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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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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. 161/2014 de Dispensa de Licitação nº 100/2014 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 e distribuição das paradas de ônibus nas comunidades situadas na Zona Rural deste Município, autorizando
assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. GEOVANE NASCIMENTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CPF nº 708.061.871-15. O valor total da contratação é de R$
7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de agosto de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
Brejolândia – Ba, 01 de agosto 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. 162/2014 de Dispensa de Licitação nº 101/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de Ser viços
Com manutenção da estrutura elétrica do Hospital Municipal de Brejolândia, autorizando assim, a contratação e a emissão do em penho em nome do Sr. GILSON PEREIRA DA SILVA,
CPF nº 354.767.535-91. O valor total da contratação é de R$ 1.736,84 (um mil setecentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o
dia 31 de agosto de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
Brejolândia – Ba, 01 de agosto 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. 164/2014 de Dispensa de Licitação nº 102/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referi do processo que tem por objeto a Prestação de Serviços
com manutenção e reparo das instalações hidro sanitárias e hidráulicas, de todas as escolas da rede de ensino fundamental deste município, autorizando assim, a contratação e a emissão do
empenho em nome do Sr. WANDERLEY SOARES, CPF nº 577.982.735-49. O valor total da contratação é de R$ 7.087,19 (sete mil, oitenta e sete reais e dezenove centavos), com
vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de agosto de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
Brejolândia – Ba, 01 de agosto 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 Municip al;
RESOLVE:
Ratificar o Processo Administrativo nº. 165/2014 de Dispensa de Licitação nº 103/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de Serviços
com locação de um Veículo Tipo ESP / CAMINHONETE / ABER / C.DU, I TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV, Renavam 973123737, Ano / Modelo 20 08/2008, Placa DWR 9450,
propriedade do Locador, conforme documentação anexa, que será utilizado pela Secretaria de Administração e Finanças deste Município, em uma viagem a Salvador, dia 07/08/ 2014, para
o secretário resolver assuntos de interesse do Município, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. JOSÉ RIBEIRO DE CASTRO, CPF nº 501.296.51591. O valor total da contratação é de R$ 2.105,26 (dois mil, cento e cinco reais e vinte seis centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de agosto de 2014, de acordo
com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
Brejolândia – Ba, 01 de agosto 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. 166/2014 de Dispensa de Licitação nº 104/2014 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 abertura de valas para introdução de tubulação de água, do Povoado de Santa Paz até o Povoado de Afavacal, Zona
Rural deste Município, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. FIDELCINO FERREIRA DE OLIVEIRA , CPF nº 849.484.421-00. O valor total da
contratação é de R$ 2.132,48 (dois mil cento e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 30 de setembro de 2014, de acordo com o
artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
Brejolândia – Ba, 01 de agosto 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. 167/2014 de Dispensa de Licitação nº 105/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referi do processo que tem por objeto a Prestação de Serviços
com assistência jurídica nas áreas cíveis, penal, trabalhista e administrativa, bem como assessoria em execução orçamentária, através do escritório estabelecido no endereço acima descrito,
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$ 2.132,48 (dois mil cento e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de agosto de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II,
da Lei 8.666/93.
Brejolândia – Ba, 01 de agosto 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. 168/2014 de Dispensa de Licitação nº 106/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Prestação de Serviços
com Palestras e orientação aos alunos da rede municipal de ensino fundamental deste Município, de educação para o tr ânsito, sobre os malefícios das drogas lícitas e ilícitas, à realizar-se
nos dias 09, 16, 23, e 30/08, conforme calendário elaborado pela secretaria de Educação deste Município, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr.
POMPILIO DE ARAUJO MACHADO, CPF nº 518.522.925-04. O valor total da contratação é de R$ 3.331,21 (três mil trezentos e trinta e um reais e vinte um centavos), com
vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de agosto de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
Brejolândia – Ba, 01 de agosto 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. 169/2014 de Dispensa de Licitação nº 107/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referi do processo que tem por objeto a Prestação de Serviços
com Oficinas com hábitos de convivência a portadores de deficiências especiais, no desenvolvimento das Ações do Piso variável de média complexidade, vinculado ao Fundo Municipal de
Assistência Social deste Município, descrito e justificado no Processo Administrativo nº 169/2014, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. CHARLES
PEREIRA DE SOUZA, CPF nº 970.993.645-72. O valor total da contratação é de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de
agosto de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
Brejolândia – Ba, 01 de agosto de 2014.
GILMAR RIBEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
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