
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.

ATOS OFICIAIS
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RATIFICAÇÃO PMB

Ratificação do Ato de Inexigibilidade.
O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº. 065/2011 de Inexigibilidade
nº 013/2011 que tem por objeto a 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. através do Dr. Carlos Alberto Cruz de Araújo. O valor total da contratação é de R$
49.368,00 (quarenta e nove mil trezentos e sessenta e oito reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de Dezembro de 2012,
de acordo com o artigo 25, inciso II, da Lei 8.666/93.
Brejolândia – Ba,  30 de dezembro de 2011.

Ratificação do Ato de Inexigibilidade.
O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº. 066/2011 de Inexigibilidade nº 014/2011
que tem por objeto a 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, através da Sra. Mineudes Silva Evangelista. O valor total da contratação é de R$ 21.000,00 (vinte e
um mil reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de Dezembro de 2012, de acordo com o artigo 25, inciso II, da Lei 8.666/93.
Brejolândia – Ba,  30 de dezembro de 2011

Ratificação do Ato de Inexigibilidade.
O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº. 067/2011 de Inexigibilidade
de licitação nº 015/2011 que tem por objeto a 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, através da empresa FJF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. O valor total da contratação é de R$ 40.500,00
(quarenta mil e quinhentos reais), com vigência de 12(doze) meses, prorrogáveis por iguais períodos sucessivos até um limite de
60(sessenta) meses, contados a partir de sua assinatura, de acordo com o art. 25, inciso I, da Lei 8.666/93.
Brejolândia, 30 de dezembro de 2011.

Ratificação do Ato de Inexigibilidade.
O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº. 069/2011 de Inexigibilidade
nº 016/2011 que tem por objeto a Prestação de serviços de Assessoria Técnica, Elaboração de Projetos de Engenharia Civil e Fiscalização de
Obras para este Município, através do Sr. José Maria Fernandes. O valor total da contratação é de R$ 25.824,00 (vinte e cinco mil, oitocentos
e vinte quatro reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de Dezembro de 2012, de acordo com o artigo 25, inciso II, da Lei
8.666/93.
Brejolândia – Ba,  30 de dezembro de 2011

Ratificação do Ato de Inexigibilidade.
O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº. 070/2011 de Inexigibilidade de licitação
nº 017/2011 que tem por objeto a 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, através da empresa VISÃO - PROJETOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO
LTDA. O valor total da contratação é de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), com vigência de 12(doze) meses, prorrogáveis por iguais períodos
sucessivos até um limite de 60(sessenta) meses, contados a partir de sua assinatura, de acordo com o art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93. Brejolândia
– Ba,  30 de dezembro de 2011.

Ratificação do Ato de Inexigibilidade.
O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº. 071/2011 de Inexigibilidade de licitação
nº 018/2011 que tem por objeto a 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,
através da empresa MARCIO MAGALHÃES CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABÍL. O valor total da contratação é de R$ 72.000,00 (setenta
e dois mil reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2012, de acordo com o art. 25, inciso II, c/c art. 13, inciso III, da
Lei 8.666/93.
Brejolândia, 30 de dezembro de 2011.

                                        Estado da Bahia
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Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação.
O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº. 072/2011 de Dispensa de
Licitação nº 067/2011 que tem por objeto a Locação de um imóvel tipo Comercial sito à Praça do Mercado s/n, Centro, Brejolândia/BA, que
será utilizado como Posto de Atendimento do Conselho Tutelar deste Município, e posto de atendimento da ADAB, através do Sr. CÍCERO
VÍTOR MODESTO FILHO. 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 31 de Dezembro de 2012, de acordo com o artigo 24, inciso X, da Lei 8.666/93.
Brejolândia – Ba,  30 de dezembro de 2011.

Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação.
O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº. 073/2011 de Dispensa nº 068/2011 que
tem por objeto a 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, através do Sr. MANOEL GONÇALVES DA SILVA. O valor total da contratação é de R$
7.464,00 (sete mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2012, de acordo
com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
Brejolândia, 30 de dezembro de 2011.

 Edézio Nunes Bastos.
Prefeito Municipal


