
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos 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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EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE E CONTRATO 

Processo Administrativo 042/2020, Inexigibilidade 005/2020 - Órgão – Prefeitura 
Municipal de Cotegipe – Contratado J C DA CUNHA, inscrita sob CNPJ nº 
26.663.519/0001-43, Objeto: Contratação de Serviço de implantação do E-SUS AB 
TERRITÓRIO e do serviço para implantação de sistema de prontuário eletrônico E-
SUS AB PEC, E-SUS AB CDS, E-SUS SAMU, ESUS HOSPITALAR em nuvem, serviços 
técnicos especializados e assessoria nos diversos sistemas da Secretaria Municipal de 
Saúde, compreendendo, instalação do sistema em ambiente web, com IP fixo, com 
DNS próprio, com configuração de rede e sub redes dentro do território brasileiro, 
com sistema operacional Windows Server para E-SUS SAMU e E-SUS HOSPITALAR e 
Linux para E SUS AB PEC e E-SUS AB CDS, com HD SSD, com configuração de regras de 
acesso, com configuração de Firewall e tráfego de rede conforme indicado pelo 
município, com banco de dados PostgreSQL para sistemas E-SUS AB CDS, E-SUS AB 
TERRITORIO e E-SUS AB PEC, com banco de dados ORACLE para E-SUS HOSPITALAR, 
backup a cada 24 horas e instalação do sistema em ambiente local com 
direcionamento de informações para o servidor do DATASUS ( SISAB ) e servidor 
próprio, no município de Cotegipe-Bahia, para o período da data de assinatura até dia 
31 de dezembro de 2020 – Contrato nº 040/2020 - Data de Assinatura: 10 de julho de 
2020, Valor Global Bruto estimado R$ 75.400,00 (setenta e cinco mil e quatrocentos 
reais) - Fundamento legal: art. 25, inciso II, combinado com o Art. 13 da Lei Federal 
8.666/93 e alterações. Cotegipe (BA), 10 de julho de 2020 MÁRCIA DA SILVA SÁ 
TELES Prefeita Municipal. 
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