
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: CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
07.445.225/0001-09- Contrato nº 162 de 03/11/2020 – OBJETO: Serviços de Eletrocardiograma 
com Laudo a distância, para Atendimento aos pacientes do Hospital e Postos de Saúde da 
sede e interior do município. VALOR: R$ R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) por mês, 
totalizando o valor global de R$ 3.000,00 (três mil reais), para o período contratado. VIGENCIA: até 
31/12/2020 – BASE LEGAL: em conformidade com o Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.Tabocas do 
Brejo Velho – Bahia, 03 de novembro de 2020. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 
 

 
 HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL nº 009/2020 
 
 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, ESTADO DA BAHIA, 
através do Prefeito, Sr. HUMBERTO PEREIRA DA SILVA, após julgamento da proposta 
de preço pelo Pregoeiro e Equipe de apoio, e posterior Parecer Jurídico sobre o resultado 
da Licitação modalidade Pregão Presencial nº 009/2020, tendo como objeto: Concessão 
Onerosa do uso de Espaço Público, do tipo Quiosque, para instalação e exploração 
de serviços de Bar/Lanchonete/Restaurante, sendo 01 (uma) área interno de 8.70 
m², e com mais 02 (duas) áreas de 2,13 m² cada, referente aos banheiros masculino 
e feminino, localizado na Rua 02 de Julho, na sede deste município, conforme 
descriminações e especificações no anexo I do Edital, HOMOLOGA o resultado 
apresentado à empresa: ANNA JULIA DE ALMEIDA BARROS 08192915522, inscrita no 
CNPJ nº 37.136.859/0001-32, sendo vencedora do certame, ofertando o valor mensal de 
R$ 120,00 (cento e vinte reais) por mês, totalizando o valor anual de R$ 1.440,00 (Hum 
mil e quatrocentos e quarenta reais), correspondendo a taxa de CONCESSÃO; nas 
condições apresentadas. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 03 de novembro de 2020. 
HUMBERTO PEREIRA DA SILVA - PREFEITO.  
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