
 

PREFEITURA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ Nº 13.798.905/0001-09 

 

 

Praça João Nery Santana, 197, Centro, Oliveira dos Brejinhos – BA – CEP 47530-000 

Fone: (77)3642-2157 

 

 

EXTRATO RESUMIDO DO RESULTADO - PREGAO PRESENCIAL  Nº 019/2018-PP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITAÇÃO Nº 148/2018 de 24/04/2018 

 
OBJETO: Contratação dos serviços de digitalização  de documentos públicos e gerenciamento eletrônico 
de documentos, incluindo a digitalização, indexação com certificação digital da prestadora de serviço em todas a 
páginas no ato do  armazenamento dos documentos digitais em servidor web e mídia digital com a disponibilização de 
sistema (software) de GED – gerenciamento eletrônico de documentos (software), hospedagem das informações em 
nuvens, atendimento ao sistema e-TCM desde o processo de captação das informações até a alimentação do referido 
sistema devendo ser prestado em tempo real com execução dos serviços na sede desta Prefeitura Municipal de 
Oliveira dos Brejinhos, com o fornecimento de equipamentos, softwares e pessoal para operação, apoio e envio dos 
arquivos ao e-TCM, conforme especificações contidas no Termo Referencial que compõe o Edital.TIPO: Menor Preço 
Global. 

 

FICA HOMOLOGADO o procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 019/2018-PP em favor do 

licitante: FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 14.755.059/0001-02  
Inscrição Estadual: isento, com sede à Avenida JK, 267-Am, 1 Piso – Centro, Ibotirama-Ba, no valor de 

R$7.800,00(sete mil e oitocentos reais), divididos em 06 (seis) parcelas mensais de R$1.300,00(hum mil e 

trezentos reais).  Para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Oliveira dos Brejinhos-BA,  08 de junho de 2018. 

Carlos Augusto Ribeiro Portela 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

EXTRATO RESUMIDO DO(S) CONTRATO(S)  

PREGAO PRESENCIAL Nº 019/2018-PP 

OBJETO: Contratação dos serviços de digitalização  de documentos públicos e gerenciamento eletrônico 
de documentos, incluindo a digitalização, indexação com certificação digital da prestadora de serviço em todas a 
páginas no ato do  armazenamento dos documentos digitais em servidor web e mídia digital com a disponibilização de 
sistema (software) de GED – gerenciamento eletrônico de documentos (software), hospedagem das informações em 
nuvens, atendimento ao sistema e-TCM desde o processo de captação das informações até a alimentação do referido 
sistema devendo ser prestado em tempo real com execução dos serviços na sede desta Prefeitura Municipal de 
Oliveira dos Brejinhos, com o fornecimento de equipamentos, softwares e pessoal para operação, apoio e envio dos 
arquivos ao e-TCM. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS, Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 13.798.905/0001-09, com sede na Praça João Nery Santana, 197 - Centro – 
Oliveira dos Brejinhos-BA, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Carlos Augusto Ribeiro Portela. 

CONTRATADO(S): 

1. CONTRATO Nº1048/2018 – FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob 
n.º 14.755.059/0001-02  Inscrição Estadual: isento, com sede à Avenida JK, 267-Am, 1 Piso – Centro, 
Ibotirama-Ba, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) PABLO FORLAN OLIVEIRA ALVES. 

VALOR GLOBAL: R$7.800,00(sete mil e oitocentos reais), divididos em 06 (seis) parcelas mensais de 

R$1.300,00(hum mil e trezentos reais).  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS 
2023-3.3.9.0.39.00.00-Manutenção da contabilidade (00) 

ASSINATURA: 11 DE JUNHO DE 2018  

VIGENCIA CONTRATUAL:  11 DE JUNHO DE 2018 À 07  DE DEZEMBRO DE 2018 

OLIVEIRA DOS BREJINHOS-BA 
CARLOS AUGUSTO RIBEIRO PORTELA/PREFEITO 


