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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.

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. 204/2014 de Dispensa de Licitação nº 136/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referi do processo que tem por objeto a Prestação de
Serviços À Secretaria de Saúde deste Município durante o mês de novembro de 2014, 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$ 7.347,37 (sete mil trezentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos), com
vigência a partir de sua assinatura até o dia 30 de novembro de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
Brejolândia – Ba, 03 de novembro 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. 205/2014 de Dispensa de Licitação nº 137/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referi do processo que tem por objeto a Prestação de
Serviços à Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Novembro 2014, autorizando assim, a contratação e a emiss ão do empenho em nome da Srª. ANDRÉIA DA
COSTA ITACARAMBI, CPF nº 019.207.095-92. 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 30 de novembro de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
Brejolândia – Ba, 03 de novembro 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. 206/2014 de Dispensa de Licitação nº 138/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referi do processo que tem por objeto a Prestação de
Serviços à Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo deste Município, durante o mês de novembro 2014, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do
Sr. VALDIR PEREIRA DE OLIVEIRA, CPF nº 717.200.655-00. O valor total da contratação é de R$ 6.183,48 (seis mil, cento e oitenta e três reais e quarenta e oito
centavos), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 30 de novembro de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/ 93.
Brejolândia – Ba, 03 de novembro 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. 207/2014 de Dispensa de Licitação nº 139/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referi do processo que tem por objeto a Prestação de
Serviços à Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo deste Município, durante o mês de novembro 2014, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do
Sr. GILMAR CRISPIM DA SILVA, CPF nº 946.294.201-34. 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 30 de novembro de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
Brejolândia – Ba, 03 de novembro 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. 208/2014 de Dispensa de Licitação nº 140/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referi do processo que tem por objeto a Prestação de
Serviços à Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Novembro 2014, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome da Srtª. MARIA
EFIGÊNIA DE SOUZA, CPF nº 606.821.321-87. O valor total da contratação é de R$ 5.294,59 (cinco mil duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos),
com vigência a partir de sua assinatura até o dia 30 de novembro de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
Brejolândia – Ba, 03 de novembro 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. 209/2014 de Inexigibilidade Licitação nº 036/2014 bem como Homologar e Adjudicar o re ferido processo que tem por objeto a Prestação
de Serviços com treinamento e oficinas para beneficiários do Programa Bolsa Família deste Município, durante os meses de nove mbro e dezembro de 2014, autorizando assim, a
contratação e a emissão do empenho em nome da Empresa CHARLES PEREIRA DE SOUZA - ME inscrita no CNPJ nº 07.387.032/0001-30. O valor total da contratação é de
R$ 28.000,00 (vinte oito 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, 03 de novembro de 2014.
RATIFICAÇÃO
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação.
Ratificar o Processo Administrativo nº. 210/2014 de Dispensa de Licitação nº 141/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referi do processo que tem por objeto a Prestação de
Serviços À Secretaria de Saúde deste Município com transporte de água potável para os PSFs da Zona Rural, onde os mesmos se encontram sem água, devido a manutenção dos
Poços que abastecem os mesmos, autorizando assim, a contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. EDMAR XAVIER PITÃO, CPF nº 897.238.135-72. O valor total da
contratação é de R$ 7.436,00 (sete mil quatrocentos e trinta e seis reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 30 de novembro de 2014, de acordo com o artigo 24,
inciso II, da Lei 8.666/93.
Brejolândia – Ba, 03 de novembro de 2014.
RATIFICAÇÃO
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação.
Ratificar o Processo Administrativo nº. 213/2014 de Dispensa de Licitação nº 143/2014 bem como Homologar e Adjudicar o referi do processo que tem por objeto a Prestação de
Serviços à Secretaria de Educação deste Município, com capina e retirada de entulhos em todas as Escolas da rede de ensino fundamental deste Município, autorizando assim, a
contratação e a emissão do empenho em nome do Sr. EDVALDO FERNADES DE SOUZA, CPF nº 418.395.525-49. O valor total da contratação é de R$ 7.710,00 (sete mil
setecentos e dez reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 30 de novembro de 2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
Brejolândia – Ba, 03 de novembro de 2014.
GILMAR RIBEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
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