
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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RESUMO DE CONTRATO 

 
  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.462.456/0001-90 
- Contrato nº 138 de 13/08/2020 – OBJETO: Aquisição de Testes Rápido para diagnóstico de COVID-19, em 
caráter de urgência para o enfrentamento da emergência de Saúde Pública, no município de Tabocas do 
Brejo Velho-Bahia, na quantidade estimada de 200 (duzentos) unidades, conforme proposta de preços 
apresentada pela Contratada. DO VALOR: O valor unitário de cada Teste Rápido é de R$ 55,00 (cinquenta e 
cinco reais), totalizando o valor estimado de R$ 11.000,00 (onze mil reais), para aquisição inicial de 200 
(duzentas) unidades. VIGÊNCIA: até 12/10/2020 – BASE LEGAL: em Art. 4º da Lei Federal 13.979/2020 
e alterações posteriores, e das cláusulas e condições estabelecidas no Processo Administrativo nº 
027/2020 e Dispensa de Licitação nº 008/2020-D.Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 13 de agosto de 2020. 
Humberto Pereira da Silva – Prefeito.  
 



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

02Barreiras/BA
19 de Agosto/2020


		2020-08-19T17:13:49-0300
	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGADA EIRELI:07053173000117




