
PREFEITURA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS 
ESTADO DA BAHIA 
CNPJ N° 13.798.905/0001-09 

ANEXO V 

CONTRATO N°. 1882/2017 
DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N° 02712017-PP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N0297/2017 de 31/08/2017 

CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS E A EMPRESA FILIPE 
ARAUJO BOMFIM SANTOS - ME. 

O MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS, Estado da Bahia, Entidade de Direito Público Interno, inscrita 
no CNPJ no. 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, brasileiro, casado, 
inscrito no RG sob o no 9.550.076-5 SSP-SP e CPF (MF) sob o n° 673.985.298-72, residente e domiciliado na 
Rua Daniel Leite, 20 - Centro - Oliveira dos Brejinhos-Ba, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa FILIPE ARA UJO BOMFIM SANTOS - ME, inscrita no CNPJ/MF 
sob n.° 26.704.008/0001-22 Inscrição Estadual isento, com sede à Rua Morro do Chapéu, 631, Sala A Centro - 
lrecê-Ba, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Filipe Araujo Bomfim dos Santos, brasileiro, maior, capaz, 
empresário, portador da Cédula de Identidade sob o no 14335061-73 SSP-BA e CPF sob o n° 059.006.445-29, 
residente e domiciliado na Rua Filomena Campos Ribeiro, 02-Centro na cidade de lrecê-Ba, doravante 
denominada simplesmente CONTRATADO, RESOLVEM, em conformidade com as qualificações exigidas pela 
Lei Federal 10.520/2002 e 8.666/93 e posteriores alterações, procedimento vinculado ao Pregão Presencial 
02712017-PP, homologado pelo Gestor Municipal em 05 de Outubro de 2017, mediante as cláusulas e 
condições seguintes: 

OBJETO DO CONTRATO 
CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto do presente termo é a contratação de empresa especializada em cessão 
de direito de uso (locação) de sistemas integrados de gestão pública - LOTES 02: sistema de tributos 
e nota fiscal eletronica, além dos serviços complementares: Serviços de implantação dos sistemas; 
Apoio Técnico a distância; Atualização do sistema; Manutenção do sistema; Serviços avulsos de 
treinamento e Apoio Técnico tutonal e presencial, de acordo com as especificações e condições do 
Termo de Referência constante do Anexo 1 do presente Edital. 

Paragrafo Primeiro: A execução do objeto será realizada nos termos do Edital - Termo de Referência, bem 
como a proposta vencedora que faz parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE EXECUÇÃO -  A CONTRATADA obriga-se a cumprir rigorosamente o 
objeto deste contrato, executando os serviços no local indicado na ordem de serviços e em etapas de acordo 
com a solicitação expressa do preposto indicado pela ora CONTRATANTE, obedecendo às especificações e 
prazos fixados no Edital. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Em vista da execução do objeto 
discriminado acima, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$15.360,00(quinze mil e 
trezentos e sessenta reais), divididos em parcelas mensais de R$1.280,00 (hum mil e duzentos e oitenta 
reais). Os pagamentos deverão ser efetuados até o 200  dia útil do mês subsequente ao do vencimento depois da 
apresentação da nota fiscal. 
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Parágrafo Primeiro - No caso de atraso superior a 90 (noventa) dias a contratante ficará obrigada a efetuar o 
pagamento com a atualização monetária de 0,10% (dez centésimos por cento) ao dia entre data do 
adimplemento, até a data do efetivo pagamento, limitados estes acréscimos a 10% (dez por cento); 

Parágrafo Segundo - Os valores estipulados neste instrumento poderão ser reajustados ou revisados, a fim de 
garantir sempre o equilíbrio econômico financeiro do contrato, nos termos do Art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO DO OBJETO: O presente instrumento terá vigência 
de 12 (doze) meses, da data de assinatura do presente termo, sendo os serviços executados nos termos da 
proposta e do fixado no Edital, podendo ser prorrogados nas situações previstas na Lei n° 8.666/93, Art. 57, IV, 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) meses. 

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas com o a prestação dos serviços 
objeto do presente Contrato correrão á conta da seguinte dotação orçamentária: 

02.02.00-2023-3.3.9.0.39.00-MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE (00) 

Parágrafo Único - (Das previsões Orçamentárias) - Fica o Poder Executivo obrigado a fazer prever, nas 
propostas orçamentárias subseqüentes, vigentes durante o tempo de duração deste contrato, dotações 
suficientes para atender as obrigações aqui estabelecidas. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELAS PARTES E CONDIÇÔES DE HABILITAÇÃO 
E QUALIFICAÇÃO 

6.1 - DO CONTRATANTE 
6.1.1 - Ter reservado o direito de não mais adquirir os serviços da contratada caso a mesma não Cumpra o 
estabelecido no termo de contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas na Lei n° 8.666/93; 
6.1.2 Constitui obrigação da CONTRATANTE proporcionar assistência ao pessoal técnico do CONTRATADO 
facilitando as operações necessárias ao pleno desenvolvimento das atividades atinentes ao presente contrato, 
oferecendo, inclusive, as instalações para desenvolvimento das atividades quando 'in loco"; 
6.1.3 Fiscalizar o serviço da CONTRATADA, o que em nenhuma hipótese eximirá a CONTRATADA das 
responsabilidades do Código Civil e/ou Penal; 
6.1.4 Promover acompanhamento e a fiscalização de todo o serviço contratado, sob os aspectos qualitativo e 
quantitativo, anotando, em registro próprio, os fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da 
CONTRATADA; 
6.1.5 Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o 
atendimento das exigências contratuais; 
6.1.6 Rejeitar, no todo ou em parte o resultado dos serviços executados em desacordo com as especificações 
deste documento e solicitar expressamente sua adequação, no prazo acordado; 
Informar à CONTRATADA, por escrito, as razões que motivaram eventual rejeição dos produtos/serviços 
contratados; 
6.1.7 Efetuar, no prazo previsto, o pagamento dos serviços executados, desde que, a CONTRATADA tenha 
cumprido todas as obrigações e apresentado a Nota Fiscal e documentos de suporte na forma e prazo hábeis 
para realização do pagamento; 
6.1.8 Apresentar na reunião de início do projeto o nome, telefone e e-mail de um ponto de contato único através 
do qual poderá ser encaminhada e acompanhada qualquer pendência operacional ou administrativa; 
6.1.9 Garantir o livre acesso às dependências do CONTRATANTE aos profissionais da CONTRATADA, a 
qualquer tempo, desde que adequadamente solicitado e justificado com antecedência mínima de 2 (dois) dias 
úteis; 
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6.1.10 Garantir o livre acesso às informações e documentações relevantes dos sistemas e aplicações, incluindo 
documentação técnica e de negócio necessárias para a execução dos serviços contratados, desde que 
adequadamente solicitado e justificado com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis; 
6.1.11 Garantir que as atualizações e adequações no ambiente do CONTRATANTE serão executadas, desde 
que adequadamente solicitado e justificado com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis,- 
6.1.12 

teis;
6.1.12 Garantir que não será agendado qualquer upgrade de sistema ou de rede ou outra mudança significativa 
que possa influenciar negativamente em conjunto ou em parte com a execução destes serviços; 
6.1.13 Garantir que os profissionais da equipe do CONTRATANTE, necessários ao cumprimento do cronograma 
estabelecido entre as partes, estarão disponíveis quando necessário; 
6.1.14 Disponibilizar suporte físico aos servidores envolvidos na prestação dos serviços ou designar um técnico 
do CONTRATANTE com o acesso necessário para o acompanhamento e atendimento imediato de todas as 
requisições da CONTRATADA; 
6.1.15 Todas as informações relativas ás estruturas de dados e seus conteúdos, necessários a prestação dos 
serviços e adequadamente solicitadas pela CONTRATADA, serão fornecidas nos termos deste Termo de 
Referência. 
6.1.16 Efetuar os pagamentos devidos à contratada pela aquisição do material de acordo com as disposições do 
presente contrato; 
6.1.17 Denunciar as infrações cometidas pela contratada e aplicar-lhe as penalidades cabíveis nos termos da Lei 
n° 8.666193- 
6.1.18 Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n° 8.666/93; 
Permitir a subcontratação de parte do serviço desde que seja solicitada pela contratada e que haja conveniência 
para a contratante. 

62 - DA CONTRATADA 

6.2.1 - Atender a todas as especificações e orientações constantes neste Termo de Referência e seus anexos; 
6.2.2 - Executar as atividades necessárias para o cumprimento do objeto utilizando as melhores práticas e 
técnicas aplicáveis; 
6.2.3 - Realizar todos os serviços por meio de profissionais altamente especializados; 
6.2.4 - Fornecer ao CONTRATANTE o nome dos consultores envolvidos diretamente no trabalho, indicando um 
gerente de projeto que ficará responsável por todos os contatos entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA; 
6.2.5 - Promover, de imediato, as substituições daqueles consultores que, a critério do CONTRATANTE, venham 
a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica; 
6.2.6 - Fornecer a seus consultores todas as ferramentas, manuais e instrumentos necessários à execução dos 
serviços; 
6.2.7 - Disponibilizar equipe suficiente para atendimento de todas as demandas aprovadas pelo 
CONTRATANTE, dentro do prazo estabelecido; 
6.2.8 - Todas as informações, documentos relacionados à execução do objeto serão consideradas sigilosas, 
obrigando-se a CONTRATADA a manter completo e absoluto sigilo sobe quaisquer dados, materiais, 
pormenores, informações, especificações técnicas e comerciais da outra parte, de que venha a ter conhecimento 
ou acesso, ou que lhe venham a ser confiadas, sejam relacionados ou não com a prestação dos serviços e não 
poderá, sob qualquer pretexto, reproduzir, divulgar, revelar ou dar conhecimento a terceiros estranhos a esta 
contratação, sob as penas de Lei; 
6.2.9 - Assumir total responsabilidade pelo sigilo das informações, dados, contidos em quaisquer mídias e 
documentos que seus empregados ou prepostos vierem a obter em função dos serviços prestados ao 
CONTRATANTE, respondendo pelos danos que eventual vazamento de informações, decorrentes de ação 
danosa ou culposa, nas formas de negligência, imprudência ou imperícia, venha a ocasionar ao 
CONTRATANTE; 
6.2.10 - Todos os produtos resultantes dos serviços desenvolvidos pela CONTRATADA deverão ser entregues 
ao CONTRATANTE, a qual terá direito de patrimonial e intelectual sobre os mesmos, inclusive códigos fonte, 
documentação, componentes básicos e bibliotecas, utilizados nos ajustes realizados no software ou ambiente; 
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6.2.11 - Observar durante a realização do trabalho e nos produtos a serem entregues todas as leis, decretos, 
normas, portarias, instruções normativas, enfim todas as normas a que esteja submetido o CONTRATANTE; 
6.2.12 - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos 
contribuições previdenciánas e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por 
seus empregados uma vez que os mesmos não tem nenhum vinculo empregatício com o CONTRATANTE; 
6.2.13 - Todos os impostos e encargos decorrentes dos serviços estipulados neste Projeto ficam a cargo do 
fornecedor para seu pagamento, não tendo o CONTRATANTE nenhuma responsabilidade pelos mesmos, 
inclusive em caso de inadimplência; 
6.2.14 - O fornecedor não poderá cobrar valores adicionais ao valor do contrato, tais como custos de 
deslocamento, alimentação, transporte, alojamento, trabalho em sábados, domingos, feriados ou em horário 
noturno, bem com qualquer outro valor adicional. 
6.2.15 - Constitui obrigação do CONTRATADO, manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação. 
6.2.16 - Respeitar e cumprir as Normas Administrativas em vigor no Município de Oliveira dos Brejinhos/BA. 
6.2.17 - Manter durente a execução do objeto deste, compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de qualificação assumidas no procedimento administrativo em referencia. 
6.2.16 - Manter sigilo absoluto das informações processadas. 
6.2.19 - Prestar toda assistência na operação dos sistemas; 
6.2.20 - Orientação e treinamento aos usuários do sistema; 
6.2.21 - Auxílio na recuperação dos sistemas em possíveis problemas originados por queda de energia, falha de 
operação, desde que a CONTRATANTE mantenha back-ups" adequados para satisfazer as necessidades de 
segurança; 
6.2.22 - Substituição dos sistemas por versões mais atualizadas em função do aprimoramento técnico e/ou 
operacional. 
6.2.23 - Manter os sistemas contratados, em perfeito estado de funcionamento; 
6.2.23.1 Ao término do Contrato e/ou Termo Aditivo, deverá ser fornecida senha de acesso liberado para 
consulta de dados do exercício financeiro encerrado. 
Conversão de dados pré-existentes: a migração dos dados existentes nos softwares em uso para o software 
recém locado, permitindo a continuidade do acesso a essas informações. 
6.2.24 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários 
para o objeto do instrumento até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato observado 
as disposições do art. 65 da Lei n° 8.666/93; e 
6.2.25 - Emitir a Nota Fiscal dos serviços fazendo discriminar no seu corpo a dedução dos impostos quando 
exigido pela contratante. 
6.2.26 - Para a efetivação do pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar comprovante da sua 
regularidade fiscal e trabalhista, compreendendo: 

1- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão conjunta-dívida ativa da União e 
Contribuições Federais), expedida pela Secretaria da Receita Federal; 
II- Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do 
domicílio tributário da licitante; 
III - Prova de regularidade relativa á Seguridade Social (INSS); 
IV - Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - CRF; 
V - Certidão Negativa de Débito Trabalhista emitida pelo TST - Tribunal Superior do Trabalho 
(www.tst.jus.br); 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE DO PREÇO - Os valores estipulados neste instrumento serão 
reajustados na mesma proporção e índice da inflação utilizado pelo Governo Federal na atualização de suas 
obrigações, garantido sempre o equilíbrio econômico financeiro do contrato, nos termos do Art. 65 da Lei n° 
6.666/93. 

Parágrafo Único - Os reajustes independerão de termo aditivo, sendo necessário anotar no processo 
administrativo da CONTRATADA a origem e autorização do reajuste, bem como dos cálculos. 
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CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES - Ficam as PARTES sujeitas às penalidades previstas na Lei 
8.666/93, em caso de descumpnmento das cláusulas deste instrumento, salvo ocorrência de força maior, 
plenamente justificável, importando para a PARTE faltosa, no pagamento de multa de 20% (vinte por cento) do 
valor do contrato. 

Parágrafo Único - As multas PARA O ATRASO NA EXECUÇÃO DO OBJETO são as seguintes: 

a) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por DIA de atraso no prazo contratual, ou nos 
prazos parciais na prestação dos serviços contratados, limitadas a 20% do valor da fatura; 
b) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por DIA de atraso no prazo estabelecido e 
notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de determinações, na primeira vez, 
limitadas a 20% do valor da fatura; 
c) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por DIA de atraso no prazo 
estabelecido e notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de determinações, nas 
reincidências, limitadas a 20% do valor da fatura. 
d) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das cláusulas do 
contrato; 
e) 20% (vinte por cento) sobre o valor contratual restante, na hipótese de rescisão do contrato nos 
casos previstos em Lei, por culpa da contratada ou da contratante, sem prejuízo da responsabilidade 
civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir as perdas e danos que der causa; 
f) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com o Município por 
prazo não superior a dois anos; 
g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual 
ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação do infrator perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO - Constituem motivo para rescisão do presente contrato o não cumprimento 
de qualquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação referente a licitações e 
contratos administrativos, sem prejuízo das multas cominadas neste instrumento. 

9.1 A rescisão do contrato devendo a parte que desejar rescindi-lo comunicar a outra com antecedência de 30 
(trinta) dias, poderá ocorrer de forma: 

a) Amigável - por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitação, desde que haja 
conveniência técnica ou administrativa para a contratante. 
b) Administrativa - por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos l a XII, XVII e 
XVIII do art. 78 da Lei n° 8.666/93; 
c) Judicial - nos termos da legislação processual; 
9.2 A contratada reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 

77 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO - O CONTRATADO 
reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista na legislação 
referente a licitações e contratos administrativos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RELAÇÃO JURÍDICA: O CONTRATADO e CONTRATANTE ficam 
obrigados a dar cumprimento às determinações da Legislação vigente. 

Parágrafo Único - É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO a utilização de pessoal para a 
execução do objeto deste contrato, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e 
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comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujos Ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser 
transferidas para o CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - A execução do presente contrato 
será avaliada pelos órgãos competentes do CONTRATANTE, mediante procedimentos de supervisão em direto 
local, os quais observarão o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, e de 
quaisquer outros dados necessários ao controle e avaliação do material fornecido. 

Parágrafo único - Em qualquer hipótese é assegurado ao CONTRATADO amplo direito de defesa nos termos 
da Lei Federal de licitações e contratos administrativos. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO - O presente contrato será publicado conforme definido 
em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - Este contrato obedece as cláusulas do 
Edital de Licitação Pregão Presencial n°. 02712017-PP, os termos da Lei n°. 8.666/93, e nos casos omissos a 
legislação civil vigente. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ELEIÇÃO DO FORO - As partes contratantes elegem o Fórum da Comarca 
de OLIVEIRA DOS BREJINHOS, para dirimir qualquer dúvida do presente contrato, renunciando a qualquer 
outro por mais privilegiado que seja. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VINCULAÇÃO - A relação jurídica aqui estabelecida é fundamentada no 
processo de licitação Pregão Presencial n°. 02712017-PP, vinculando-se às PARTES às todos os termos do 
instrumento convocatório desta licitação. 

Por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em 02 (duas) vias de 
igual teor e para todos os efeitos legais, na presença de 02 (duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes. 

Oliveira dos Brejinhos-Ba, 05 de outubro de 2017. 

P 	FEITURA DI 
ONTRATANTE 

EIRA DOS BREJINHOS 

CA~ FILIPE ARA JO BO FIM SANTOS 
CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 
1 - Nome: 	 

RG: 	 

(1 . 
	 2—Nome:. 	i4fl... 19( 

-  
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PREGÃO PRESENCIAL N° 02712017-PP 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS 

ANEXO II 

PROPOSTA COMERCIAL 

PREFEITURA DOLEÀ 
DADOS DA LICITAÇÃO 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso 

locação) de ststemaS integrados de gestão pJbIa: contabddade publica: 
contratos, património: compras: almoxarifado: frotas:fOWa de pagamento. portal do 

servidor público. gestão de comP(3S sistema de tributOS e nota fiscal eletrofliCa, 

além dos serviços complementares: Serviços de implantação dos sistemas, Apoio 
Técnico a d;stâflCia. Atualização do sistema. Manutenção do sistema: Serviços 
avulSOS de treinamento e Apoio Técnico tutorial e presencial, de acordo com as 

• especificações e condições do Termo de Referência constante co Anexo 1 do 

. presente Edital. T 	Menor Preço POR LOTE 

DADOS DA EMPRESA 

O SOCIAL: FILIPE ARAUJO 
E3OMÇIM DOS SANTOS - ME 
CNPJ:267048°l22  

ENDEREÇO: Rua Morc io 
Chapéu N° 531 - Ire-BA 
TELEFONE: 7499952-3737 	FAX: 	 • 

BANCO (NOMEJN): 	
NCIA N°: O548- 	

CONTA CORRENTE N: 52473-5 
BANCO DC 	AGÊ  

PREGÃO 
PRESENCIAL 

027ç7PP 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

EMA1L: 

- I DADOS DO REPRESENTA iTÃL DA EMPRESA  

- PROFISSÀO: PUBLIC1TARIO 

ÕRGÀõ EXPEDIDORSSP 	
iF:o69oO6442 

E.MAIL: filipe bcd9mWt com 

NOME: FILIPE ARAUJO 
BCMFM DOS SANTOS 
ENDEREÇO: RUA FILOMENA 
CAMPOS RIBEO. rio  02 

ESTADO CML: SOLTEIRO 

RG: 14335061-73 

• TELEFONE: 74 99952-3737 



LOTE 02 -TRIBUTOS 

Osc!vTunaç*o Unidade Valor Uni*. 

MENSAL 

1 Sistema da Tnbus (MrecadaÇê3. Hosped.gen do Sistema TrbutnO) nu RS 650.00 

2 Nota Fsç.aI Een'ce 
r"és RS 630 00 

VALOR TOTAL MENSAL 	R$ 1.20,00 

Filipe Araujo Bomfim dos Santos - ME 
W.. M.;tu do Chaeti. 631 SatdA-Centro Tel. (74) 99952-3 737 

ifeC# BA - CP 44  9WJO  

Valor Por Lote da Proposta: R$ 1.280,00 (Um mil duzentos 
O oitenta reais.) 

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS 	: 	
PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO 

80 (SESSENTA) DAS 	
NOS TERMOS DO EDITAL 

Nos preços pl'opOStOS ost1 nOtuiOs todos os cU$»s e D.ctaramcs que esta proposta. nos temos do edttal, é firme e 

despesas encargos e ncxléncias cr.tos ou indiretos concreta. não nos cabendo 
des4tina3 aros a fase de 

,ncksrre IPI ou C US, 
se houver incdérca. rséo importando tab413Ç.âO, ria forma do 8f11 

43 S 6. da Lei n 8 666/3 co" 

a natureza, que r~sobre o fomecs'nefltO do ob4to da suas alterações 

presente *cdaç.àO. incuI4v8 o frete cat'ga e descarga que 

correiko também por nossa contra e nico 

	 do 2017. 26.704.008/0001-22' 
F1UPE AP.AUJO BOMFIM DOS S&NTOS4E 

RIJA MORRO DC CHAPÉU, 631 - CENTRO 

c' 49' 4f 

   

A5sÍátuTa Lictiarite 

CartmbO de CNPJ 

ObrysÇÓe$ 

Este mobelO é .xempCa
or 

bvO. podendo ser adotado outro pela 
Citan%S. desde Que cunstpm as es 	

C3ÇCOS rtNmae aqui 

es VsheIeC rds 
Seo esctaesf1CadaS as p04xstas que apr ont5ronl cotaiÕe5 contendo preçoS axcaSstvO$. simbólicOs. de valor zero ou 

r  
nexutve5, na forrrsa da eglstaçSO em igor, ou ainda. Que 0.reÇam preçOS ou vantaqefli tasoadai es o$ort.ss ik.; do'ri35 

'citantn!. 



MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: FILIPE ARAUJO BOMFIM DOS SANTOS - ME 
CNPJ: 26.704.008/0001-22V 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. é certificado que 
não constam pendências em seu nome relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União junto à Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no ãmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 

nas alineas 'a a 'd do parágrafo único do art. 11 da Lei 4 8.212. de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está Condicionada a verificação de sua autenticidade ria Internet. rios 

endereços <http: //www. receita. fazenda. gov. br> ou <http I/www pgfn. fazenda. gov. br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFBIPGFN 4 1.751. de 02/1012014. 

Emitida às 1511.20 do d!,a'03/08/2017  <hora e data de Brasilia>. 

Válida até 30/0112018/ 
Código de controle da certidão' OBBE.3EA6.32E7.0838 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 
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SECRETARIA DA F,-ZLND. 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3,956 de 11 de dezembro de 1981 - Código 

Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N 20172071511 

FAZÂO 5i&, 

ÏXXXXXXXXXXX XX XXX\ xxxxxxxxxx XXX XX X XXXXXX X X' 

I1,45CP*Â0 ESTAOuA4. 

Fica certificado que não constam, até a presente data. pendéncias de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos ria Divida 
Ativa de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente 

Emitida em 27!0912617. conforme Portaria n°918/99. sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
errussão 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 

FAZENDÃRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http:!hww.sefaLba.gov.br 

 

- 

Válida com a apesentaçáo conta oo cartão original de iriscnçáo rio CPF ou rio CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazea 

Rd('criiNeMlvft 



MUNICÍPIO DE IRECÊ 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 	 Data impressão 27/09/2017 

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 
N° 00003191/2017 

Emissão: 27/09/2017 

Validade: 26/11/2017 

FILIPE ARA UJO BOMFIM DOS SANTOS - ME 

CGA: 000.008.089/001-70 

CNPJ: 26.704.008/0001-22 

CNAE: 74.10-2199 

RUA MORRO DO CHAPEU, 631 

SALA A 

CENTRO 
44.900-000 - IRECÉ , BA - 

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA 
NESTE ÓRGÃO E. RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 
DE INSCREVER E COBRAR DIVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS. 
CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS 
REGISTROS DA DIVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO. VERIFICOU-SE 
A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA 
CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAiDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA 

DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. 

QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO. 

Emsoí MARIA DO SOCORRO 
Va iiaçao WeD. 

iI1tllII1I! 	(IIIIUIIII 11111111 E ff11 t 
00220 7000021530000105)0 
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CAIXA 
Certificado de Regularidade do F(ÏFS - (RF 

Inscrição: 	26734008/3001-22 / 

Razão Social: F!L!PE ARAWO BOMFIM DOS SANTOS ME 

Endereço: 	R MORRO DO Ci-IAPEU / CENTRO  PAULO AFONSO / BA /44900-000 

A Ca;xa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigações com o FGTS. 

Validade: 13/09/2017 a 12/ 10/2017 

Certificação Número: 2017091305082014254881 

Informação obtida em 26/09/2017, às 14:43:17. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

https /twsfgeaa gcvbi-ir ea/Crf/Crf/FgeCFSlrnprir'.rPaeI asp'VARPescaMatz=4356S607&VAPPeso435656Q7&VARjf=BA&V 	1(1 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Li PE ?.RAU;: 	DOS SANTOS - ME 
Z E FIL:AIs'CNPJ: 26.704 008/000122 

CertJ.ão fl: 134847862 7  

Expedição: 03/08/2017, às 15:22:28 
Validade: 29/01,18 - 180 cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 

Certifica -se jue FILIPE ARAUJO BONFIM DOS SANTOS - ME 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 

26.704.008/0001-22, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 

Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no a:t. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei r.° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 

na Resolução Administrativa n 1470/2011 do Tribunal Super:or do 

Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 

anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 

Internet (http://www.tSt.iUs.br). 

Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 

iriadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 

acordos - udiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 

recolhimentos previdenC:áriOS a honorârioS, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes , 

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público 
11 

do 

Trabalho OU Comissão de Conciliação Prévia. 



OLIVEIRA DOS BREJINHOS 

SEXTA-FEIRA • 27 DE OUTUBRO DE 2017 

ANO X 1 N 803 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

  

LICITACÕES 

PREFEITURA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS 
ESTADO DA BAHIA 	 Xw - 7A 
CNPJ N 13.798.905/0001-09 	 . 

Gabinete do Prefeito 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL N° 02712017-PP 

Objeto: Contratação de serviços de locação de sistemas integrados de gestão pública. 
contabilidade pública: contratos: patrimônio; compras: almoxarifado: frotas; folha de pagamento; 
portal do servidor público: gestão de compras: sistema de tributos e nota fiscal eletromca, além dos 
serviços complementares: Serviços de implantação dos sistemas: Apoio Técnico a distância; 
Atualização do sistema: Manutenção do sistema: Serviços avulsos de treinamento e Apoio Técnico 
tutorial e presencial, de acordo com as especificações e condições do Termo de Referência 

constante do Anexo 1 do Edital 

Na qualidade Prefeito do Município de Oliveira dos Brejinhos - Estado da Bahia, no uso de uma das 
suas atribuições legais, com base no artigo 43, inciso VI da Lei n° 8.686/1993, e: 

CONSIDERANDO O 
aparente cumprimento dos ditames legais allado9 na manifestação do 

Pregoeiro, conforme termo de adjudicação anexado aos autos, onde restaram transcrita a 

declaração de vencedor discriminada abaixo: 

1,
1 - FILIPE ARAUJO BOMFIM SANTOS • ME, inscrita no CNPJ sob o n 2670400810001-22. 

obteve menor preço no Lote 02 (TRIBUTOS), no valor mensal de R$ 1.280,00 (num mil e duzentos e 
oitenta reais); 2- SOLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMAT1CA LTDk inscrita no CNPJ sob 

o n' 03.551.83V0001-40, obteve menor preço rios Lotes 01 (CONTABILIDADE), no valor mensal de 
R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), e Lote 03 (COMPRAS), no valor mensal de RS1.150.00 (hum mil 
e cento e cinquenta reais). totalizando um valor global a ser pago mensalmente de R$6.630,00 

(seis mil e seiscentos e trinta reais)'. 

RESOLVO: 

Diante das considerações acima apresentadas, pois a proposta por todos os aspectos mostra-Se 
vantajosa à administração, decido HOMOLOGAR a licitação para ratificar como vencedor o licitante 

acima identificado, nos valores apresentados ria proposta roalinhada 

AutorizO, portanto que a Comissão de Licitações, que proceda com a contratação do objeto 

homologado. 

Oliveira dos Brejinhos. 05 de outubro de 2017. 

44 
CARLOS AUGUSTO RIBEIRO PORTELA 

Prefeito Municipal 

Praça João Nery Sentaria. 197. Centro. Oliveira dos Brejinhos - BA - CEP 47530-000 

E 	 ¶ 	ç.fljO i,iômflt? 	PrdP Bl3 Pr 	s.mr'i;' C1LÇO dA 	 LiAir' 

verd 	 vj v' s'te https ',\çw Oc,rakiAaS"atr5 .rr hr 443 ' ..dtI' 	ri 	5A72-' 



irel 
CM'.I V 13.798.905/0001-09 	

.1i 

UjYtLA 1J½ J1M'O 

PREFEITURA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS 
ESTADO DA BAHIA 

OLIVEIRA DOS BREJINHOS 

1 	
SEXTA-FEIRA • 27 DE OUTUBRO DE 2017 

ANO X 1 N9 803 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

EXTRATO RESUMIDO DO(S) CONTRATO(S) 

PREGAO PRESENCIAL N9  027/2017-PP  

OBJETO: Contratação de errreSa especializada em cessão de direito de uso (locação) de sistemas integrados de 
gestão pública' contabilidade pública: contratos: património: compras; alrrioxaritado: Irotas:lolha de pagamento, portal 
do servidor público: gestão de compras: sistema de tributos e nota fiscal eletronica. atem dos serviços 
complementares Serviços de implantação dos sistemas: Apoio Técnico a distãnca: Atualização do sistema. 
Manutenção do sistema: Serviços avulsos de treinamento e Apoio Técnico tutorial e presencial. de acordo com as 
especificações e condições do Termo de Referência constante do Anexo 1 do Edital 

a) 
CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA Dos BREJINHOS. Pessoa Juridica de Direito 
Público Interno, inscrita no CNPJ/MF sob nY 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 Porlela 
CONTRATADO(S): 
1iCONTRATO'N! 183112017- SOLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. inscrita no CNPJIMF 

sob n.° 03.551.831!0001 -40 Inscrição Estadual 052.232.123-Baixado, com sede à Av. Amanho Thiago dos Santos. 159 
- Ed. Diamante. Sala 105 - Centro na cidade de Lauro de Freitas-Ba. neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Marcley 

Luis Andrade Viana. 
VALOR GLOBAL. R$52.200,00(CIflqUeflta e dois mil e duzentos reais), divididos em parcelas mensais de 
R$4.350.00 (quatro mil e trezentos e cinquenta reais, - Lote 01 e 03 

2. CONTRATO $5 .1833/2017- FILIPE ARAUJO BOMFIM SANTOS - ME, inscrita no CNPJ/MF sob n3 

26.104.00W0001 22 Inscrição Estadual isento, com sede à Rua Morro ao Chapéu. 631, Sala A Centro - lrecé-Ba. neste 

ato representada pelo(a) Sr (a) Filipe Araujo Bomtim dos Santos 
VALOR GLOBAL: RS15.360,00(quInze mil e trezentos e sessenta reaIs), divididos em parcelas mensais de 
R$1 280.00 (hum mil e duzentos e oitenta reais)- Lote 02. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Unidade Orçamentaria' ProjetoAtMdade/ Elemento/Fonte 
02,0200.233,3.9,0.39.00.MANUTENÇA0 DA CONTABILIDADE (00) 

ASSINATURA: 05 de outubro de 2017. 
VIGENCIA CONTRATUAL: 12 (doze) meses. contados da sua assinatura, 
OLIVEIRA DOS BREJINHOS-BA 
CARLOS AUGUSTO RIBEIRO PORTELA/PREFEITO 

b) CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS. Estado da Bahia. Entidade de Direito 

Público Interno, inscrito no CNPJ n9. 13 798.90510001 -09. com  sede na Praça João Nery de Santana - Centro, 
através do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. inscrito no CNPJ sob o n°. 13.848.041/0001-84. neste ato 
representada pela Gestora do Fundo a Sr' ZAIRE ORMONDE DE SOUZA ALMEIDA 

CONTRATADO(S): 
1 cONTRATO N984/2o17.FMS SOLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA inscrita no 

CNPJ/MF sob n3 03.551.8310001-40 Inscrição Estadual 052.232.123 -Baixado. com  sede à Av. Amanho Thiago dos 

Santos. 159 - Ed. Diamante, Sala 105 - Centro na cidade de Lauro de Freitas-Ba, neste ato representada pelo(a) 
Sr.(a) Marcley Luis Andrade Viena e legalmente ratificado pelo seu Prefeito o Sr. Carlos Augusto Ribeiro Portela. 
VALOR GLOBAL: R$12.000,00(doze mil reais), divididos em parcelas mensais de RSi 000.00 (hum mil reais)- Lote 

01. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Unidade Orçamentária/ ProïetoiAtivldade/ Elemento/fome 
0205002070.3,3,9,0.39.00-MANUTENÇA0 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (02) 

ASSINATURA: 05 de outubro de 2017. 
VIGENCIA CONTRATUAL: 12 (doze) meses. contados da sua assinatura. 
OLIVEIRA DOS BREJINHOS-BA 
CARLOS AUGUSTO RIBEIRO PORTELA/PREFEITO 
ZAIRE ORMONDE DE SOUZA ALMEIDA/GESTORA.FMS 

Praça João Nery Semana. 197. Centro. Oliveira do, BreIrnhos RA CF.P 47530-000 
Fone: (77)3642-2157 

E.re doJr,nl:.) Ini .3sc0a40 ds901raerite por Prrcde Bania - P ncis&aroeflh) e Cen1.4ÇP.O 1e DcicjrnCnios EIitriniç,ns 

para ver4irir aí. w,inaturaS v,,1  ao se hItPJ/W?W p: 	asnatuiç coro hr 443 .:iiIze o cni1içO 	 -78A34377 DO 


