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Prefeitura Municipal de
Brumado publica:
x Extrato do Contrato de Prestação de Serviços Nº 287-2021 - Objeto:
Atender despesa com contratação de empresa para prestação de serviços
de implantação, configuração, parametrização, preparação do ambiente e
criação de e-mails institucionais, com licença vitalícia, para 600
(seiscentos) docentes do município de Brumado, bem como para
prestação de serviços na formação em letramento digital para
educadores, estudantes e famílias quanto ao uso das ferramentas de
criação e colaboração para trabalho remoto/híbrido/presencial com uso de
ferramentas digitais de produção, organização, comunicação e
colaboração. Os serviços se fazem necessários em virtude das Ações de
Combate à Pandemia da COVID-19, bem como para o retorno, no formato
remoto/híbrido/presencial, das aulas na Rede Municipal de Ensino.

Gestor - Eduardo Lima Vasconcelos / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Pça. Coronel Zeca Leite, 415
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Brumado

Extratos de Contratos
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33
Tel.: (77) 3441 – 8500 — Fax.: 3441 - 8524
Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro.
CEP: 46100-000 – Brumado-BA

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 287-2021

CONTRATO Nº 287-2021
CONTRATANTE: O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ/MF: 30.612.975/0001-31
CONTRATADA: CIRO CAMPOS CHAVES
CNPJ/MF: 36.411.880/0001-36
Objeto: Atender despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de implantação,
configuração, parametrização, preparação do ambiente e criação de e-mails institucionais, com
licença vitalícia, para 600 (seiscentos) docentes do município de Brumado, bem como para
prestação de serviços na formação em letramento digital para educadores, estudantes e famílias
quanto ao uso das ferramentas de criação e colaboração para trabalho remoto/híbrido/presencial
com uso de ferramentas digitais de produção, organização, comunicação e colaboração. Os
serviços se fazem necessários em virtude das Ações de Combate à Pandemia da COVID-19, bem
como para o retorno, no formato remoto/híbrido/presencial, das aulas na Rede Municipal de
Ensino.
Vigência: 03 (três) meses.
Modalidade de Licitação: Dispensa DL148-2021-4 Art 24 II
Valor: R$ 13.000,00 (Treze mil reais).
Dotação Orçamentária: 2037– Gestão das Ações Administrativas da Secretaria de Educação
Elemento: 33.90.40.00 –Serviços de Tec. da Informação e Comunicação
Data: Brumado-Ba, 05 de Agosto de 2021.
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