GAZETA DO OESTE

Ano VIII Nº 2107

Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476 08 de julho de 2014

ATOS OFICIAIS
Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Administrativos 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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ATOS OFICIAIS

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. 147/2014 de Dispensa de Licitação nº 090/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de Serviços
com transporte de tubos e conecções, para manutenção e implantação da rede de distribuição de água de várias comunidades da Zona Rural deste Município, autorizando assim, a
contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. FLAUSER FRANCELINO XAVIER, CPF nº 341.079.915-04. O valor total da contratação é de R$ 3.995,92 (três mil novecentos
e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 08 de agosto de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
Brejolândia – Ba, 07 de julho 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. 148/2014 de Dispensa de Licitação nº 091/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de Serviços à
Secretaria de Educação deste Município, com locação de equipamentos de sonorização, para realização de eventos e reuniões com o corpo docente deste Município, a realizar-se nos dias
09, 10 e 11/07/2014, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome da Srª. ADRIANA DE CASTRO MIRANDA, CPF nº 045.780.495-58. O valor total da
contratação é de R$ 5.442,74 (cinco mil quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de julho de 2014, de acordo
com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
Brejolândia – Ba, 07 de julho 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. 149/2014 de Dispensa de Licitação nº 092/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de Serviços
de Consultoria em Recursos Humanos e acompanhamento na elaboração de SEFIP, SIGA, e relatórios gerenciais, além de treinamento, acompanhamento, capacitação de pessoal na área de
RH, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome da Empresa CLAUDIO JOSÉ SANTANA - ME, inscrita no C.N.P.J./M.F. sob Nº. 08.605.913/0001-43. O valor
total da contratação é de R$ 6.000,00 (seis mil 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, 07 de julho 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. 150/2014 de Dispensa de Licitação nº 093/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de Serviços à
Secretaria de Educação deste Município, com transporte (ida e volta) de Professores residentes na Zona Rural do Município, para realização de eventos e reuniões com o corpo docente
deste Município, a realizar-se nos dias 09, 10 e 11/07/2014, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. JOSÉ LUIZ SOARES, CPF nº 369.635.265-91. O
valor total da contratação é de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de julho de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei
8.666/93.
Brejolândia – Ba, 07 de julho 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. 151/2014 de Dispensa de Licitação nº 094/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de Serviços
com transporte de Pedras tipo Paralelepípedos, do Município de Serra Dourada, para o Povoado de Mamonal, Zona Rural do Município de Brejolândia, para manutenção e recuperação de
calçamentos deste Povoado, 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$ 7.230,00 (sete mil duzentos e trinta reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de julho de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
Brejolândia – Ba, 07 de julho 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. 152/2014 de Dispensa de Licitação nº 095/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de Serviços
com manutenção, incluindo a revitalização e replantação de várias espécies de plantas e árvores, de 15 (quinze) praças e jardins na Sede do Município, e Povoados de Mamonal e Santa
Luzia, zona Rural deste Município, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. MAICON JEAN S. DA SILVA MACEDO, CPF nº 048.376.765-92. 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 julho de 2014, de acordo com o
artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
Brejolândia – Ba, 07 de julho 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. 153/2014 de Dispensa de Licitação nº 096/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de Serviços
com transporte de água potável com Caminhão Pipa, para algumas Escolas da rede de Ensino Fundamental deste Município, localizadas na Zona Rural deste Município, onde as mesmas
estão com sérios problemas devido a falta d’água nesta época de seca, onde os Poços artesianos que abastecem as mesmas se encontram em manutenção, autorizando assim, a contratação e
a emissão do empenho em nome do Sr. VALDEIR GOMES PEREIRA, CPF nº 753.848.095-15. O valor total da contratação é de R$ 7.515,00 (sete mil quinhentos e quinze reais),
com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de julho de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
Brejolândia – Ba, 07 de julho 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. 154/2014 de Dispensa de Licitação nº 097/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de Serviços
Com elaboração de um parecer gerencial, sobre a situação das Obras de Construção em andamento neste Município pertencentes à Secretaria de Saúde, autorizando assim, a contratação e a
emissão do empenho em nome do Sr. LINDIOMAR JOAQUIM DA SILVA, CPF nº 569.053.435-87. O valor total da contratação é de R$ 4.776,08 (quatro mil setecentos e setenta e
seis reais e oito centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de julho de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
Brejolândia – Ba, 07 de julho 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. 155/2014 de Dispensa de Licitação nº 098/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de Serviços
com confecção, reforma e substituição de Portas em vidro, para algumas Escolas da rede de Ensino Fundamental deste Município, e para Secretaria de Educação, autorizando assim, a
contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. POLLIANNE DOS ANJOS SILVA, CPF nº 036.515.405-96. 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 08 de agosto de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
Brejolândia – Ba, 07 de julho de 2014.
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ATOS OFICIAIS

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. 157/2014 de Dispensa de Licitação nº 099/2014 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, durante o mês de Julho de 2014, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. ALCIGERE
IZAQUE TARGINO DA COSTA, CPF nº 036.293.294-89. O valor total da contratação é de R$ 3.003,71 (três mil, três reais e setenta e um centavos), com vigência a partir de sua
assinatura até o dia 31 de julho de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
Brejolândia – Ba, 07 de julho 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. 158/2014 de Inexigibilidade Licitação nº 029/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de
Serviços Como Enfermeiro no PSF Antônio Alves de Castro, na sede do Município de Brejolândia, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais conforme a programação/escala da
Secretaria Municipal de Saúde, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. PAULO RAMON DA SILVA BASTOS, Brasileiro, Solteiro, Enfermeiro,
portador do CPF nº 053.273.945-06 e RG. 13087569 41 SSP/BA, inscrito no COREN/BA Protocolo nº 370.254, residente e domiciliado em Brejolândia – Bahia. O valor total da
contratação é de R$ 12.794,88 (doze mil, setecentos e noventa e quatro reais e oitenta 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, 07 de julho de 2014.
GILMAR RIBEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
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