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ANEXO V 

CONTRATO N°, 984/2017-FMS 
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 SOLAR 
CONSULTORIA E SERVIÇOS  DE INFORMA TICA LTDA. 

O MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS, Estado da Bahia. Entidade de Direito Público Interno inscrito 
no CNPJ til. 13 798905/0001-09. 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, inscrita no CPF sob o n°. 639.362.245-87, residente e 
domiciliada' na Rua Alfredõ Alves de Brito, 244 - Centro na cidade de Oliveira dos Brejinhos - BA e legalmente 
ratificado pelo seu Prefeito o Sr. Carlos Augusto Ribeiro Portela. brasileiro, casado, inscrito no RG sob o n° 
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 Brejir'ihos-Ba doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a 
empresa SOLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMA TICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n.°  
03.551.831!'.0Q01.49.lnscrIçâQ 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 LUS Andrade Viana, brasileiro, maior, capaz, empresário, portador da Cédula de Identidade sob o n° 
958787182 SSP-BA e CPF sdb o no 985.658.345-49, residente e domiciliado na Rua Rubem Berta. 402 - Pituba, 
Salvador-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 027/2017-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 01: contabilidade 
pública, 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 

ts 

	

	
Técnico tutonial e presencial, de acordo com as especificações e condições do Termo de Referência 
constante do Anexo E do presente Edital. 

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

C1.ÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE EXECUÇÃO - A CONTRATADA obriga-se a cumprir rigorosamente o 
ujeto deste contrato. executando os serviços no local indicado na ordem de serviços e em etapas de acordo 

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$12.000,00(doze mil reais), 
divididos em parcelas mensais de R$1.000,00 (hum mil reais). Os pagamentos deverão ser efetuados até o 
20" 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 
payafnenlo com •a atualização monetária de 0,10% (dez centésimos por cento) ao dia entre data do 
admplernento, 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 
qarar'tr.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 à conta da seguinte dotação orçamentária: 

02.05.00-2070-3.3 9'3.Õfv1ÃNUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (02) 

Parágrafo Unico - (Das previsões Orçamentárias) - Fica o Poder Executivo obrigado a fazer prever, nas 
pouostas 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 CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
E QUALIFICAÇÃO 

Gi -DO CONTRATA NTE 
1e '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: 
( 1.2. Constiti.i obrigação da CONTRATANTE proporcionar assistência ao pessoal técnico do CONTRATADO 
facilitando as operações necessárias ao pleno desenvolvimento das atividades atinentes ao presente contrato, 
btecenido, 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 
juahtitativo, Onotando, 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 1.6Rjeitar. o todo oú em parte o resultado dos serviços executados em desacordo com as especificações 
oeste d6cunrtd e solicitar expressamente sua adequação, no prazo acordado: 
nfomiar á CONTRATADA, por escrito, as razões que motivaram eventual rejeição dos produtos/serviços 
contratados: 
â,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 Apreerllar ha.Teunião de inicio do projeto o nome, telefone e e-mail de um ponto de contato único através 
to qual poderá ser' encaminhada e acompanhada qualquer pendência operacional ou administrativa: 
6 1.' Crahtir o'li''re áésso:às  dependências do CONTRATANTE aos profissionais da CONTRATADA i 

i-1ouor tcrnpo desde que adequadamente solicitado e justificado com antecedência minima de 2 (dois) dias 

6 1 10 Gar'aniir o livre acesso as informações e documentações relevantes dos sistemas e aplicações, incluindo 
iocumentação 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: 
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6.1 .11 Garantir que as atualizações e adequações no ambiente do CONTRATANTE serão executadas, desde 
que adequadamente solicitado e justificado com antecedência minima de 5 (Cinco) dias úteis; 
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: 
61.13 Garantir que os profissionais da equipe do CONTRATANTE, necessários ao cumprimento do cronograma 
estabelecidQ entre as partes, estarão disponíveis quando necessário: 
6.114 Disponibilizar suporté 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 às estruturas de dados e seus conteúdos, necessários a prestação dos 
serviços e adequadamente solicitadas pela CONTRATADA, serão fornecidas nos termos deste Termo de 
Referência. 
3.1.16 Efetuar* os pagamentos devidos à contratada pela aquisição do material de acordo com as disposições do 
preser(e contrato: 
6.1 .17 Denunciar as infrações cometidas pela contratada e aplicar-lhe as penalidades cabíveis nos termos da Lei 

Çw 	tV 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. 

6. - DA CONTRATADA'  

6.2.1 - Atéridér á tod3sas especificações e orientações constantes neste Termo de Referência e seus anexos: 
6.2:2 - Exeéutár as atividades necessárias para o cumprimento do objeto utilizando as melhores práticas e 
técnicas alicáv'eis, 

- Reálizar todds os serviços por meio de profissionais altamente especializados: 
6.2 4 Fornecer áo C1 . 

ONTRATANTE o nome dos consultores envolvidos diretamente no trabalho. indicando um 
gerente de projeto qué ficará réponsável por todos os contatos entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA: 
6.2.5 'Proiriover, de imediato, as substituições daqueles consultores que, a critério do CONTRATANTE. venham 
a demonstrar onduta nociva ou incapacidade técnica; 
6.2.6- Fornécer a eus'consulÍores todas as ferramentas, manuais e instrumentos necessários à execução dos 
serviço: 	 -. 
6.2.7 	[Nsponi6zar e

.
uip
.

& suficiente para atendimento de todas as demandas aprovadas pelo 
CONTRA'fNTE,dentro d9  prazo estabelecido: 
6.2.8 -. Todas as' jfórrta'ões;documentos relacionados à execução do objeto serão consideradas sigilosas. 
obrigr'do-se o CONTRATADA a manter completo e absoluto sigilo sobe quaisquer dados, materiais. 
porm€nores, inío'rmações, éspecificações 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: 
629 J Assúmir '{Õtal responsabilidade pelo sigilo das informações, dados, contidos em quaisquer midias e 
documento que seus empregados ou prepostos vierem a obter em função dos serviços prestados ao 

TRATANTE, respondendo pelos danos que eventual vazamento de informações, decorrentes de ação 
danos uú ctIposa, rias' formas de negligência, imprudência ou imperícia, venha a ocasionar ao 
CO'NfflATÀNTE': 
6.2:10 -: Todos' os produto' eiltantes dos serviços desenvolvidos pela CONTRATADA deverão ser entregues 
ao CONTRATANTE, a quál terá direito de patrimonial e intelectual sobre os mesmos, inclusive códigos fonte, 
ddim'entaçb. c'mpànentes básicos e bibliotecas, utilizados nos ajustes realizados no software ou ambiente: 
6.2:1 . Obervar durante a realização do trabalho e nos produtos a serem entregues todas as leis, decretos. 
iohVi. pertarias, instruções normativas, enfim todas as normas a que esteja submetido o CONTRATANTE: 
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6.2.12 - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas. de seguro de acidentes, impostos 
cOfltrhuçÕes previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por 
seus. empregados uma vez que os mesmos não tem nenhum vínculo empregaticio com o CONTRATANTE: 
6.213 - Todos os impostos e encargos decorrentes dos serviços estipulados neste Projeto ficam a cargo do 
l'ori'iocedr para seu pagamento, não tendo o CONTRATANTE nenhuma responsabilidade pelos mesmos, 
inclusive f,lm  caso de inadimplência: 
6.2.14 - : 	fornecedor não poderá cobrar valores adicionais ao valor do contrato, tais como Custos de 
desiocarnonto. alimentação, transporte, alojamento, trabalho em sábados, domingos. feriados ou em horário 
ootirno, em com qualquer outro valor adicional. 
6 2.15 Constitui obrigação do CONTRATADO, manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com a ob s 	rigações assumidas. todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação. 
6.2.16 - Respeitar o 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 põndições de qualificação assumidas no procedimento administrativo em referencia. 

2.1,8 - Manter sigilo absoluto das informações processadas. 
6 2.19 - Préstjr toda asistêrcia na operação dos sistemas: 

Orientação etreinamerTto aos usuários do sistema; 
e 2.21 - Auxiho na recuperação dos sistemas em possíveis problemas originados por queda de energia, falha de 

po'ção. desde que a CONTRATANTE mantenha "hack-ups" adequados para satisfazer as necessidades de 

o 22 - Sibtiío àos sistemas por versões mais atualizadas eni função do aprimoramento técnico ciou 
opraconoi. 

2.23 -farte'r os sis'teihas dontratados, em perfeito estado de funcionamento; 
6.2:23.1 Ao iérmino do Contrato e/ou Termo Aditivo, deverá ser fornecida senha de acesso liberado para 
coris'lilta 'e dados do exercício financeiro encerrado. 
CdnJerso' de dados pra-existentes: a migração dos dados existentes nos softwares em uso para o software 
reém lõcdo, permitindo a continuidade do acesso a essas informações. 
6.224 - Aceitar, nas mesmas 'condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários 
para o otjeto do iátrumento até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato observado 
isdisposções do a'rt. 65 da Lei n° 8.666/93: e 
61.2 - rnilir a Nota Fiscal dos serviços fazendo discriminar no seu corpo a dedução dos impostos quando 
exigido pala contratante. 
62.26 - Pàr a' efetivação' do pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar comprovante da sua 
reuariddê 1 scl e trabalhista, compreendendo: 

E í! Prova 'de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão conjunta-divida ativa da União e 
Contribuições Federais), expedida pela Secretaria da Receita Federal. 

Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do 
dhfriicilio tributário da licitante; 
III - Prova do regularidade relativa à Seguridade Social (INSS): 
l'- Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - CRF: 

certidão Negaliva de Débito Trabalhista emitida pelo TST - Tribunal Superior do Trabalho 
j*ww tst.3us.br', 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE DO PREÇO - Os valores estipulados neste instrumento serão 
reajustados na mesma proporção e indice da inflação utilizado pelo Governo Federal na atualização de suas 
obry4ções, garant.'Jo sempre o equilíbrio econômico financeiro do contrato, nos termos do Art. 65 da Lei o° 
8 66/93: 

Parágrafo Único - Os reajustes undependerão de termo aditivo, sendo necessário anotar no processo 
admdiçlrtivo da CONTRATADA a origem e autorização do reajuste. bem como dos cálculos. 
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CLÁUSULA 011 AVA - DAS PENALIDADES - Ficam as PARTES sujeitas às penalidades previstas na Lei 
8.666/93,, em 'cso de :descumprimento das clausulas deste instrumento, salvo ocorrência de força maior. 
plenamente justificável. importando para a PARTE faltosa, no pagamento de multa de 2011% (vinte por cento) do 
'a!or do contrato 

Parágrafo Onico - AS irultas PARA O ATRASO NA EXECUÇÃO DO OBJETO são as seguintes -

a). 0,2ó% 

eguintes

o'0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por DIA de atraso no prazo contratual. ou nos 
PÍEIZOSparCiais na prcstaçio 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. 
imitadas a 20% do valor da fatura; 
e) 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 
reincidência', lmitadas a 201/j do valor da fatura. 
d)05% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das cláusulas do 

contrato; 
e) 20% (vinte ,),)rentu) sobre o valor contratual restante, na hipótese de rescisão do contrato nos 

3SOS: previ SiQ em Lei, por culpa da contratada ou da contratante, sem prejuízo da responsabilidade 

'5i'fl 	,bririintl íiicidente.e da obrigação de ressarcir as perdas e danos que der causa: 
dê participar em licitações e impedimentos de contratar com o Município por 

przo não super;or a dois anos; 
g) Declaração (le inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual 
bu'Miinicial, inquano perduarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação do nfraL perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

CLLÃUSULA NQ'JA— DA RESCISÃO - Constituem motivo para rescisão do presente contrato o não cumprimento 
ie qualquerde r: is dLuoulas e condições. bem como os motivos previstos na legislação referente a licitações e 
í-iitratosadminstmtivos. sem prejuízo das multas cominadas neste instrumento. 

91 A rescisão do contrato devendo a parte que desejar rescindi-lo comunicar a outra com antecedência de 30 
(trihta) dias podera ocorrer deforma: 

a) Amigável 	por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitação, desde que haja 
conveniência técnica ouadrninistrativa para a contratante. 
r) Aciffi.ínistrátivá, __ por to unilatéral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos 1 a XII, XVII e 
XvlIrdo art. 78 da Le: o' 8.66693: 
o) Judicial 4' rios ermos da legislação processual: 
9.2 Aconrta,da reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 

77 da.Lèi ,ng 3666/93: 

CLAUS,ULA DÉCIMA-. DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO - O CONTRATADO 
'c(o1ce desdi ja os dreitqs do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista na legislação 
iefer

nh  
nte a licitações e contratos administrativos 

dLÁUS'UL!.Á DÉCIMA PRiMEIRA - DA RELAÇÃO JURIDICA: O CONTRATADO e CONTRATANTE ficam 
)br.dadOSa dar cimpruento às determinações da Legislação vigente. 

Paraçjráfó Único -È cii.res'pónsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO a utilização de pessoal para a 
bkicço do 	jio dèste cortrato, incluídos os encargos trabalhistas. previdenciá rios. sociais, fiscais e 

'Praça .Io5o >'.'L'ry Santana. 197, Centro, Oliveira dos l3rejinhos - BA - CEP 4730-00() 
Pi'eeúu Presencial \0  027 20! 7_ 	- 1-'1 5  (lc  6 

:j 'torça da OF)Iau100(io 



PR 	ITtJRÀ bE 
.N TRATANTE,  

IRA do§ BREJINHCS 

FUNDOMUN 	1 -UDE 'E 0 VEIRA DOS BREJINHOS 
ZAIRE ORMONDE O OUZA ALMEIDA 

CONTRATANTE 

IA E SERVIÇOS 
D'INFORMATICA LTDA 

Marcley Luis Andrade Viana 
CONTRATADO 

PkEFFI fURA DF OLIVEIRA DOS BREJINHOS 
ESiAt)) DA 13  FIlA 
(\ I',J Y'13.798.905!0001-09 

coçnerciais resuItanes de vinculo empregatício. cujos Õnus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser 
transferidas para o CONTRATANTE. 

CLÁUSÜLA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - A execução do presente contrato 
sera 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 oi Federal- de Iidtaçõese contratos administrativos. 

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

CLÁJStJLA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - Este contrato obedece as cláusulas do 
Edifál de Licitação Pregão Presencial n°. 02712017-PP. os termos da Lei ri0. 8.666/93, e nos casos omissos a 
c?gsição civil vkjerle. 

CLAUSULA 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 
bd&õor mai priiIeao que,  seja. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VINCULAÇÃO - A relação jurídica aqui estabelecida é fundamentada no 
prcices'sc d licitação Pregão Presencial ri°. 02712017-PP, vinculando-se às PARTES às todos os termos do 
irstrurnento' con oc'atorio desta licitação 

Por staiem ,lustose èontratado's, 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 

OIiviro 	rejihh'osa. 0,5 doutubro de 2017. 

TESTEMUNHAS: 
1 	Nome: 	 ». 2 - Nome:. 

G 	 
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OLIVEIRA DOS BREJINHOS 

o 
SEXTA-FEIRA • 27 DE OUTUBRO DE 2017 

ANO  1 N803 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

PREFEITURA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ N° 13.798.905/0001-09 
OW 1 WA i4)Ç 	Jii) 

EXTRATO RESUMIDO DO(S) CONTRATO(S) 

PREGAO PRESENCIAL N2  02712017-PP  

OBJETO: Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação) de sistemas integrados de 
gestão pública: contabilidade pública; contratos; patrimônio: compras: almoxarifado: trotas;Iolha de pagamento; portal 
do servidor público; gestão de compras; 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 tutoria[ 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 Jurídica de Direito 
Público Interno, inscrita no CNPJ/MF sob n. 13.798.905/0001-09, com sede na Praça João Nery Santana, 197 
- Centro - Oliveira dos Bre)inhos-BA, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Carlos Augusto 
Ribeiro Portela. 

CONTRATADO(S): 	- 
1.CONTRÃTON! 1881/2017- SOLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. inscrita no CNPJIMF 

sob n.° 03.551.83110001-40 Inscrição Estadual 052.232.123-Baixado, com sede à Av. AmarilioThiago dos Santos, 159 
- Ed. Diamante, Sala 105 - Centro na cidade de Lauro de Freitas-Ba, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Marcley 

Luís Andrade '(lana. 
VALOR GLOBAL: R$52.200,00(clnquenta 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 N2  1882/2017- FILIPE ARAUJO BOMFIM SANTOS - ME, inscrita no CNPJ/MF sob n.
5  

26.704.00810001-22 Inscrição Estadual isento, com sede à Rua Morro do Chapéu. 631, Sala A Centro - Irecê-Ba, neste 
ato representada pelo(a) Sr.(a) Filipe Araujo Bomfim dos Santos 

VALOR GLOBAL: R$15.360,00(qUIflZe 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 Orçamentária/ Projeto/Atividade/ Elemento/Fonte 
02.02,002023.3.3.9.0.39.00-MANUTENÇAO 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 n. 13.798.905/0001-09. com  sede na Praça João Nery de Santana - Centro, 

através do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no CNPJ sob o n9. 13.848.041/0001-84, neste ato 

representada pela Gestora do Fundo a Sra ZAIRE ORMONDE DE SOUZA ALMEIDA 

CONTRATADO(S): 
1.cONTRATO N2  984!2017'FMS - SOLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, inscrita no 

CNPJ/MF sob n.5  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 Luís Andrade Viana 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 R$1.000.00 (hum mil reais)— Lote 

01. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Unidade Orçamentária! Projeto/Atividade/ Elemento/Fonte 
02.05,0020703.3.9.0.39.00-MANUTENÇAO 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 PORTELAJPREFEITO 
ZAIRE ORMONDE DE SOUZA ALMEIDA/GESTORA-FMS 

Praça João Nery Santana, 197. Centro. Oliveira dos Brejinhos - BA - CEP 47530-000 
Fone: (77)3642-2157 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.COm.br443  e utilize o código 5A72-OEBC-78A3-67DB. 


