se compromete a prestar os serviços. Conforme a programação/escala da Secretaria Municipal de Saúde, por um valor total de R$ 40.920,00 (quarenta mil, novecentos e vinte reais), através do
Dr. ENOCK LUZ SOUZA. Inexigibilidade baseada no Art. 25, II, da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993. Os Interessados que desejarem interpor recursos  na forma da Lei, poderão o fazer no prazo de 05 (cinco)
dias a contar da data de publicação deste Edital. Brejolândia – Bahia, 26 de dezembro de 2011.

INEXIGIBILIDADE 023/2011.
O Prefeito do Município de Brejolândia, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e para os fins previstos no Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, com as alterações da Lei nº 8.883 de

04/06/1994, FAZ SABER a todos e a quem interessar possa que a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO expediu parecer em regular processo, considerando INEXIGÍVEIS os Serviços:
Inexigibilidade 023/2011 – Prestação de Serviços Médico-Odontológico no PSF I Manoel Miranda de Oliveira no Povoado de Mamonal com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, por um valor total de
R$ 40.920,00 (quarenta mil, novecentos e vinte reais), através do Dr. RÊMULO CÉSAR ALCÂNTARA MUNIZ. Inexigibilidade baseada no Art. 25, II, da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993. Os Interessados
que desejarem interpor recursos  na forma da Lei, poderão o fazer no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data de publicação deste Edital. Brejolândia – Bahia, 26 de dezembro de 2011.

INEXIGIBILIDADE 024/2011.
O Prefeito do Município de Brejolândia, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e para os fins previstos no Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, com as alterações da Lei nº 8.883 de

04/06/1994, FAZ SABER a todos e a quem interessar possa que a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO expediu parecer em regular processo, considerando INEXIGÍVEIS os Serviços:
Inexigibilidade 024/2011 – Prestação de Serviços Médicos no PSF IV, Antonino dos Santos Alves no Povoado de Mombaça, interior deste Município, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, e a Prestação
de Serviços Médicos na Unidade Básica de Saúde na sede do Município, sendo até 08(oito) plantões de 24 (vinte e quatro) horas mensais, prestados aos finais de semana, até o dia 30 (trinta) de cada mês, por um
valor total de R$ 258.704,16 (duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos e quatro reais, e dezesseis centavos), através do Dr. RANULFO VERÍSSIMO NEVES. Inexigibilidade baseada no Art. 25, II, da Lei nº 8.666,
de 21 de julho de 1993. Os Interessados que desejarem interpor recursos  na forma da Lei, poderão o fazer no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data de publicação deste Edital. Brejolândia – Bahia, 26 de dezembro
de 2011.

Brejolândia, 26 de dezembro de 2011.

Edezio Nunes Bastos
Prefeito Municipal


