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'OBJETO 7 . LOcaçãOi de sistemas de Gestão Pública (com os seguintes , 	, 	, 	, 
:MOCiulOS"':)::-.CONTABILIDADE,' 	RECURSOS 	HUMANOS, 	PORTAL 	DO : 	...:, 	A 	• 	. 	,1 
'SERMIDOK; PAN-rRIMON10,-.  FROTA, PROTOCOLO e ALMOXARIFADO) .1 
para 	gerencia'rnento! das, informações 	administrativas 	da 	Câmara 
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, Data de Recebimento 
04/01/202i 

Setor Requisitante:  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
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li 	̀  	•  

	

l !I  	; - 	CONTRATAÇÃO t.fk 
, 	:,; 	 ,','I   
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SERVIÇOS' i! 	, 
;  

MATERIAIS MOBILIÁRIO El 
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I I  
	.! 	ESPECI FI CAÇÕES .r.2'-; ' 	 1 	1 

i , ; . ': 	 TÉCNI CAS 

! I tem . . 	 r. 	Descrição Meses  	 

À! 	. , 	. 

. 
i 

, 	' 
; ;#  

Locação 	de 	SoftWare; ,WEB 	de 	Contabilidade 	Pública 	Integrado 	com: ._, 	, 
Módulo Orçamentrio (LOA, LDO e PPA); , 	, 	, 	. 
Modulo Contratos'; ;  
.Módulo Licitações; ' ., 	 . 
#  Módulo Convênios; 	1 „  
Portal da,Transparpncia 131 	, 

02 

f.'.2':  	.:  
; ,; , 

"Sistema Web de WecursáS Humanos e Folha de Pagamento 
: 	. 	•  	,1 02 

portal do Servidor (Contracheque online) 
I !! ,., 

02 

14 Slstema de Patrimônio Web 02 

r ""'--5 - —Sistema Web de 	otas 	•  	•  02 

,6 	I  
. 	, 

Sistema Wb de Pi-otocqlb 02 

- 	I I  
Sistèrã Web de AlMoxa.hfadõ 
;  	•  	 .i 

02 

;  
, 

„ 	1 

d'USTI FI CATI VAI I MPACTO DA NÃO CONTRATAÇÃO ,_, 	. 	I  	 I  	 - 	•  

A rhofivação- inicial parte da Administração, -diante da necessidade dos diversos setores desta Casa Legislativa, objetivando o i 	 ,,, 	•  	';  	•  	,i 
aterídimento às 'exigêhcias legais, onde se hecessita dos módulos de CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, PORTAL DO 
SERVIDOR, PATRIMÔNIO, FROlii-A, PROTOCOLO e ALMOXARIFADO em atendimento a Lei da Transparência. Portanto, esta 

medida'adrninistrátivalrevela-sêloportuna e cdhveniente para atender o interesse deste instituto. Justifica-se ainda que o sistema 
. 	', 	s 	r:  	. 	; . 	,•  	 i , pr.;Osa átgi'der aos padrões d&prestação de contas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Bahia, em sua execução 
dó'p•  procedimentos. Rêssalta-se»que a contratação, pleiteada visa dar suporte ao gerenciamento das informações administrativas, 

..pois não, existe .softvJare :próbilio da Administração para este fim, deixando assim o Poder Legislativo Municipal sem esse 

iáiportante' e indispensável sisma. Cabe salientar ainda que os sistemas contratados atualmente pela Câmara Municipal de 

Simões Fiho, não permitem inteação ehre sie já não estão atendendo completamente às necessidades deste órgão. 

1 

1 	CL:ASI FI CAÇÃO 	ORÇAMENTÁRI A .!, 
, 	 • ?•  	, 

—. 	-  	Néstimente' 	.',., .__, 	Custeio Nova Demanda ento Anual 

„.. - 
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Prezados Senhore's...! , 	• 	• 
• 	 1.; 	 !i  

:c,ONT,À•BiliplApOiRç'cuOos'unlANOPSÁt  PORTAL DOSERVIDOR PATRIMÔNIO, FROTA, 
ENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES !PIR0f0C0t011 ' 'E •!!LALMOXARIPADO) 

ADrÁSISTRMIV,Àjà.DAg"CÂMÀkik MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. 

!!! 	11!;), • 	1.1!•1! 	!! !!! 	111f1 

li;s:)P1i,Nile',Xj'94., (0'0. 1‘4.4. , IDE GESTÃO PÚBLICA (COM OS SEGUINTES MÓDULOS: 

anexo, em papel 

1 ItEMI 
!:••,t 	, 	:1! 	,I• 	!, 	, !..,i 	i! 	!' 1 : 	,,,,, 	: 
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PERÍODO  

VALOR 
MENSAL 

TOTAL (02 
MESES) 

, 	, 	• 	i• 	: 
! 	•• 	: 

.. 	• 	:'• 
!• 	!'!!•:, 

01.! 

:, 	: 	:'' 
 

Locação de S9ftWare WEB de 
! 	• 	• 	• 	`,', 	:, 	! 	• 	, 	' 

Contabilidade pública Integrado com: 
M9cItilo drçánentario (LOA, LDO E 
' 	-1 ' 	 ! 	• 

. 	P.,PA);1- 	- 	„ 	, 	, 	' 	• 	1 
Modulo Contratos; 	, 
fi!iódülo Licitaões;

• 
	!' 	: 	' • '1  

Módulo Convenios; 	: 	1  
Poftal,daiiranspanência-:  Lei 
Complementar 18'1/290,2: 

2 MESES 

'' 	• 

	

, 	021 
,1 	•!.! 

	

- 	, 

'Sistema Web:de•RecursOs l'Iumanos 
; 	, 	• 	• 	. 	; 	d! 	• 	,, 	; 

e, Folha de Pagamento; , 
- 	- 

2 MESES 

!I 	1, portal d9 Servidor (Contracheque 
Ohne) 	• : 	. 

2 MESES 

O'f,I! Sistema de Patrimônio,Web 2 MESES 
OS 1! Sistema Welj de Frota 	• 2 MESES 
OS SiStema Web', de, Protocolo 2 MESES 
0171::  Sistema Web.  de AlMoxarifado 2 MESES 
7,.: 	" :'' 	. 	•:. 	' 	, 	VALOR TOTAL 1 	 , 

t 	1 	. 
! 	: 	• 

	

t 	! 	. 	• 	• • 
Valor total•de: R$ 	( 	) 
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ESTADO DA BAHIA 

:CÂMARA MUNI CI PAL DE SI MÕES FI LHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

SETOR DE.00IYAÇõES E COMPRAS 
'! 

I rsiSTRÜCÕIES AÕS ';PROPONENTES:  

Elaborar urr Carta I  ProP&sta em papel timbrado da Empresa, que deverá conter, 

necessat'iame, ás seguintçs informações: 

' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	I  
a) Razão Social;  •  

b) 	;*  	.! 	. 
I  

tEhdereço cbmpletq;  

.rëçd ünitário de,  cada item solicitado e valor total da proposta; 

,p 	 'alidade çla PROPOSTA (em algarismo e por extenso) não poderá ser 

ihf,ç0r, a 60' (SeSsenta)  dias consecutivos contados a partir da data limite de 

entrega da proposta,f 

Tlefghe; 

e-Thailf 

!,h) 'Assinatura 'e rubrica do Representante da Empresa. 

: 	! 

Gabriel Silva Ba osa Araújo 
Matricula n 198197 

Setqr de Compus e Licitações 

s 
Praça da Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 

I  	Telefone: (71) 2108-7200 

Site:  www.camarasimoes.ba.gov.br  
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ESTADO DA BAHIA 

CÂMARA MUNI CI PAL DE SI MÕES FI LHO 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

ANEXO I  
TERMO DE REFERÊNCIA 

, 

1. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	0i3jETO: Consátui objeto do presente Termo de Referência, a Locação de sistemas de Gestão 

Pública (corri os', seguintes, módulos: CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, PORTAL DO 

SERVIDOR, PATRIMÔNIO, FROTA, PROTOCOLO e ALMOXARIFADO) para gerenciamento das 

infóinações administrativas da Câmara Municipal de Simões Filho. 

.!•  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	_ 	•  
2.' 	JUSTI FI CATI VA: A motivação inicial parte da Administração, diante da necessidade dos diversos 

setores desta Casa LegislatiVa, objetivando o atendimento às exigências legais, onde se necessita 

dos: módlilds de CONTABILIDADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/  RECURSOS HUMANOS, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO, 

FROTA, pRótoOLo e ALMOXARIFADO em atendimento a Lei da Transparência. Portanto, esta 

medida administrativa revela-se oportuna e conveniente para atender o interesse deste instituto. 

Justifica-se ainda que ô sistema precisa atender aos padrões de prestação de contas do Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado do Bahia, em sua execução dos procedimentos. Ressalta-se que a 

contratação pleiteada visa dar suporte ao gerenciamento das informações administrativas, pois não 

existé softwaré: próPrio ;da ,  Administração para este fim, deixando assim o Poder Legislativo 

Mbnicipal sem,eSse im'portante e indispensável sistema. Cabe salientar ainda que os sistemas 

contratados atuálménte 'Pela Câmara Municipal de Simões Filho, não permitem interação entre si e 

já hão estão aténdendo completamente às necessidades deste órgão. 
1: 

3. 	CONDI ÇÕES GERAI S: 

3.1. Éstè Térrrio de Referência está de acordo com o estabelecido nos seguintes dispositivos legais:  Lei 

Fédéral 	10.520, de 17 de júlho de 2002; Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei 

Éederal no 123 dê 14 de dezembro de 2006 e pelo Decreto Municipal no 1.078 de 08 de janeiro de 

2007. •  	I  •  
„ 	, 

, 
3.2. K,ÈAMARA: MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO não se responsabilizará por prejuízos de qualquer 

natüreza,. proveniente' de ação dos prepostos da CONTRATADA, e será de inteira responsabilidade 

da CONTRATADA, qualquer dano causado pela atuação da CONTRATADA, bem como prejuízos 

caládos'a'terceiros. 

3.3. Todás às despesas iherentes à realização dos serviços serão inteiramente de responsabilidade da 

empresá 'contratada. 

3.4. Cará à Câmara MuniCipal, através do setor competente, a responsabilidade de gerenciar e 

fis'cálizar os serviços. 

Praça da Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 

Telefone: (71) 2108-7200 

Site:  www.camarasimoes.ba.gov.br  
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CÂMARA MUNI CI PAL DE SI MÕES FI LHO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	 5 
DIRETORIA 'ADMINISTRATIVA 

SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

3.5. Em hipótese, algur'ria, qualquér funcionário da CONTRATADA que não o preposto ou o 

rePresentanté legal, poderá reivindicar decidir ou manifestar-se por atos ou decisões da 

CON'TRATADA e'idu CONTRATANTE. 

FORMA DE EXECUÇÃO: 
; 
; 

. 4.1. ; SI STEMA WEB DE CONTABI LI DADE PÚBLI CA: 

4.1.1. ' 0, sistema deverá ser integrado com os seguintes módulos: 

1, 
; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	a: 	Módulo Orçamentário (LOA, LDO e PPA); 

13.i Módulo Contratos 

r 	I vlódzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiuló Licitações; 

	

d. 	Módulo Convênios; e 

	

e: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 	pórta.1 da Transparência. 

4.1.2.. O 'sistema 'será 100%  em aplicativo web, hospedado em servidores de alto desempenho onde 

, 

 

serão instáládàs ',todas as bases de dados, possibilitando acesso em qualquer equipamento 

cdni acesso a interriet em tempo real, objetivando: 

a.'Atendi- a Lei 4:320,e a Lei de Responsabilidade Fiscal;  

b. 'Atender na integra' as portarias da STN; 

' 1 	c. 	Aterkier na' integra sinstruções do CFC (Conselho Federal de Contabilidade);  

	

d. 	O Plano de 'Contas e Eventos Contábeis deverá estar totalmente parametrizado pelo 

usuário registrando automaticamente todos os fatos contábeis no novo padrão 

PCASP/STN aprovado para o ano de referência;  

, 	A 'geração dé todos os arquivos para o TCM/BA — SIGA; 

	

f.. 	A publicação on-line em tempo real da execução orçamentária atendendo a Lei 
• 

Complementar no 131, de 27 de maio de 2009 e Lei no 12.527, de 18 de novembro de 

2011, que dispõe (a transparência na gestão fiscal. 

4.1.3. O sistema deverá nda: 

. 	•  Perrhitir.a.Orarnétrização e atualização das tabelas da Classificação Econômica da 

Receita e dá DesPésa,' dos componentes da Classificação Funcional Programática e de 

Fontes ' de Récursos especificados nos anexos da Lei 4.320 e suas atualizações 

Iposter'ióres,, Permitindo a alteração da estrutura da codificação para cada exercício;  

Pernilt ir a elaboração dó orçamento da receita e despesa por fonte de financiamento. 

.;  	: Perrniir a elaboração da proposta orçamentária para o exercício seguinte utilizando o 

orçar'i-iento dc; 'exercício em execução, e Permitir a atualização do conteúdo e estrutura 

da própOsta gerada. 1,  

PerMitir a atüalização total ou seletiva dos valores da proposta orçamentária através da 

aplicação de percéntuais ou índices. 
i 

; 

; 

i 

Prká da Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 

Telefone: (71) 2108-7200 

'Site:  www.camarasimoes.ba.gov.br  
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ESTADO DA BANIA 

CÂMARA MWVICIPAL DE SIMÕES FILHO 

DIR'EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.FORIAtADMINISTRATIVA 

SETOR DE dcnzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiAçõEs E COMPRAS 

   

   

Peritiit ir o arquivamento das diversas versões da proposta orçamentária do ano, tais 

corn'b:•Própósta iniial, Revisada, emendada e aprovada. 

Permitir á elaboração de uma nova proposta orçamentária a partir de outra proposta já 

arquivada 

Permitir ;a inclusão 'das informações oriundas das propostas dos órgãos da administração 

indeta para conSolidação na proposta do Município. 

, EMitir tbdos'os anexos de Orçamento, global e por unidade administrativa, exigidos pela , 
, Lei 4.320'é Suas atUalizações. 

Disponibilizar,ab início do exercício, o orçamento aprovado para execução. 

' Permitir 'regá-ar as estimativas da receita do município para os diversos períodos do 

exerdídio, bèrn corno seu remanejamento. 

Permitir régiStrar'às cotas financeiras por ficha de despesa para os diversos períodos do 

exercicio;  lirnitadás:,as estimativas de receitas, bem como seu remanejamento, conforme 

estabélece o.  art. 47 da Lei 4.320. 

Permitir:prõjétar o fluxo de caixa mensal tomando por base a estimativa da receita e a 

exéCUçãá diária déentradas e saídas financeiras, inclusive saldos. 

. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	E'mitir, sob sólicita rção, os relatórios da programação financeira. 

Permitir o início db mês ou exercício, mesmo que não tenha ocorrido o fechamento do 

anteríor. 

' Permitir a execução' simultânea de dois ou mais exercícios. 

Pêrrnitir :  a transferência'automática para o exercício seguinte de saldos de balanço no 

encerramento do exercício. 

q.. 	Útili,zar calendáriákontabil, não permitindo lançamentos em datas já encerradas. 

r. 	Cdn'tabilizar ás •  dbtações orçamentárias e demais atos de execução orçamentária e 

finarideira. 

s., 	Utililar.' a Guia de Recolhimento, no tratamento dos atos de execução orçamentária e 

firiandára, para o registro da arrecadação da receita, a Nota de Empenho para o 

CdmPrornetiffiento dos créditos orçamentários, a Nota de Liquidação, para liquidação da 

déspesa,:a Ordem de Pagamento para efetivação de pagamentos. 

. 	Pérrnitir a reserva .de dotação no início do processo de compra ou para bloqueio de 

dotaões qué Servirão de recursos para abertura de créditos adicionais. 

Pérrhitir qué, 'os empenhos ordinários, globais e estimativos sejam passíveis de 

córnblementaçãO 6U anulação parcial ou total. 

Perrhitir,que lbs empenhos sejam liquidados e pagos parcialmente. 

Dipdribilizar rotina de ,acompanhamento do limite da autorização legal para criação de 

créditbs.àdidibnais de acordo com os critérios estabelecidos na Lei do Orçamento e na 

Lei 4'.320. 

P.errnitir . a abei-t ira de Créditos Adicionais, exigindo informação da legislação e 

resgljárdandó o histórico das alterações de valores ocorridos. 

Perrnítir o controlé individual da execução orçamentária de cada convênio. 

z:  	Permitir o controle individual do adiantamento de suprimento de fundos. 

Praça da Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 

Telefone: (71) 2108-7200 

Site: www.camarasimoes.ba.gov.br  
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ESTÁDO DA OAHÍA 

CÂMARA MUNI CI PAL DE SI MÕES FI LHO 

DI R:ÉTORiNADMI NI STRATI VA 

S'E-1-1(2:â DE tOCI tAÇÕES E COMPRAS 

aa. Per'mitit o dów6ie da despesa por sub-elementos, gerando informações de caráter 

gérehcial. 

bb. Permitir a utilização de históricos padronizados e históricos com texto livre. 

cc. Permitiro c°0troleda despesa e receita por fonte de financiamento. 

dd. Permitir que .5t) 'final do exercício os empenhos que apresentem saldo possam ser 

inscritos em reStos a pagar, respeitando os limites impostos pela legislação vigente. 
.1 . ;  

ee. Utilizar rotina °e estoril°  ou anulação, nos casos em que se apliquem. 

ff zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	IMpetlir a eXcluSão,de lançamentos após os mesmos estarem processados. 

gg. 	Permitir' acontabilização utilizando o conceito de eventos associados a roteiros contábeis 

e partidas clóbradaS. 
7 1  

" 

hh. 	 Utilizãr óland de contas definido pelo órgão central de contabilidade com 

codificáção . estruturadà em no máximo 8 níveis de 11 dígitos, sendo totalmente 

Parametrizado. 

ii. 	Assegura que as contas só recebem lançamentos contábeis no último nível de 

desdOGrameÃo dó plano de contas utilizado 

jj 	Perrriit ir utiliiár . tabelà que define igualdades contábeis entre contas e grupo de contas, 

aUxiliancid na apuração de impropriedades contábeis. 

Permitir á atubliiaçâo do' plano de contas, dos eventos e de seus respectivos roteiros. 

DisponibilizarconSultas à movimentação e saldo de contas de qualquer período do 

exercíCio e do eZercício anterior. 

mm. Posir rotiná''Cle conciliação bancária. 

nh. 	PerOtir o cont'rôle de diversas contas caixa. 

co. Peri-60r. a •  .iit ililação de equipamentos como: Leitora Ótica de Documentos, 

AUtenácadára,r'cle Documentos, e Impressora de Cheques. 

pp. Dispón'ibilizar'donsultas e relatórios que permitam analisar a execução programática do 

prçame,nto, na forma administrativa (resumida) e na forma contábil (expandido com o 

detalhament4. 	•  

qq.'. Emiir OS aneXos , do orçamento e/ou da prestação de contas anual conforme estabelece 

O'Lei .4.320 e'Suas atualizações. 

rr. 	Emitir .os relatórios da responsabilidade fiscal — LRF, conforme portaria 471, de 20 de 

setembro de2000, e suas atualizações, que regulamenta os modelos dos anexos para 

Utilizàção peiós municípios. 

ss. 	Erhitir os seguintes relatórios:  Livro Diário, Razão e Balancete contábil. 

tt. 	Emitk, sob sólicitáção, Os seguintes relatórios:  Livro Caixa, Edital de Caixa, Extrato de 

, 	•  Cont,. Resurho Financeiro, e Boletim Financeiro. 

uu, Emitir, Sob' SoliCitãçâ:o, diversos extratos e demonstrativos objetivando o analise 

Contábil, orçãr jhentâho e financeiro da entidade. 

Permitir oCãdáStro.  de fornecedores e contas de despesa compartilhados com •a 

, Contabilidáde.•  NãO deverão existir cópias, mas acesso simultâneo à mesma base de 

dados; 

Ww. POssiiir cadastro dâ produtos e serviços classificados em grupos e subgrupos; 
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É,s-rApo pA BANIA ;  

CÂM'ARA MliNI CI PAL DE SI MÕES FI LHO 

DIRTORIA.ADMINISTRATIVA 

SEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-td: i2 DE, LICITAÇÕES E COMPRAS 

' xx. EmitiNolicitações' de compra de material e serviços com as indicações das dotações 

orçarneritárias' — órgão; unidade, projeto ou atividade, natureza de despesa, fonte de 

recursos e;  complemento da natureza — respeitando os saldos orçamentários;  

yy. PerMiir à, abertura dos processos de compras com o acompanhamento de seus 

andeenentdsern tddo o'processo, desde a requisição até o pagamento; 
• 

zz. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	Perrnitir o Cddrol
.iti

,eclbs,processos licitatórios de maneira que impeça o andamento se o 

prdcessorlão;for deferido; 

aaa. Ter ,a Rossibilidadeide'adompanhar a situação da dotação (interligado com o sistema de 

orçarnento), • larkçaráb previsões na fase inicial do processo, e acompanhamento até a 

Le de Compras/empenho. 

bbb. PerrnHár'acesslo b statüs do processo de compra ou do processo licitatório, permitindo à 

pessá interáSada 'cOnSultar a real situação e o local onde se encontra, deve ser 

conSúltado a partir da :Solicitação de compra original, tornando desnecessário conhecer 

os .demais números de processo, bastando ter em mãos o número da solicitação 

original; .  

ccc. Permitir o cadastro de licitações com geração dos editais;  

ddd. Perráitir a geração dos editais e demais documentos, a partir de modelos pré-definidos. 

Os Modelos' devern' ser alterados pelos operadores, devendo haver a possibilidade de 

havehmais de urri modelo para cada documento, guardando em base todos os modelos 

criaddS. Cada doCürnento deve ser automaticamente mesclado com as informações de 

'próceSSós eA ou licitações, com dados de itens, contas e outros que sejam inerentes ao 

docurnénto. tocloS ás documentos emitidos devem ser armazenados na base de dados, 

perrnitihdo urna rápida recuperação no momento em que for necessário;  

eee. Permitir a ,jeração .'de editais, anexos e demais documentos a partir de modelos pré-

defirildos,corn a gravação na base de dados dos documentos emitidos 

fff.. Perrnitir o cádastrb de 'propostas com a emissão de mapa de apuração e indicação de 

vencedores':  

ggg. Leitura de Prõposas com geração automática dos mapas; 

hhh. Apurar.  as Prdpostas par avaliação global, por lote, por item, podendo ser pelo menor 

valor:du pelo maidi-  desconto; 

Acompanhar o processo licitatório com o registro de todos os lances, preservando todas 

as rodadas até a Seleção do vencedor;  

j j j . POsSuir modalid'ade registro de preços, com o controle das quantidades 

licitadás/adquiridaS. A administração deve ter a opção de comprar do fornecedor mais 

- 'atrativo no 'Momento da aquisição, podendo ou não ser o vencedor do certame. Deve 

ser ,pdssível 'adquirir certa quantidade de produtos de um fornecedor e o restante de 

dutró, Mesmo que de proposta menos vantajosa, quando o vencedor compromete-se a 

v'enderapena'S urna parte do licitado. 

Permitir o :cOntrble dos contratos, armazenando os documentos, e controlando 

'vencirnentos e saldos de quantidade e valor;  

I I I . Ter a possibilidade de emissão de requisições de empenhos com integração com a 
s 

Contabilidade e no momento do empenho, só é necessário informar o número da 

1' 

Praça da Bíblia, 	— Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 

' 	Telefone: (71) 2108-7200 
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,ESTADO D4. BAHIA 

C,ÀrÀ4RÁ MONZãp.AL DE SI MÕES FI LHO 
OÍRETORIAADMNISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES  E COMPRAS 

; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	• •  
requisição corresPonclente buscando automaticamente todas as informações 

neCesãrias; l,  

mmm, perMitir a! gravação de atestados de liquidação, com a identificação do recebedor do 

podUt 1 q/ serviço; , ' 

r 	\  inn. ./ iab'ilZar á Pl.ibli láção dos contratos na Internet no site da Entidade através do Portal 

dá Transparência 

ooO. Permitir a publicação dos editais e seus anexos na Internet, bem como as atas e 

' 	docurnentos :pertinentes, permitindo o download destes; 

ppp. EfeLlár;  o co'nt'rOleide Requisição de compras. 

SI STEMAI NEEi DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO: 

O sistema 	 eijn aplicativo web, hospedado em servidores de alto desempenho onde 

serão instaiadâ•  todã.'as bases de dados, possibilitando acesso em qualquer equipamento 

com acesSo a intérnet em tempo real, objetivando: 

a. /Nürnetlt.  ar a 'pr` odutividade do Setor de .RH, descentralizando as atividades de ajuste de 

folha' :  de ponto, de atualização e cálculo de bancos de horas, de fornecimento de 

docú,Mentos ;  armazenados, dentre outros serviços de prestação de informações aos 

demáis setor" 

Aumentar a ..pródutividade das áreas contábil e financeira, por meio da integração com 

OS .sistemas dessas áreas. 

Autdrp.  atizano processo de geração de folha de pagamento, por meio da integração com 

os 'sitemaS financeiros, orçamentários e contábeis;  e 

AproXirnár &área de gestão de pessoas dos demais setores. 
I 

4.2.2. O sitehia,:deverá ainda..! 

MODULO RECURSOS HUMANOS:  

sPosSibilitar ,  á .configuração da gestão do tratamento de ponto de funcionários pelo 

usuário ádministrador (usuários da área de Gestão De Pessoas);  

Gerir :o tratarnentó das marcações de pontos e horários com plataforma em Nuvem 

(web), de módo ciye proporcione total mobilidade de acesso aos usuários comuns e 

admiristradbres. 

PoáOir. liCenciamento de uso mensal ou anual sem custo inicial ou adicional de compra 

definia da: licença de Sistema. 

	

, d. 	CóriternúMero ilimitado de licenças /  clientes /  usuários. 

Possibi)itartriar vários usuários com diversos perfis/ características/critérios de acessos. 

DisPonibilizar rectirsos de gestão do perfil de usuários com habilitando ou desabilitando 

telás'Pbr uá4ário e/ou relatórios, consultas por usuário etc. 

	

.g. 	Ser' cómpatiel à. estrutura de cargos, funções, lotação, jornadas, centro de custo e 

tooSós norativos vigentes da Instituição. 

Pr'àÇà da Bíblia, sfn 	eritro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 
Telefone: (71) 2108-7200 
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ÉTAISO DÁ BAHIA 

CÂ1ÂRA MUNI CI PAL DE SI MÕES FI LHO 

DIREtORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE!LICITAÇOES E COMPRAS 

	

. 	Atender completamente aos normativos e exigências trabalhistas legais vigentes. 

Coletar as rnárC4õeS ,  (entradas, saídas e marcações intermediárias) que ocorrem 

atraVé's de':  Coletores de registros biométricos de ponto (relógios de ponto ou 

Contráadores,de frequência). 

Comunicar, bem 'como coletar dados e registros de ponto do Sistema de Registro 

Eletràico dê Ponto (SREP) com o Módulo de Gestão de Ponto em tempo real e online. 

	

k. 	Efetuár validáções em tempo real com o Módulo de Gestão de Ponto, tais como 

áfástárnento, faixa horária, intervalo de refeição e Interjornada. 

	

I . 	Perrrit ir ao Usuário adMinistrador do MGP criar o próprio perfil protegido por senha. 

lossililitar a: customização, bem como parametrização de acesso por usuário, definindo, 

pbr"'d)temriki por' départamento que podem ser acessadas, códigos de abono 

permitidos, estabelecimento de nível de permissões como emitir abono etc. 

Permitir criar e garenciar . diversos tipos de grupos de acesso para os usuários com níveis 

de permissão definidos pelo usuário administrador. 

Possibilitar a configuração de acesso de usuário chefe de setor para acesso às 

infOrMaçõesreferentes aos colaboradores locados no seu setor. 

	

19. 	Possibilitar á criação de agendamentos para a importação das marcações para o MGP, 

cOmo I tamWrn, configurar que os registram possam também ser importados de forma 

aútoniatica de todos os equipamentos de registro biométrico de ponto. 

	

q. 	Possibilitar importação das marcações de forma manual ao usuário administrador. 

Perrnitir cadastrar diversos horários/ jornadas de trabalho. 

s, , PossUir formas de indicação de tratamento de eventuais horas suplementares e/ou 

faltantes corn'ijos.sibiliclades de classificação das mesmas pelo usuário administrador. 

	

t. 	Permitir ao usuário administrador acrescentar informações para complementar eventual 

Omissão nos registros diários ou indicar marcações indevidas. 

biSpanibilizar ! ao USuário administrador criar motivos pré-cadastrados para justificativas 

de faltas/atrasos nõ ponto. 

Possibilitar o tratárhento de horas abonadas ou faltas justificadas mediante indicação de 

motiva pré-cadastrado; 

. w. 	Perrnitir que Os uSGários Comuns (servidores) solicitem de forma eletrônica tratamento 

das exceções e incan'sistências nos registros diários do ponto podendo ser aprovadas ou 

rejeitadas eletronicamente pelo usuário administrador ou pelo usuário chefe de setor de 

acordo o Parâmetro' estabelecido pelo usuário administrador no MGP. 

	

x. 	Permitir que .o .usárid comum emita relatório de inconsistências por período relativo ao 

seu pOnto. diario. 

Possibilitar o;  gerenciarnento de jornadas de turno com obrigatoriedade de trabalho em 

feriadOs, jornadas com controle apenas por carga horária (com ou sem limites definidos 

na dia) e jornadas flexíveis com períodos de flexibilização. 

	

z. 	Permitir para todas as jornadas a identificação de marcação de refeição opcional ou 

Obrigatória'. 

aa. 	PosSibilitar!  o Controle de diversos calendários conforme necessidade da Instituição e de 

divergos tipos de dia (normal, feriado etc.) com possibilidade de criação de tipos de dias 

eSpedficos.  Pelo usiário administrador, sem necessidade de programação adicional. 

  PraO'cla 	 Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho— Bahia 
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ESTADO D, BAHIA 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

DIJOIORAADMINIISTRATIVA 

SETOR DE LáÉrtAçãÈs'E COMPRAS 
' 

 

       

      

      

      

bb. PosSbir, reCU0s, para!' azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.  criação /  configuração de horários /  escalas conforme 

, necàsidádeVo,tisuáiío administrador. 

cc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	Perránir que a : identificação e o cálculo de ocorrências de ponto sejam feitos de acordo 
, „  

comiregras definidas e, parametrizadas pelo usuário administrador do MGP conforme o 

perfil da jornada de trabalho que o funcionário está vinculado. 

E.Xedutár, sérn programação adicional, apuração de horas normais, de horas extras sem 

dias ` ijilorrnái ,  d horas extras em dias feriados ou de folga, de horas extras com 

percentuais ‘cliferenciadds, de horas noturnas, de atrasos, de saídas antecipadas, de 

aUsériClas e de, tolerânciás nas marcações. 

ee. 	Permitir alOcação. das Ocorrências no dia da jornada ou nos dias em que realmente 

aConteCerân'. 

ff.. POs4i-,'con-ipenã.ç.ão automática dos atrasos e saídas antecipadas com limite de 

oCOrrênciase/Ou de'tembo num determinado período. 

gg. ACeitár o 'cadastro •de diferentes configurações de escala de trabalho para cargos 

di'stintOs: 

hh. Permitir a criação de regras flexíveis para a apuração do saldo de banco de horas 

eleCibriandO ,ocOrrênciás positivas e negativas para compor esse banco, com 

'poObilidadé:cle definir .em que dias serão consideradas e com que valorização serão 

agradas ao alélo do banco de horas. 

Perrnitir no banco de hOrás o "crédito" ou desconto automático do saldo considerando 

um' 'limite de horá fixa ou percentual. 

jj,. 	P.osUi'r . extráto de acompanhamento do saldo do banco de horas. 

kk. Possibilitar lá-içamento manual de ocorrências não geradas pelo sistema no banco de 

hot-ã.' •  

11 

	

	, Emitir relatóribsde.espelho de ponto, de arquivo fiscal, de banco de horas, sobre folgas, 

a ráheitó deexceçõés de folgas, das escalas cadastradas no módulo por funcionário, 

horã . i.iplei',r)eptares, de importação e relativos a registros e verbas. 
L 

mm. Permitir que ',todos, 1:3, relatórios descritos no item anterior sejam emitidos em tela, 

imprâso 'Ou 	ern pelo menos uma destas extensões de arquivo: XLS, PDF, TXT 

ou HTML. 

nn. 	Posililitar Párá-netrização e adequação conforme necessidade do usuário. 
i•  

oo. 	Oferecer
. 
 'pes,q'uisá de funcionários por qualquer parte do nome, número de matrícula ou 

unidáde. 

pp. PerWt'ir ahánii3e geral dá ponto desde análises individuais de cada funcionário como 

tán-ibém análise dás ocorrências pelos usuários comuns. 

qq. Facilitar' a mãhuténção das informações dos funcionários e suas regras de jornada 

através de atOalizações coletivas de tabelas de horários. 

rr. 	Possuir interfáce com o usuário no idioma Português (Brasil). 

DferéCer isterna de ajuda possibilitando obter informações e orientações sobre o 

corr'etO e efetivo Uso do MGP. 

tt. 	Perrinhir que 6 acesso ao MGP seja realizado via navegador de internet (browser). 

uu. Ser Compatível com, no mínimo, três browsers mais comuns no mercado, estando apto 

e 6rilpatíverbm a5  constantes atualizações desses browsers. 

, lPraçida Bíblia, s/'n — Centro —CEP. 43.700-00-- Simões Filho — Bahia 
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,àzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-,I-ADO DA i3Ah-iIA 

CÂMA'RA MUNI CI PAL DE SI MÕES FI LHO 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

sEtóg DE; LICITAÇÕES E COMPRAS 

VV. PosSibi,litar que todas as.  funcionalidades do MGP sejam executadas via browser, ou seja, 

via, Web; taiS' como execução de consultas e relatórios;  abono de ocorrências; 

rnátenção! 'Cle'períocicis 'de afastamentos, manutenção das escalas de horários;  

emissão Ide; Telátórios, gerenciais das marcações de horário, indicações de folgas, 

horários coráiTátuais, exceções, detalhamento de atrasos, horas suplementares e banco 

de horas, 'jáificativa' 'dé'bcorrências realizada pelo funcionário para possível abono do , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	,  
géstor; : ,pre-a0tOri2ação de horas extras; liberação de consulta ao ponto pelos próprios 

fUnciõriários;  etc':  

Possuir intei'Conexão de maneira automática e manual com o Módulo Portal do Servidor. 

,4.2.2.2. 

, 

MODULO FOLHA DE PAGAMENTO:  

Perrnáir,par'arnetrizar cálculos diversos no sistema, por exemplo, cálculos com índices de 

incidência diferenciados de acordo com cada provento recebido pelo servidor pagante. 

. 	Apreséráar oi5ç' ões.  de çalculos por estrutura de Centro de Custo. 

c.., Permitir Criárlr'egi-as.  de cálculo conforme convenção ou acordo coletivo. 

' Atender tbdOS: Os! instrumentos legais vigentes (leis, decretos, jurisprudências, normas 
.1 

regularnentàdioraS,:  notas 'técnicas, portarias etc.) relacionados direta ou indiretamente 

áS rOtina's de dès,tAci.dé Pessoas. 

Possibilitar! .a)CrâçãO, de complementos de verbas (proventos, descontos, adicional, 

. dratifiOã'ózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.  é'tc)para séi-em inseridos em lote (vários servidores ao mesmo tempo) ou 

indiVidUálmente (hur'n' Servidor) pelo usuário administrador (usuários da área de Gestão 

De PeSsdas):  	' 

Permitir a disbonibilidade, no mínimo, de sete dígitos a quantidade de casas numéricas 

paráltriação de complementos de verbas conforme item anterior. 

. 	Possibilitar á , parametrização dos cálculos de desconto de pensão alimentícia, por 

exem101o,:em. 'percentual, customizando os proventos a serem submetidos ao desconto 

em relação, ad recibo do servidor (contracheque, recibo de férias etc.) incluindo os 

dévidOS encárgos 'é considerando as devidas deduções quanto necessários. 

PosSibilitar al'atUaiização automática e manual das tabelas legais, por exemplo, a tabela 

db p1SS/  IR; Salár'io.  Família e Salário Mínimo. 

Permi& o cHadastrO:de feriados nacionais e federais automáticos, para cálculo de DSR. 

POSSib.ilitar ãÕS usuário S comuns e administradores a visualização da fórmula de cálculo 

instantânea:no' 'contracheque. 

k. 	Reãliz 	cálCuloS ,.'automáticos em conformidade com todos os instrumentos legais 

vigenteS: da Administraçao Publica para, por exemplo, cálculo dos tributos patronais, „ 
impbstds de renda imposto sobre serviço etc. 

Possibilitar dúrante a criação de eventos proventos a análise de impacto tributário sobre 

tais.verbaS. 	1 

m. 	APreSentar rib Corárachéque ao usuário administrador a memória de cálculo para cada 

eVer6 (proVentoS e: descontos) demonstrando o método de cálculo no próprio 

cOntiáCheque quando clicado sobre o evento. 

Prá'ça da Bí'la.iia,:s/n — Centro —CEP. 43.700-00 —Simões Filho — Bahia 
. A 	Telefone: (71) 2108-7200 
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ESTADO DA BAHIA 

CÂMRA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

DIREil'ORIA 'ADMINISTRATIVA 

SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
' 

r. 

Permitir pagar' benefícios . e folhas separadamente, possibilitando, também, a opção do 

tipo .dáténefício'é fo“ lha;para o pagamento. 

Pérmitr'b ;pagarnehto Cie valores líquidos, por exemplo, relativos à remuneração, férias, 

verbas trabalhlsta§,etc,i para conta do servidor por meio da interconexão do sistema do 

: 

 

banco Conveniadá. 

Permitir a"gèração.  dos arquivos, em conformidade com o layout do banco conveniado 

da Casà, para pagamento dos valores citados no item anterior. 

Pos§ibilitar a opção de leitura do arquivo de retorno do banco. 

Permitir a opão dé cancelamento de pagamento. 

Permitir a custornizaçáo do limite de horário, bem como do dia para a geração do 

arqUiVo bancário. 

Possibilitar a eXação em repositório online, hospedagem na nuvem (cloud computing), 

de Clóúiiientos dó servidor, no mínimo, em formatos como "doc", "pdf" e "jpg". 

u. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	Permitir o controle.de  matrículas e fichas de registros de forma automática. 

Possibilitar o ,registro do servidor com matrícula alfanumérica, podendo ser somente 

número, corno tartibérn, letras e números. 

Possibilitar a impressãd de relação de documentos necessários para o ato da admissão 

nurritnico relatório.' 

Permitir ,Ó gér'enciarnento de prontuário do servidor no sistema, possibilitando, por 

eXeMPlo, 	,Cadastro' de ocorrências como licença maternidade, auxílio doença etc., 

parárnetriZáveís para O'devido desconto. 

iperrri it ir á reali` zação por admissão em lote. 

Possitj ilitar as alterações de salário em lote. 

aa.r Perrnitir alteráções;de função em lote. 

PoSslbilitar'b cálculo instantâneo nas movimentações salariais (contracheque, recibo de 

férias':  etc.) 'quandó ocorrer um novo lançamento, ou seja, havendo, por exemplo, 

alguma inserção 1 de desconto após o contracheque calculado, o sistema deverá 

reCale'ulálo automaticamente. 

cc. Pos§üir o envio de alertas automáticos, parametrizáveis pelo sistema, por meio de e-

MailPara d'usuâ'rio da área de Gestão de Pessoas com informações a respeito de 

prazos e processos relacionados às atividades de Gestão de Pessoas, por exemplo, 

venCirnérito de férias, razo de pagamento de verbas trabalhistas etc. O sistema deve 

dispObibilizar à obeão de configurar a periodicidade do envio desses alertas podendo ser 

diário, semanal, mensal ou customizado. 

. dçl. Ter a'Pos§ibilièlade de cadastrar um responsável para cada servidor. 

Perrrit ir a realização de auditoria de informações manipuladas no sistema que ferem a 

os in§truMentbs legais vigentes. 

ff. 	Permitir a geração de relatórios no formato XLS (leitura por sistemas de gerenciamento 

de planilha, por exemplo, Excel do pacote Office da Microsoft), PDF e TXT, com opção 

,escolha dós dados da empresa e servidor para melhor validação. 

gg. 	Peri-0dr o cadastro de autônomos. 

hh. Possibilitar ° lançamento de valores para pagamento por meio do recibo de pagamento 

de autônorno (RPA). 

Praça da Biblia, 	— Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 

Telefone: (71) 2108-7200 
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Esi-ADQ•pA, BAHIA 

CÂMARA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMUNI CI PAL DE SI MÕES FI LHO 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

SETOR DE.LICI I-ACCSES E COMPRAS 

Permitir 'o;  registro 'seqüencial numérico e com contagem automática de RPA no sistema. 

jj 	Possibilitar o gerenciamento de RPA no sistema, permitindo, por exemplo, a emissão de 

relatóribs de PegaMento de RPA por período e/ou por autônomos. 

kk. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	Emitir guia de,tributos referentes aos pagamentos de RPA. 

I I . 	lerki'it ir o cadastro 'e controle de estagiário no sistema, disponibilizando a inserção das 

infórmaçõã' Pertinentes, do estágio, por exemplo, dados pessoais do estagiário, agente 

integrador, supervisor do estágio, instituição de ensino, coordenador do curso e unidade 

doncéd'ente 

mm. Possibilitar'a; ,realização 'dê provisões como salário a pagar e férias a receber para , 	, 
programação de Custos com pessoal, podendo ser individual (por servidor) ou coletivo 

(todos ós serVidorá 'cadastrados no sistema), disponibilizando ao usuário administrador 

a opção de aProveitamento dos valores provisionados para os respectivos processos de 

pagarnentb. seguites (salários e férias, por exemplo) ou para simples simulação, valores 

provisórios/descartáveis. 

nn. Permitir a contabilização dos proventos e descontos concernentes às movimentações 

salariais (folhá de pagamento, recibo de férias, verbas trabalhistas etc.), possibilitando a 
• 

validaçao de incónsistências e importação de planilhas em conformidade com o layout 

Co,ntábil. adotado 

oo. DiSpOnibililar oiço 'de cadastro de feriados e pontos facultativos para controle de 

descbritbs de benefícips e de descanso semanal remunerado (DSR). 

Pp. Perrnitir diáé o 'Usuário administrador possua imediato acesso ao sistema, sem 

interrriediaçãoi de.;  terceiros, para realização de cadastros e lançamentos rotineiros 

neceSSárioSiPara düe os processos sejam corretamente executados pela área de Gestão 

, de PêSsoas. 

qq. i)ermitir a W,nporteção de planilhas de dados para alimentação e, por conseguinte, 

âgiliiàção doS processos de folha de pagamento, afastamentos, férias, por exemplo. 

rr. 	,Perrnitir a Áráção do ' arquivo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

(tAGÊp) par.ao  'cárreto envio atendendo todos os parâmetros, formatos e periodicidade 

legaiSestabelecidoS pelbs instrumentos legais da Administração Pública vigentes. 

ss. 	Permitir a Oração de. guias tributárias federais (DARF) de acordo com os códigos da 

Receia Fede'ral Brasileira, como 0561, 0588, 8301 etc., e atendendo todos os 

parânietros,;  formatos é periodicidade legais estabelecidos pelos instrumentos legais da 

Adrninistração' Pública vigentes. 

tt 	Per'rd'it ir a geráãb,de guias previdenciárias (GPS) de acordo com os códigos da Receita 

!: ! Federá' BraSiJeira; : ' como 2402 etc., e atendendo todos os parâmetros, formatos e 

beribdicidade' legáiS estabelecidos pelos instrumentos legais da Administração Pública 

vigentes:::  

uu. 	Permitir a Oraçãb da , Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) e do arquivo para envio 

pelo 9EFIP das informações relativas ao FGTS e Previdência Social atendendo todos os 

parârhétrbS, fbrmatos e periodicidade legais estabelecidos pelos instrumentos legais da 

Administração Pública vigentes. 
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ESTADO DA' ÉMIA 

CÂMARA MUNI CI PAL DE SI MÕES FI LHO 

bIRETPUAI  ADMINISTRATIVA 

SETdR DÉQCITAÇÕES E COMPRAS 
" 	k 	• 

, 

Pérm'iit ir a geração" de guia de recolhimento rescisório de FGTS (GRRF) atendendo todos 

os.  paraMetrosiforrnatos e periodicidade legais estabelecidos pelos instrumentos legais 

da Adrininistra0d Pública vigentes. 

ww. Permitira paiametrizàção do desconto de contribuição sindical dos servidores de forma 

automática e/ou.  manual nó mês de março de cada ano. 

xX, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	PossiPilitar a eMis§ão da guia de recolhimento sindical. 

yy. 	Émitir!relatorios de auditoria dos valores recolhidos quanto à contribuição sindical. 

zz. 	Permitir a geração de "arquivo em lote referente ao cadastro/ registro no Programa de 

Integração So'cial ,(PIS)» segundo o layout da Caixa Econômica Federal (CEF), dos 

ervidOrés,doriri ai.iências e/ou inconsistências no PIS para o respectivo ajuste e, após, 

incluo autoMáti6 no sistema. 

aaa. Possiilitar a'bei-ãçãci do arquivo no formato estabelecido pelo Ministério do Trabalho e 

Ernprego paràO envio à:plataforma do Homolognet. 

bbb. Perrhitir a .'geração do . arquivo da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte 

(DIRF) para o correto envio atendendo todos os parâmetros, formatos e periodicidade 

legaisiestabelecidos Pelos instrumentos legais da Administração Pública vigentes. 

ccc. Pérrnitir a dea0o do arquivo da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) para o 

correto:  envio atendendo todos os parâmetros, formatos e periodicidade legais 

e§tabeletidos pelO instrumentos legais da Administração Pública vigentes. 

ddd. Ser dornpatíVel •Com e-Social, estando em pleno funcionamento perante a esta 

plataforma para'so coreto envio das informações pertinentes ao governo federal 

atendendo todos 'Os parâmetros, formatos e periodicidades legais estabelecidos pelos 

instruMentós iegais da Administração Pública vigentes. 

eee. Posibilita o cadastro, configuração de regra, parametrização e gerenciamento de 

benefidilbs:,cOMO vaie refeição e alimentação. 

fff. Pérkn' it ir a importação de arquivos de benefícios como vale refeição e vale alimentação. 

ggg. Permitir o cadastro, configuração de regra e parametrização de vale transporte. 

hhh. Posibilitar à importação de arquivos de vale transporte. 

Possibilitar O .idadastro, configuração da regra, parametrização e o gerenciamento de 

benéfícios córho assitência médica, odontológico e coparticipação. 

Ser urn.  a solução totalmente em hospedagem na nuvem (cloud computing), ou seja, o 

Módulo de Folha de Pagamento (MFP) deve ser executado completamente online. 

kkk. PosSibilitár Oue o acesso do MFP seja realizado por meio dos navegadores de internet 

(broiliSer) mais comuns no mercado estando apto e compatível com as constantes 

atuali2ações desses brówsers. 

Possi.bilitar ó', atendimento imediato de parametrizações e customizações frente às . 	, 
  neceãidades ; 'do usUário da área de Gestão de Pessoas, sendo que àquelas não 

possiVeisl a execução pelo usuário administrador deverão ser atendidas prontamente 

pela empresà6ncedente do MFP. 

rnrnm:. Pos§uir a facilidade de implantação, sendo que sua instalação e execução, pleno 

fu.nci,onamenti& deverá ser de no máximo em 90 (noventa) dias corridos. 

nnn. Ser 'Conipat.ível com os sistemas de integração de gestão estratégica organizacional 

(Ente'rprise Resource Planning - ERP). 

Praça dá Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 

Telefone: (71) 2108-7200 
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4: 	 -. -‘ 
SEtba DE i_icrrÁçõEs'  

> , 
, 

obo. Dispónibilizar Thedanismos de comunicação e com pronto retorno que possam sanar 

dúvidas com esPecialistas da área trabalhista, previdenciária, rotinas de Gestão de 
, 

Pessoas e dá própria operacionalização do MFP. 

4.3. SISTEMA SISTEMA:DE CONTRACHEQUE ONLINE (PORTAL DO SERVIDOR): 

4.3.1. Ci sistema Será 100'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6/6  em, aplicativo web, hospedado em servidores de alto desempenho onde 

serão instàlãdãs:tddas as..bases de dados, possibilitando acesso em qualquer equipamento 
. 	 „ 

corri acèsSó . á: intérnet ém ternpd real e deverá: 

POSSibilitar' a:  cOrnunicação virtual entre os funcionários e a área de Gestão de Pessoas 

atraVéS dó próváér'. 

PosSdir\  inteconexão de maneira automática e manual com o Módulo de Gestão de 

Ponto.;  

c:  	Ser compatíVei com;  no mínimo, três browsers mais comuns no mercado. 

Permitir' o acesso dnline por meio das plataformas tecnológicas como Windows (as três 

versõeS mais recéntes :desse sistema operacional para PC e Smartphone/Tablet), 105 

(sistêrna 'opéracional.  'para Smartphone/Tablet) e Android (sistema operacional para 

Smat-tphone/Tablet). 

Possibilitar o servidor consultar contracheque e recibos de férias. 

Possdir função disPónível para solicitação de benefícios 

Permitfr ao servidor o acesso ao seu ponto a qualquer momento com os registros 

atualiiados ,do dia; . visualizando o espelho de ponto por período parametrizável pelo 

ásuárid dorriurn e registrando justificativas para faltas e/ou atrasos e correções, por 

exerriPlo, a alta de 'batida" para anuência do gestor ou da área de Gestão de Pessoas 

via sistema, de acordo com critérios configurados estabelecidos pela Instituição. 

Possibilitar Custornízação da página da página de acesso do usuário (página de login) 

pelo uSUário administrador como a inserção da logomarca da Instituição e inserções de 

imagem ediSveis e'textos com a função de formatação (fonte, cor, tamanho etc.). 

Perrnitir ao usuário administrador a personalização da página de login como a alteração 

de cdres predefinídas (temas). 

Disponibilizai-  ao usuário comum mecanismos para inserção ou alteração da foto e 

modifiCação da senha de acesso. 

Perrnitir ao erSuáriid comum editar ou incluir informações pessoais como número de 

celular'e 	Nésse caso, o sistema deverá enviar aviso à área de Gestão de Pessoas 

semPré que oCorrérem essas movimentações de dados. 

1. 	Possibilitar d envid de informações via SMS (Short Message Service) e via Email como o 

endereço de acesso e senha inicial do sistema, e avisos como disponibilização de 

contracheques ou'recibos de férias. 

OférddersuPdrte bnline com atendimento via web em tempo real aos usuários (comum 

e adrninistráór) Pára tirar dúvidas de acesso ou relacionadas à operação do sistema. 

Apreséntár pélo istema o contracheque virtual com a referência do tipo de recibo 

(salarial;  féria,S, cdmpiementar etc.) e competência;  os dados pessoal e funcional do 

a. 

Praça da BíIia, sin — Céntro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 
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ESTA00 DAlBAHIA 

cÂmAizik MUNICIPAL DE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASI MÕES FI LHO 

tãÈzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-,r,o,Rpy ÃDMINI$TRATIVA 

SE*,F,21DE, LICITAÇÕES E COMPRAS 

envidor cornd none Completo, data de nascimento, CPF, RG, PIS, CTPS, Cidade e 

Estado de .pásciMento, endereço residencial, bairro, cidade, Estado, CEP, filiação 
• 

paterrià e Materna, sexo, e-mail, matrícula, vencimento básico, nível/padrão na tabela 

salarial da Instituição, lotação, cargo/ função, data de admissão, regime jurídico, o 

número da" Classificação Brasileira de Ocupações (CB0), carga horária mensal, motivo 

de âástamento, período de férias, quantidade de dias abono férias e data do 

paga# : ientol dados dá instituição como CNPJ, nome da Instituição, endereço, bairro, 

Cidade,'Esado e 'CEP; detalhamento dos proventos como código, descrição, percentual, 

quantidade, Ivalor, bem Como o total;  detalhamento dos descontos código, descrição, 

'bercentual, ,qJantidade, valor e o total;  total líquido a receber;  salário nominal;  base de 

álcuke.vaior do i;INISS; base de cálculo e valor do FGTS; base de cálculo do IRRF; 

duántildáde dé, dependentes do IRRF cadastrados. 

o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	Permitir cOnfirrhaçáo; do recebimento do contracheque e do respectivo valor líquido 

peld' Lisuário'cdmurn (§erVidor). 

Pos§ibilitar a validação do contracheque em sítio especial por meio de código 

alfariUMérico (código validador) e através da tecnologia QR Code para autenticação e 

comávaçáb:de'renda'e dados constantes nesse documento. 

q. h A _isp_hibilizár ao usuário comum dentro do próprio sistema o quantitativo em primeira 

teláXexistériCiá d menagens não visualizadas. 

Perrn.kir a inserção; por parte do usuário administrador de avisos, informes, documentos 

e oufros,,  'cOrnO non-nativos da Instituição, da área de Gestão de Pessoas etc. Nesse 

caso, 'possibilitar também que tais informações sejam também alteradas e excluídas pela 

área de Ge§tãO de Pessoas. 

4.4. SI STEMADEPATI MÔNI O VI A WEB: 

4.4.1. nistemà erá 1dON) em.  ablicativo web, hospedado em servidores de alto desempenho onde 

serão instáladas, odas.as  bães de dados, possibilitando acesso em qualquer equipamento 

com acessd a interriet érn tempo real e deverá: 

Ter dãdastrd para ,os bens móveis e imóveis do órgão, com a identificação dos bens 

recebidos em 'doa'ção, em comodato, permuta e outras incorporações. 
.11. 	 - 

Permitir o C6ntrol6 de transferência de bens entre os diversos órgãos da Câmara assim 

comd ds seus responsáveis. 

Perm4fr cadastrar contas do tipo crédito/débito e classificá-las por bens móveis e 

imóvels, quando vinculado ao empenho. 

No câdastro 'de bens visualizar a situação do bem (ativo, baixado, etc.) além do estado i;  
de cdnservaçáo (bom, ótimo, regular). 

Perrnitir infdrmar no cadastro do bem o processo licitatório o qual o bem foi adquirido, 

quando vinculado ao empenho. 

,Pernir a ,  visuáliiação do valor de aquisição do bem, o total de valorizações e 

deprétiaçõeS do bem mostrando também o valor atual do bem. 
I 

Perrnitir a reaValiação (valorizações/depreciações) dos bens de forma individual. 

Praa da•Bíbli'a, 	— Centro —CEP. 43.700-00-- Simões Filho — Bahia 
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ÉSTÁDO DA BAHIA: 

CÂN14RA MUNI CI PAL DE SI MÕES FI LHO 
DIFORI '')P; ADMINISTRATIVA 

SETOR DE LICITÁÇÕES E COMPRAS 

érrnifir o estorno de Correções feitas indevidamente. 

Permitir alter'ação no valor original do bem cadastrado. 
• 

j .. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	Efetuár, baixás: múltiplas selecionando vários bens. 

Controlar .0 'envio do ;bem para manutenção possibilitando gerar transferências para 

outranidade. administrativa após voltar da manutenção

• 	

. 

Permitir a inIciuSão'de novos campos no cadastro do bem para registro de informações 

adicionais, ;  

m. 	EmitirLrelatório, 'identificando o bem, último valor, conta ao qual ele pertence, o 

respOnsável .'pelo bem, numero patrimonial e a data de aquisição. 

Emitiro termo de reSPonsabilidade da guarda dos bens por responsável. 

, o 	Emitrr,1 : listágern COM bens a inventariar para conferência de sua localização por 

réspônsável, 'é: ,hidadle 'administrativa. 

E,mÃirelatór?Os ,dos • ,bens em inventário, termo de abertura e encerramento do 

invedáriO.. Permitir 'a geração/ leitura de etiquetas com código de barra. 

;  q. 	detUár . dépréCiações por grupo. 

, ! 
4.5. SI szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-I rrtlAvE FRÕTÁS 

. O Sistémaérá 100%  em •aplicativo web, hospedado em servidores de alto desempenho onde 

• 

 

serão instaladas todas i as bases de dados, possibilitando acesso em qualquer equipamento 

com assb a internet ern tempo real e deverá: 

Permitir o cadastro de Veículos integrados ou não ao Patrimônio. 

b.•  	Perrnitir o Cadastro 'dé motoristas integrado ao cadastro de pessoas e servidores. O 

Motorista está inserido no mesmo cadastro de pessoas da contabilidade, com sua 

rnatrulá do' RH &não deve haver duplicidade de cadastro;  

Perrnitir o,cádastro de habilitação dos motoristas com controles de vencimento; 

Permitir ô:dontrole, de pontuação de infração, com o cadastro das pontuações/situação 

da CNH donS. Liltadá'S através do site do DETRAN, com a pontuação conferida de acordo 

corri :6' t i pá CI ;e' infrkãd. •  

Permitir 	aClasÉo de' fornecedores integrado com o sistema de contabilidade com 

classifidação -por atividade (abastecimento, lavagem, manutenção, etc);  

Permitir c: ,cádastro •  de materiais (como pneus e fluidos), permitindo o controle de 

troca; 

1 g.' Permitir o controle de abastecimento. 

; Permitir o cadastro de manutenção com agendamento dos serviços e lançamento das 

ordens de serviço Controlando os consumos; 

Efetuar o controle ,de utilização de veículo por:  Motorista, Destino ou Período; 

Permitir o côntrolé de hodômetro/horímetro;  

Permitir 6 cadastrô de Multas e ocorrências diversas; 

Permitir o rastreamento da frota com o cadastro dos equipamentos de rastreamento 

dom ; identificação do veículo em que está instalado, coleta dos dados transmitidos 

atrav'és de ! ,0P,RSi: ' visualização da posição de todos os veículos da frota em mapa, 

Pra0 da Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 
.1 	Telefone: (71) 2108-7200 
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ESTADO DA ;BANIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	
, 

0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1,4) 
CÂMARA MUNI CI PAL DE SI MÕES FI LHO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	 r 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 	 'gr5 

SETOR DE Lf 	
2 

CITAÇÕES E COMPRAS 

: 

visualização 	rota ¡percorrida por determinado veículo em mapa, com indicação de 

Variaão, del• i'V:elocidade com datas e horários de cada medição. Os dados devem ser 

arrnagenadds diretamente em servidor próprio da Câmara e nunca em servidor do 

fabrieánte dó 'aparelho. Provisoriamente, enquanto a Câmara não disponibilizar estrutura 

de5ervHdor e :Internet para receber estes dados a comunicação pode ser feita com outro 

;  •  servidor, rná:  o, dadó:s devem ser sincronizados em no máximo uma hora após a 

recepção. Assim qUe a Administração providencie a estrutura necessária, o histórico de 

	

.;  	rastreamento deve ser : repassado imediatamente. 

, Permitir a eXpPrtáç.  ão de dados; 

	

n. 	1?érmitir,a• •emissãó de::   Relatórios:  Abastecimentos de veículos: cálculo de preço médio 

	

' 	POT- lbLo,  media dá corisumo por veículo, modelo, marca, espécie;  Análise de consumo 

de cÓiribustível erri' ordem decrescente de consumo por modelo de veículo;  Despesas 

dos .Veículo:  todas as ,despesas referentes a um período (abastecimentos, impostos, 

mariütençãci);  Utiilação dos Veículos: período, motorista, destino. 

	

o: 	Em todos''o ,,CaSds ern due é exigido apenas consulta de dados gerados por outro , 
,subsistemataLobrigatoriedade deve-se a manter os dados em local único, evitando a 

• 
existencia d liierências entre cadastros; 

, 	•  

4.6. SI S,TEMPaiE PROTOCOLO VI A WEB: 
•  

O sistema::será 100%  em aplicativo web, hospedado em servidores de alto desempenho onde 

serão instaladas 'todas as bases de dados, possibilitando acesso em qualquer equipamento 

com aceso' a interrÁt em 'tempo real e deverá: 

	

a: 	perráitir o,cadástró.de  assuntos; 

	

13: 	Perrn,it ir o cadastro de Caixas; 

' Permitir o cadastro de documentos; 

, Perrrihir o ,ca'dástrb • de locais;  

PoSsiilir dashboard de dados gerais dos processos nos locais com acesso pelo usuário;  

Póssibilitar ábertur.á dos processos com comprovante de protocolização; 

, PossUir cdriStika das 'tramitações via lista ou linha do tempo; 

,PóssOir consibita' rápida da situação de processos bastando apenas informar número de 

';  órocéfió, ,prdoeolÜe/ou•CPF do requerente e/ou Senha para consulta;  
ir 	•  	, 

PossUir' rotina pará recebimento individual ou múltiplo de processos; 

PósSiiir rotina!'iSara encaMinhamento individual ou múltiplo de processos; 

, 	Possuir rotina' para anexar processos entre si, em que, com a tramitação do processo 

Pai; igérandb;  trarriitações também nos processos anexos (filhos);  

Possuir cádatro de caixas para indicação no arquivamento dos processos; 

Possuir rotina pai-a recebimento múltiplo de processos, possibilitando utilização de 

Código de lote gerado' no encaminhamento. ,,•  	;  	i ; 	;  

4.7. SI STEMAI   DE ALMOXARI FADO VI A WEB: , 

 

 

, 
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ESTADO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADA:   BAHIA 

cixryigA MUNI CI PAL DE SI MÕES FI LHO 

DIRETORIA :ÀDIy1INISTRATIVA 
g 

' SETOR'  DE LiCITAÇÕES E COMPRAS , 
;  

P 

"  

4.7.1. O'sistema será .100%  em aplicativo web, hospedado em servidores de alto desempenho onde 

serão' instaladas , tddas as bases de dados, possibilitando acesso em qualquer equipamento 
• 

com acesso a internet em tempo real e deverá: 
' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	I  	' 	•  	' 

Possibilitar d controle de toda movimentação de entradas, saídas, devoluções, controles 

de prazos dê Validade e transferência de materiais no estoque; 
, 

	

b. 	Permitir o gêrenciarriento integrado dos estoques de materiais existentes; 
t . 	r! Permitir;  a utilização: de centros de custo (setores) na distribuição dos materiais, 

possuindo pôssibilidade de utilização de seções nestes. 

	

, 	•  

	

d. 	Possibilitar integração .com o módulo de Contabilidade para geração das entradas 

inserirão' os 'itens'edristantes dos empenhos, com controle das quantidades; 

	

e.•  	Possibilitar rOtriçãp de acesso dos usuários aos Almoxarifados (Centros de Custos);  

	

f. 	Possuir cadastro r de materiais para informar:  Tipo (cadastro personalizado), 

Classificação; ados de Distribuição, Dados de Armazenamento, Código de Barras, 
• 

Controle de Vencimento; 

Permitir,cálduló automático do preço médio dos materiais;  

Pdssibílitar•due oS ,níVeis de classificações de materiais e localizações sejam definidos 

delajêntidade;,•  

PosS:Oin cadastro dê 'atributos para o cadastramento de materiais, personalizando cada 

tipo de atribUtó com 'os tipos de dados que serão inseridos nestes; 
• 

PossUir rotiria'parà criação de formulários específicos de classificação de itens; 

	

k. 	Possibilitar controle de 'materiais conforme especificações definidas pelo usuário quanto 

nátdreza de .desPeSa (Consumo/Permanente/etc.);  

	

1. 	Perrnitir no Momento da entrada que os itens que possuem controle de vencimento já 

tenharii os ldtes gerados; 

Perrriit ir cdntrole dos limites mínimos e de reposição de saldo físico em estoque; 

Possijir rotina 'para 'que a requisição de materiais seja realizada via sistema, podendo ser 

parar'netrizadd para somente serem requisitados itens que constem no estoque, com 

validação das permissões de acesso dos usuários requisitantes aos centros de custos 
• 

aos quais ternjacesso; 
•  Possuir ccintrdle das requisições de materiais, permitindo atendimento parcial de 

reduisições è'Mantendo o controle sobre o saldo não atendido das requisições. 

Possuft rotinpará ,visUalização das requisições em aberto;  

q. •  Possibilitar derendiamento da necessidade de reposição de materiais de acordo com os 

pararrietros de ponto de pedido e consumo médio; 

	

r:  	Possibilitar :émisSão.  de relatório da ficha de controle de estoque, mostrando as 
),1 

Movirnentações
•  pbr material e período com saldo anterior ao período (analítico);  

PoSsi6ilitar éMissão de relatório de balancete do estoque mostrando os movimentos de 

entradas, Saídas e saldo atual por período; 

Pássibilitar eMissão de relatórios de controle de validade de lotes de materiais;  

Possibilitar ernissão de relatórios por movimentação considerando as contas contábeis;  o 

Permitir emiSSão de etiquetas de prateleira e paletes para identificação da localização 

dós materiais no estoque; 

Práça da Bíblia, s)ri — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 
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:ESTADO DAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA;BAHI A 

CÂMARA 01UNI CI PAL DE SI MÕES FI LHO 

DIRETORIA ADINISTRATIVA 

'SE-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArtpik i:?;LicitAçOEs E COMPRAS 
, 

I  „ 	•  
legitrar abertura eo .,fechamento de exercícios/meses, bloqueando as^  -atoes 

nós períodos fechado, 

. 	PossUir relatdriO do consumo médio mensal e anual por material;  

'. Possuir, rotina para reManejamento de lotes e cadastro de lotes de materiais que já 

estejam n9 estoque Para controle dos vencimentos dos produtos; 

y. 	PosSUir'rdinalpara"definição de cotas de consumo dos materiais para os setores; „ 
1 . ,Possui r rotina' para geração de fracionamento de itens já existentes no estoque com 

relação' à Unidade' de Cárripra e unidade de distribuição; 

aa. 	POsuir'rotina,para cadastro de empenhos bloqueados para recebimento; 

by. ' Possuir rotinà para ¡Cadastro de agendamentos de entregas pelos licitantes; 

cc. Pos§,Uir rcitiria de inventário por centros de custo, bloqueando as operações para o 

tentai de'qisto'enquanto o inventário não estiver finalizado, além de na finalização do 

inventario gerar automaticamente entradas e saídas dos itens após conferência física; 

dd. Possuir rotinas para gerenciamento de Armazenamento com operações de logística; 

ee. POssibilitar o acompanhamento do status das movimentações geradas quando utilizado , 	•  
coletbr de dados;..' 

ff;  	ConOltar á jIb'Calização física do material dentro do almoxarifado; 

gá. 	Permitir controle' separado entre centros de custo que utilizam ou não armazenagem, 

Coc-Ontroiésespecífic'cis Para cada tipo; 

hh. 	Pcâ'Cjir rotinque na entrada já realize a distribuição física dos materiais, gerando mapa 

' de arrtiazenadem, de acordo com parametrização dos itens e locais físicos; 

Permitir a geraçãO,de guia cega para conferência dos materiais recebidos; 

j j. 	Separação dO's materiais com quebras por endereçamento físico; 

kk. 	Restrição delarmaZenagem por nível, volume e exceções de armazenamento; 
' 

PoSs"ibilitarH dPera0es Por papel ou coletor de dados; 

rrim. Possibilitar 't itansférência , virtual entre centros de custos que geram armazenagem 

gerandb rhajSa de traràferência para movimentações físicas; 

nn. 	POssidilitar blbqueio de endereços; 

oo. Possibilitar ,jeraçãO de inventários por item e locais, bloqueando as movimentações 

físidasidesteS-» ' 

pp. 	PoSsibilitar, Utilização de Coletor de dados com as seguintes tarefas: Consulta de Local;  

Consulta de Paleta;  Consulta de I tem; Cadastramento de código de barras; Saídas; 
••  

Transferênciã;  Entradas. 

4.8. TODOS 08!SI 8Ti44A8DEVERÃO SER I NTERDEPENDENTES E I NTEGRADOS, NO QUE 
é.OUBER.. 

4.9. TODOS OS SI STEMAS DEVERÃO permitir a leitura e migração de todas as 
informaç'ões . gei-ádaS pelos sistemas locados atualmente, para que sejam correta e 
tOtalmenbe acessíveis' a qualquer momento. 

I  

4.10. -repos os SI STEMAS DEVERÃO estar no mesmo banco de dados para facilitar 
acesso eápia de segurança. 

1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	' 
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4.12. ATENDI MENTO TECNTCO 
' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	" 	•  

Á 'e rr.ipràà i!ICOntratadá' ..devera manter em toda a vigência do contrato equipe de 

Atendimento Técnico com'i os devidos técnicos habilitados utilizando os canais remotos 

ou iOdto, co'fri o objetivo de garantir o pleno funcionamento diário dos sistemas, sem • 
interrppções de 'fornecimento dos softwares, sem a necessidade de agendamento para 

átendimento» cOr'n eXCeção do atendimento in-loco que terá prazo máximo de 

atendimento! de 04 (quatro) horas, com a finalidade de proporcionar a excelência e 

rápidez nasinformações' inseridas nos mesmos, além do esclarecimento de dúvidas que 

possà'it i Surgir durante a operacionalização e utilização dos Sistemas nos seus 

respectivos módulos implantados na Prefeitura Municipal. 

A erripres. à deverá orientar e treinar toda equipe para geração dos arquivos para envio 

de.clados na S prestações de contas mensais junto ao Tribunal de Contas, bem como em 

outro órgãos, além de disponibilizar 01 (um) técnico para acompanhar todas as 

alterações' ii'éjisiativas e normativas que influenciem nos sistemas informatizados de 

áestãb públita, bem como para orientar a elaboração dos módulos de Planejamento, 

espeCificam'ente o PPA - Plano Plurianual de Investimentos, LDO - Lei de Diretrizes 

Orça,mehtárips, LOA Lei Orçamentária Anual. 

c:À eri-ii5reát ; donfOrrrie determinação da contratante e o grau de problema detectado 

éritrelás equipes técnicas das partes, deverá enviar profissionais in-loco, incluindo 

prograMadoreS, 'arialist'as de sistemas, gerentes de projeto, para que seja solucionado 

qualquer problenia'bur interrupção de funcionamento nos respectivos sistemas em 

menor tempo poSsível. 

d., zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	CadaYateridimento deverá ser resolvido com o respectivo representante, bem como 

preserkil ada fidelidade das informações e das ocorrências tratadas com os mesmos. 

e. 	O 'seriço de,  atendimento deve estar disponível em dias úteis, de segunda-feira a sexta- 

feira,fdas' '8h3Ornin :às 12h0Omin e 13h3Omin às 17h0Omin. O atendimento a situações 

CríticOS, ;que'Jriipeçam a operação ou funcionamento do sistema, deve ser prestado de 

fornià ihiediata e as soluções devem feitas em até 2 (dois) dias. Para situações não 

crit ica, as', soluções devem ser feitas em até 03 (três) dias úteis. 
ji 	•  

4.13. SERVI ÇOS' ADI CI ONAI S: 

4.13.1. Para os ;  Sisterriási;  deverão ser cumpridas as atividades de conversão, instalação, 

parametrizOo incÍal, iffiplantação e treinamentos aos usuários finais:  

a. 	corskrgRsÃO:: A CONTRATADA será responsável pela definição da metodologia e 

coordenação das' atividades relacionadas à migração/conversão dos dados do sistema 

em CISO, beró 'cario Pelo fornecimento de uma solução ou ferramenta para execução da 

extrÂão. A CONTRATANTE deverá fornecer os dados a serem convertidos, atualizados e 
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ESTAbO DA, BANIA 

CÂMARA MUNI CI PAL DE SI MÕES FI LHO 
DIRÉTORIADMINISTRATIVA 

SETOR DE:LICITAÇÕES E COMPRAS 

bas4d9 na.éstrutura de ,banco de dados utilizado pelo sistema em uso, para devida 

anál'iSé e con\ 'iérSão pela 'CONTRATADA. Caso sejam necessários recadastramentos ou 

levantamentós'ern CaráiDo para atualizar ou obter informações inexistentes nos sistemas . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	, 
legadds, a : CONTRATANTE será responsável pela execução dessas atividades, com 

mon.iforamen'to da équipe de implantação da CONTRATADA. 

I MPLANTAÇÃO : Implantação do software deve observar as fases de Planejamento, 
, 

•  conversão, instalação/configuração, treinamento e capacitação dos usuários, operação 

'assistida' ériOen-ártrento. A CONTRATADA deverá controlar as atividades de sua equipe 

de iMPlantaçãO, baSeadd ém cronograma prévio das atividades a serem desenvolvidas 

tántO ria fdrrna a'distânOia :quanto in loco, pré validando os prazos das atividades junto a 

CONtATANtÉ através do responsável de cada área. As devidas parametrizações e 

Ocinfiguraçõés do .,is'terria.  visam atender os processos em uso pela CONTRATANTE, 

atendéndo ás legislações de âmbito municipal, estadual e federal. Para cada sistema, 

deverá ser cumpridas as atividades de conversão, instalação, parametrização inicial de 

tabelás e cadastros, adequação de relatórios e logotipos, estruturação dos acessos de 

usuários e aténdimentd a critérios adotados pela administração. 

TREI NAMENTO . E CAPACI TAÇÃO: A CONTRATADA deverá estabelecer cronograma 

de tréinamentõ pára os usuários finais de cada módulo contratado, permitindo a plena 

Utilização clorécieirsos disponíveis no sistema, com abrangência funcional e gerencial. 

Os • tréinamentos dévem ocorrer durante o processo de implantação, possibilitando ao 

ussuárid final,' a dtiliação.  correta do software, se comprometendo a CONTRATANTE a 

disponibiliza os mesmos durante horário de expediente, observando o 

dimensionaménto da turma conforme área a ser capacitada, com número de 

participante . Compátível e eficaz ao aproveitamento e assimilação de conhecimento dos 

	

, partidOanteS: 	•  

MANUTENÇÃO: A émpresa prestará os serviços de manutenção corretiva, assim 

entendidos aquele destinados a sanar erros e defeitos de funcionamento dos sistemas 

infortriatizadoS, déntro do prazo conferido para o suporte técnico. Deverá prestar 

erviçOs.de  manutenção adaptativa, assim entendido aqueles destinados a adequar os 

sisteMas informatizados às exigências legais e normativas de gestão pública previstas, 

por éxemplo,' em normas municipais, estaduais, federais e instrução do Tribunal de 

Cont45 no Orazo.  'Máximo de 30 (trinta) dias contados da publicação da nova exigência, 

Prorrdgável,:de cdmum' acordo, conforme complexidade das operações necessárias. A 

CONTRATADA deVerá ainda acompanhar as alterações legislativas e normativas que 

influénciam nds sistemas informatizados de gestão pública. Deverá prestar serviços de 

manut.énção'évolutiva quando desenvolver novas funções e tecnologias, disponibilizando 

à CONTRATANTE, desde que seja do interesse dessa, versões aprimoradas dos sistemas 

informatizados iodados. Caso a manutenção adaptativa ou evolutiva implique em 

alterâeão significatKia dos sistemas locados, a empresa deverá prestar novamente, sem • 
ônusqadicionál, os erviços de implantação e treinamento na forma prevista neste Termo 

de Réferênciá:  
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ÉsTApp b/N BAHIA 

CitrzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,:ilARA .MUNI CI PAL DE SI MÕES FI LHO 

DIRETORi4 ADMINISTRATIVA 

SETOR DE LiCITAÇÓES E COMPRAS 

5. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	OBRI GAÇÕES ..D .A CONTRATADA: 

5.1. A: CONTRATADA'deve f:ornecér o Software de acordo com as especificações e condições do termo 

dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,  referêncla no prazo; solicitado pela Administração e atender as condições estabelecidas de 

pràzos de garantia;  

5.2. A CONTRATADNdéverà..atualizar.  siStema, sem custos adicionais ao CONTRATANTE, nos casos de 

mudanças de leis e melhorias do sistema que impactem nos processos de gestão de pessoas ou 

folha de paganiehtd' cki em .  ,qUalquer funcionalidade do sistema, durante toda a vigência do 

contrato. 

I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	_L  
5.3. A CONTRATADA,,;  	própOrCionar corpo técnico qualificado especializado para garantir os 

ser.viçoS de 5u.  pcji-tè.  técnico e manutenção; 

5.4. A CONTRATADA deverá' realizar , a migração de dados do(s) sistema(s) atual (is) para os novos 

sistemas adquiriclOs, sertucustos'ádicionais. 

5.5. A CONTRATADA dever 4 fazer a integração do sistema adquirido com o site oficial da Câmara, sem 

custos àdicionais.. 

5.6. A CONTRADADA definirá, no mínimo, um técnico que será responsável pelo atendimento ao 

chamado: 

5.7. Sempre que hOUver 'qUébra.  dos níveis de serviço, a CONTRATANTE emitirá notificação à 

CONTRATADA,. Né terá:Prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar as justificativas para 

as falhá's verificadas; .Caso não haja manifestação da CONTRATADA dentro desse prazo ou caso a 

Administração ntenda Serem improcedentes as justificativas, será iniciado processo de aplicação 

da Multa .previseál, corifOrme o:nível de serviço transgredido; , 

• 
5.8. As despesas cOrn viagéns, estadias e quaisquer outros advindos do deslocamento presencial 

referentes auoiSjâo dOe contrato ficam a cargo da CONTRATADA. 

• 

5.9. A CONTRATANTE terá propriedade sobre todos os documentos e procedimentos operacionais 

produzidos no e'Eopo da 'presente contratação; 

5.10. Entregar toda a 'documentação técnica (documento de visão, manual do sistema, especificação de 

caso cle'liso, rnocleló de banco' de ,dados) dos softwares locados; 
, 

5.11. Executar pelo péríodo de 12 (doze) meses, contratados do recebimento definitivo do software, a 

préStaro serviçd de suporte técnicó e atualização de versões. 

5:12. SÃO AI NDA bE RESPONSABI LI DADE DA CONTRATADA: 
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ESTADO DII\  BAHIA 

CÂMARA MyNI CI P,AL DE SI MÕES FI LHO 

'DIRETORIÀ ),U)MINISTRATIVA 

SETOR PE LICITAÇÕES E COMPRAS 
1 •  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	 •  

Cumprir fielmenW o estabelecido de forma que os serviços a serem executados 

mantenham-'sê em condições de perfeito, ininterrupto e regular funcionamento, 

mediánte oS.:serviços de manutenção necessária, inclusive; 

Responsj  abililar-se por todo o ônus relativo ao fornecimento e instalação, dos módulos 

inclUS'ive fretes e seguros (se necessário) desde a origem até sua entrega no local de 

destino; 

Disponibilizar . 'contato de.  emergência (telefone, e-mail) a fim de atender, de pronto, as 

solicitações requeridas,„ 

ResPonder pélas Idesp'esaS resultantes de quaisquer ações, demandas, decorrentes de 

danos; seja'Por culpa sua ou por qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-

Se, igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de 

,terceiros, qUêt:  Ihe',Vehhakn .a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do 

controto. 

Não ';se obilidar per.ante terceiros, dando o presente contrato como garantia ou 

Compensar dir,eitos de crédito decorrentes da execução dos serviços ora pactuados em 

operações bancárias e/ou financeira, sem prévia autorização expressa do Contratante. 

TreinarnentO.  de 16 horas da implementação do software para os usuários e gestores, 

incluindo" manúal dê uso da ferramenta. O treinamento deverá ser presencial na sede da 

Câmara Municipal de Simões Filho, situada a Praça da Bíblia, s/n°, Centro, Simões 

rilho/BA. O tronograrna deste poderá ser definido entre as partes, sendo que a carga 

horár'ia minha pára o5 treinamentos deverá ser de 16 (dezesseis) horas para os 

Usuááos administradores e gestores, não havendo carga horária máxima. O treinamento 

dos: usuário! adminiStradores será complementado on the job durante a implantação do 

sistema. 

6. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	OBRI GAÇÕES DA CONTRATANTE: 

6.1. Dar à CONTRATADA as;CondiOes necessárias para a regular execução deste Contrato. 
, 	•  

6.2. Exigir o cumprimento dê todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 

Cláusulas contrátuais e os temos de sua proposta. 

6.3: . Permitir o acesso dbs empregados autorizados da CONTRATADA às instalações físicas do 

CONTRATANTE, nos locais e na forma necessários para a execução dos serviços. 

6.4. Notificar a CONTRATADApor escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução 

dos serviços, fiXándo pra'2o para a sua correção. 

6.5. Pagar à CONTRATADA o Valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 

estabelecidas rio Edital é seus anexos. 

Praçai da Bíblia, O:- Centro —CEP. 43.700-00 —Simões Filho — Bahia 

Telefone: (71) 2108-7200 

Site:  www.camarasimoes.ba.gov.br  



6.7. Não praticar ato de ingerência zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.na administração da CONTRATADA, tais como: 

6.7.1 Exercer o 'poder de modo sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se 

sbmente âds prepOstoS du reSponsáveis por ela indicados; 

6.7.2. Direcionar contratação de pessoas para trabalhar na CONTRATADA; 

ESTADO DA BAHIA 

CÂMARA 'MUNI CI PAL DE SI MÕES FI LHO 

PIR?ETORIA'ADMINISTRATIVA 

SETOR DE,OCITAÇÕES E COMPRAS 

1 
6.6. Efetuar, no„ que. Couber, as retenções tributárias devidas sobre 

CONTRATADA. 

7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 024- .J 

g5 

o valor da fatura de serviços da 

6.7.3. PrOmov-erTbu,aceítár o 'desvio de funções dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a 
ut iliza'ço;désts en-i atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em 

relaçãçi à função esPecífica Ora a qual o trabalhador foi contratado; 

6.8. Pre'star informações e,eSciarecimentos necessários ao bom desenvolvimento das tarefas. 

6.9. Exigir o iMediatõ afastãMentá e/oú, substituição de qualquer empregado da CONTRATADA que não 

mereça 'confiança no trato dos' sei-Viços, que produza complicações para a supervisão e fiscalização, 

que adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das atribuições que lhe foram 

dá.igriadas. 

7. SUBCONTRATAÇÃO: 

7.1. É vedadà a subcontrataçao tdtal"oú parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a 

cessão sou transferencia, total 9u parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da 

CONTRATADA, não se rÂPonSabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por 

aquela torn terc:eirds. 

I 

CONTROLE E ÉI SCALI ZAÇÃO DA EXECUÇÃO: 

8.1. Competirá' ao ONTRATÁNTE práceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do 

art. '154 da Lei ,E'staduál 9.433/05; ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da 

fiscalização do CONTRATANTE nãoi eximirá à CONTRATADA de total responsabilidade na execução 

do Contrato;  

8.2. Os. sei-Viços devem ser executados rigorosamente dentro das especificações constantes neste 

Termo :.de Referência;  Sendo que a inobservância desta condição implicará recusa sem que caiba 

qualquer tipo dê reclamação por parte da inadimplente; 

8.3. A área gestora dõ:Contráto e a' Diretoria Administrativa; 

Praça da Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 

Telefone: (71) 2108-7200 
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ESTADO DÁ BAHÍA 

CÂMARA'MUNI CI PAL DE SI MÕES FI LHO 

DIRETORIA :ADMINISTRATIVA 

SETbR'DEitICITAOES E COMPRAS 

d 
8.4. A 'fiscalização será exercida por profissional indicado pela CONTRATANTE, sendo responsável pelo 

. 

 

acompanhamento e fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações contratuais, cabendo-lhe, 

dentre Outras atktidadãi.serri''prejliízb do disposto no Termo de Referência:  
. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	' 

a) Orientar 	estabelecer diretrizes, junto ao Gestor do Contrato, dar e receber 

infbrmaçõe§ sobre a execução do contrato;  

Fiscalizar- 'verificar o material utilizado, a forma de execução do objeto do contrato e 

1 1 	confirmar ,ocuMprimento das obrigações junto ao preposto da CONTRATADA; ..„  
c) 

	

	Interditar ii — paralisar a execução do contrato por estar em desacordo com o 

paCtijado,; informando ao gestor para posterior análise e deliberação; 

1  d) Idorrnar 	om.'unic'ar ao gestor do contrato as irregularidades detectadas, de acordo 

corn o grá,u," de repercUssão, bem como noticiar os casos de afastamento em virtude 

férias, licenças . ,ou 'outros motivos, para que o substituto possa assumir a 

` fiscalização do contrato, evitando prejuízos, interrupções ou mesmo a suspensão das 

atiVidadede fiscalização. 

e) . Anotar, em rÁistro.' próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, 

déterrriinahlO à providencias necessárias à correção das falhas ou defeitos 

ob§erVadós .  

.f) Trnsrnitir ao cOntratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas 

de execução, quando for o caso; 

g) Dair'' irnediáta •  ciência a seus superiores e ao órgão central de controle, 

acOrripanEidmebto e avaliação financeira de contratos e convênios, dos incidentes e 

ocorrência dá exetução que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão 

contratál: ' 

h) Adotar» junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da 

exeCueão,d0' contrata;  

i) 

	

	Prómover; ' Com' a'présença da contratada, a verificação da execução dos serviços já 

reálizadâ;• !solicitando ao setor competente verificar a qualidade e quantidade e 

consequente aceitação; 

Eselareceriprontamente as dúvidas da contratada, solicitando as setor competente da 

Administração, Se necessário, parecer de especialistas; 

k) 	FiSealiár a 'obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, 

errii compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e 

' Oalificaçãci exigidas, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e 

pr'éVidenciárias»: 

I ) SoliCitar dá, Ccintratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos 

relacionado's com a execução do contrato. 

m) Ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de empregados da contratada, 

cuja :  perrnanêntia seja inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação 

fisdalizadora, correndo, por exclusiva conta da contratada, quaisquer ônus 

decorrente das:- leis:  trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra que tal 

fáb.  imponhe; , 

Pra dal l3Íbfla s/n — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 

Telefone: (71) 2108-7200 
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ESTADO DA BANIA 

C;€1,1ARA MUNI CI PAL DE SI MÕES FI LHO 
DITORIA: ADMINISTRATIVA 

' SET(JR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

8.5. A'acão ou omisS;ão; total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à CONTRATADA de 
- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	•  

, total reSponsabilidade na, execuçao !do contrato. 
' 	! 

8.6. As exigências e a atuação dá fiscalização pelo órgão ou entidade contratante em nada restringe a 

responSabilidade' única;:  jritegral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne à execução do 

objeto Contratado:1  

I  

9. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	CONDI ÇÕES DE RECEBI MENTO DOS SERVI ÇOS: 

O 'recebimento dar-se-a:pelo setor responsável pela Gestão Contratual e será: 

9.1.1.. ;  Pr'ovisári 	na er,ltrOga !do Serviço, para efeito de posterior verificação da conformidade com 

aespecifiCação so.j icitada.! 

, 9.1.2, DefinitivÕ':' aPósr a conclusão da conferência e testes necessários e sua consequente 
• 

aceitação,'que ocõrrerá no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 

• 
9.2• .' A reparação ou ,subStitOição do.serViço executado deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis a contar da notificação do setor competente à empresa. 

10. DO PAGAMENtO: 

10.1. Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados mensalmente, através de ordem bancária 

Ou ci-éditô'em Conta corente, em banco indicado pela CONTRATADA, no prazo não superior a 08 

(oito) dias úteis,' 'Contados da data da apresentação da fatura, desde que devidamente atestada, 

pelo •  CONTRATANTE, a! regular .execução da prestação do respectivo serviço relativo ao mês da 

fatura, por parte da CONTRATADA; ;  

10.2. A (s) nota (s) ficl (i)Àfatura(s) somente deverá (ao) ser apresentada (s) para pagamento após a 

conclusão dá etapa do 'recebi'Mento definitivo, indicativo da satisfação pela CONTRATADA de todas 

as obrigações pertinente§ao Objeto Contratado; 

! 	I  	, 
10.3. AN notá(s) fisCal(iS)/ faturacs)•  deverá(ao) estar acompanhadas da documentação probatória 

pertinehte, relatiVa ao recolhimento dos impostos relacionados com a obrigação; 

10.4. Ainda' que a nota fiscal/ fatura seja apresentada antes do prazo definido para recebimento, o prazo 

para págarnentd somente fluirá após o efetivo atesto dos serviços prestados; 

10.5. ÊM havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na apresentação da 

nota' fiscal/ fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que 

impeça: 'a liqüidação da despesa, como obrigações financeiras pendentes, decorrentes de 

penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que _a CONTRATADA 

Praça da Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 
Telefone: (71) 2108-7200 

!Site:  www.camarasimoes.ba.gov.br  
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ESTADO DÁ BAHIA  -- 

CÂMARA MUNI CI PAL DE SI MÕES FI LHO  .1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	' •  	 __...../  	' 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA  

SETOR DE .LiCITAÇÕES E COMPRAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	
A.,. 

, 

	

, 	•  	, 	. 
1,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, 	•  	•  

providencie .as medidas, saneadoras. ;Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

, 	•  

 

comprovação da'I regulariiação.  da.  situação, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE; 
• •  

10.6:  .AsSituações préVistas najegislação específica sujeitar-se-ão à emissão de nota fiscal eletrônica; 

/Viatualização Monetária:  dos págarnentos devidos pela Administração,, em caso de mora, será 

cálculadá considerando .a'data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo 
• 

com a Variação do INPC do IBGE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApro rata tem pore. 

I  j 

•  

11 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgçvlsr,ÃO E REAjUSTAMENTO: 

11.1: A ConcessãO,de reajus6MentO fica condicionada ao transcurso do prazo de 12 meses da data de 

apresentação da prObosta, Mediante a aplicação do INPC/ IBGE e será procedida 

independentemente da solicitação do interessado. 
1' 	•  	' 

11.2. A reVisão de,  pré'ços de -iderá clè' requerimento do interessado quando visar recompor o preço que 

se 'tornou insuficiente, 'instruido cOrn a documentação que comprove o desequilíbrio econômico - 

finánceiro clO contrato, devendo ser instaurada pela própria administração quando visar recompor o 

Preço que se tornou excessivo •  

12. SANÇÕES ADMI NI STRATI VAS: 

12.1. O descuMprirneritO, total' ou parcial, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o 

cOntratadó às SallOéS 151-,évistas,nas Leis 8.666/93, de 21.06.93; 10.520, de 17.07.2002 e legislação 

Pertinente, garahtida a bréViá e ampla defesa em processo administrativo. 

12.2:  Á ihexeCução tdtal ou parcial dó contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de 

inidoneldade pai-a licitár .; e contratar com o Município de Simões Filho e multa de acordo com a 

gra'vicládé da intráçãO, a'alper.:  	•  

	

' 	I  
12.2.'Ï . 

 . 	. 	. „  
advertenciW, 

• 

,a) .Advertência 'qUe devera ser feita através de notificação por meio de ofício, mediante 

JcootrarreCibo do representante legal da CONTRATADA, estabelecendo prazo para 

. curnprimento das obrigações assumidas; 

12.22. mula(s):  

o 

aj MOta de 0,2 %  (dois décimos por cento), por dia de atraso, no descumprimento das 

obrigaçõeS .'assumidas, sobre o valor do inadimplemento, até o 30° (trigésimo) dia, 

sem preju'rzo dás demais penalidades; 

Praça da Bíblia, sto — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 
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ESTRO DA;bAHIA 

CÂMARA MUNI CI PAL DE SI MÕES FI LHO 
DIRETORIA!ADMINISTRATIVA 

SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

MUJO d04°/0.(quâtro décimos por cento), por dia de atraso, no descumprimento 

dás obriOçõés;ássumidas, sobre o valor do inadimplemento, após o 300  (trigésimo) 

dia;Himitada a6 'percentual de 10%  (dez por cento), sem prejuízo das demais 

penalidaciés' 

MUlta iàén'ilzatória de 10%  (dez por cento) sobre o valor da contratação, incidente 

no lcáso'de nexecução tótal. 

, 

12.2:3:  Suspensão tempáráriá . de  participação em licitação e impedimento de contratar com a 

AdMinistráção, pár'i prazo não superior a 2 (dois) anos, conforme artigo 87, inciso I I I , da Lei 

0.0  8.666/93. , 

12.3. O valor das mulas seá, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do serviço realizado com 

atraso, kx.i de °Litros crédtos,' relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente. 
1:1  

12.4. As ,multáS previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá 

O CONTRATADO. da "responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

13.1 Por ocasião da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar os seguintes 
documentos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	, 

, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	•  
a) Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeito Negativo de débitos relativo a 

Tributos FederáiS,'abrangendo, inclusive o INSS, expedida pela Receita Federal do Brasil;  

bj Cer.tidão'; 'NegátKiá (Sá certidão Positiva com efeito Negativo, expedida pelo município relativo ao 

domicíliá'ou., a sOde., dá.  licitante, comprovando sua regularidade para com a Fazenda Municipal;  

Certidãd Négátia. , ou PásitiVa corri efeito Negativo, ou ainda de não contribuinte, expedida pela 

Seeretaria da Fázenda do Estado em que estiver localizada a sede da licitante;  

COtificádo de RégUlaridáde dó Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela Caixa 

Edánômlca'redeiLál;  
r. I  

Cer,tidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho — Lei Federal 

no12.440 de 07 . de.julh'q de 2011. 

Ascertidões relaciónadas no item anterior serão anexadas por ocasião, também, de cada NOTA 

.FISCAL/FATURA , emitida:; ;  
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ESTADO DA BAHIA 

CÂMARA MUNI CI PAL DE SI MÕES FI LHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

SOLI CI TAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS  

Simões Filho, 04 de janeiro de 2021. 

Do: Setor de Licitação e Compras da Câmara Municipal de Simões Filho 

Para a empresa: NILTON FAGUNDES JUNIOR 

Prezado Senhor:  

Convidamos esta empresa a apresentar cotação de preços para a locação de sistemas para 

gerenciamento das informações Administrativas da Câmara Municipal de Simões Filho, conforme 

carta de cotação anexa. 

Em caso de dúvida, entrar em contato pelo telefone: (71) 2108-7200/7236. 

Prazo para apresentação da 
proposta: até 05 dias úteis. 

Atenciosamente, 

Gabriel Silva Ba osa Araujo 
Mat.:  198197 
Setor de Licitações e Compras 

Assinatura do representante da empresa 
RG: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	yzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl ()Et/  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	f 



iS T E fr 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs 

Câmara Municipal de Simões Filho/BA 
Ao Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

Proposta Comercial 

Objeto: Contratação de empresa para Prestação de serviços de sistemas de informática, locação de 

istemas conforme descrito abaixo. 

-ITEM
— _ 

DESCRIÇAO UNO. , QTD . VALOR .. ' 
, UNITÁRIO 

VAI-...5R—  ' 
'•TOTAL 	r 

01 

Locação de Software WEB de Contabilidade 

Pública Integrado com: 
Módulo Orçamentário (LOA, IDO E PRA); 

Módulo Contratos; 
Módulo Licitações; 

Módulo Convênios; 
Portal da Transparência 131 

Mês 02 R$ 2.000,00 R% 4.000,00 

02 
Sistema Web de Recursos Humanos e Folha 

de Pagamento; 
Mês 02 R$ 1.300,00 R$ 2.600,00 

03 
Portal do Servidor (Contracheque online) 

Mês 02 R$ 1.000,00 R$ 2.000,00 

04 
Sistema de Patrimônio Web 

Mês 02 R$ 1.100,00 R$ $ 2.200,00 

05  
Sistema Web de Frotas 

Mês 02 R$ 900,00 R$ 1.800,00 

06 
Sistema Web de Protocolo 	.. 

Mês 02 R$ 800,00 R$ 1.600,00 

07 Sistema Web de Almoxarifado Mês 02 R$ 900,00 R$ 1.800,00 
.--: 	- -- 	 - 	'FOTA'L.ÇERAL, ' R$ 16 000,00 

O Valor Global da proposta é de: R$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais). 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Atenciosamente, 
Salvador/13A, 04 de Janeiro de 2021. 

Responsável: Nilton Fagundes junior 
RG: 478908431 SSP/13A 

CPI': 881..630.835-49 

I 13.927.630/0001-56i 
N1LTON FAGUNDES JUNiOR 

Av. Dom João VI:,•'15Cgi 

Edif. Múster Center Sala 206 
Brotas - CEP. 40.285-001 

SALVADOR - L3A 

Av. Dom João VI, n. 1608, Edf. Master Center, sala 206, Brotas - 
Cep: 40.285.001, Salvador/8A 



(¡ 28/01/2021 , 
, 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
34 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA25 

INÚMERO DE INSCRIÇÃO 

13.927.630/0901-58 

MATRIZ 	' 

  

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABER-KURA 
06/07/2011 

   

   

NOME EMPRESARIAL 

NILTON FAGUNDES JUNIOR 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
FACIL SISTEMAS 

PORTE 

EPP 

 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

62.01 -5-01 -Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 
62.02-3-00 • Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 
62..04-0-00 • Consultoria em tecnologia da informação 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

'13-5 - Empresário (Individual) 

.LOGRADOURO 

AV DOM JOAO VI 

  

NÚMERO 

1608 
COMPLEMENTO 

EDIF. MASTER CENTER SALA 206 

CEP 

.40.285-001 
BAIRRO/DISTRITO 

BROTAS 

  

MUNICÍPIO 

SALVADOR 
UF 

BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

FACILSISTEMASPUBLICO2011@GMAIL.COM  
TELEFONE 

(71) 3017-9862 

 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

.ATIVA . 	, 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

06/07/2011 

 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
*** ***** 

 

rl• 

' 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 28/01/2021 às 15:33:11 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 
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Assinatura do representante da empresa 

RG: O 350 'ti g5,M SSP klág 

 

-4)AL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
\C•  

g:C zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	 (IQ 
1:4 	S5 

ESTADO ÍDA BAHIA 
CÂMARA MUNI CI PAL DE SI MÕES FI LHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

SOLI CI TAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS  

Simões Filho, 04 de janeiro de 2021. 

Do: Setor de Licitação e Compras da Câmara Municipal de Simões Filho 

Para a empresa: AS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 

Prezado Senhor:  

Convidamos esta empresa a apresentar cotação de preços para a locação de sistemas para 

gerenciamento das informações Administrativas da Câmara Municipal de Simões Filho, conforme 

carta de cotação anexa. 

Em caso de dúvida, entrar em contato peio telefone: (71) 2108-7200/7236. 

Prazo para apresentação da 
proposta: até 05 dias úteis. 

Atenciosamente, 

Gabriel Silva Barb sa Araujo 
Mat.:  198197 
Setor de Licitaç es e Compras 

r095.85.8/00017(.01 

AS CONSULTORIKE SERVIÇOS LTDA 

Av. Santos Dormi n° 363. 10 Andar N 102 

Vomita Mei -.CEP. 46.430-000 

GUANAMBI  - BA 



SamosD n't u-- " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	 3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA63 Apto2O1-'  

r 	 grizz,:fluiCaria  

'"% 1ÁN,744",= f-'-' =  

RS CONSULTORIA 
a. :S ER V IC OS 

À Câmara Municipal de Simões Filho- Estado da Bahia 

Gabinete da Presidência 

Proposta Comercial 

1. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	Objeto:Prestação de serviços de Locação de Software para Gestão Pública. 

I TEM DESCRI ÇÃO 
QTD. VALOR 

MENSAL 

VALOR 
TOTAL 

01 

Locação 	de 	Software 	WEB 	de 

Contabilidade Pública Integrado com: 

Módulo 	Orçamentário 	(LOA, 	LDO 	E 

PPM; 

Módulo Contratos; 

Módulo Licitações; 

Módulo Convênios; 

Portal da Transparência 131 

02 meses R$ 2.100,00 R$ 4.200,00 

02 
Sistema Web de Recursos Humanos e 

Folha de Pagamento. 

02 meses R$ 1.350,00 R$2.700,00 

03 
Sistema de contracheque online ( Portal 

do servidor) 

02 meses R$ 1.150,00 R$ 2.300,00 

04 Sistema de Patrimônio via WEB 02 meses R$ 1.050,00 R$ 2.100,00 

05 Sistema de Frotas Web 02 meses R$ 950,00 R$ 1.900,00 

06 Sistema de Protocolo Web 
02 meses R$ 850,00 R$ 1.700,00 

07 Sistema de Almoxarifado Web 
02 meses R$ 1.000,00 R$ 2.000,00 

. 'VALOR GLOBAL 

•  

R$ 1.6.900,00 

Valor e Validade da Proposta 

O valor total da proposta é de R$ 16.900,00 (Dezesseis mil e novecentos reais) 

Esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias. 

Prazo de execução dos serviços 
Os serviços descritos acima serão realizados imediatamente após ordem de serviços. 

Guanambi-Bahia, 05 de Janeiro de 2021. 

A 5 Consultoria e Serviços LTDA — ME 

CNPJ n9. 22.095.858/ 0001-10 

Sérgio Pereira Reis 

Representante legal 

r  22.095.858/0001-10 -1  
AS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.-ME 

Av. Santos DumoM, 363 .Saia 201- Conta) 
Guanambi-BA CEP: 4E, 430-000 
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA 	dl. 	'D 

NÚMERO 
22.095.858/0001-10 
MATRIZ 

DE INSCRIÇÃO 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 

CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
20/03/2015 

.1 . NOME EMPRESARIAL 
' , AS.CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 

, p-iTüLo DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
VISA0 CONSULTORIA E SISTEMAS 

PORTE 
ME 

: 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

,'82.11'-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada ") 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
77.331-00 -Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (Dispensada ") 
02.04-0-00 -,Consultoria em tecnologia da informação (Dispensada *) 
p2.92-3-00 • Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (Dispensada *) 
82.1-,9-0i - Fotocópias (Dispensada *) 

.O2.091-00 -Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *) 
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 
')ispensada*) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
'Mt SANTOS DUMONT 

NÚMERO 
363 

COMPLEMENTO 
ANDAR 1 N 102 

CEP 	. 	, 
46.430-000 

BAIRRO/DISTRITO 
VOMITA MEL 

MUNICÍPIO 
GUANAMBI 

UF 
BA 

, ENDEREÇO ELETRÔNICO 
ROBERNILSON@BOL.COM.BR  

TELEFONE 
(77) 8815-2843 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
....** 	. 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 	'' 	' 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
20/03/2015 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

TUAÇÃO ESPECIAL ' 

, 
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

i 

(*) A. dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM n° 51, de 11 de 

junho' de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer 
responsabilidade quanto às atividades dispensadas. 

.1 	I 

NI` 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Errijtido no dia 28/01/2021 às 15:17:43 (data e hora de Brasília). 

1/1 

Página: 1/1 



ESTADO DA BAHIA 

CÂMARA MUNI CI PAL DE SI MÕES FI LHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

SOLI CI TAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS  

Simões Filho, 04 de janeiro de 2021. 

Do: Setor de Licitação e Compras da Câmara Municipal de Simões Filho 

Para a empresa: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA 

Prezado Senhor:  

Convidamos esta empresa a apresentar cotação de preços para a locação de sistemas para 

gerenciamento das informações Administrativas da Câmara Municipal de Simões Filho, conforme 

carta de cotação anexa. 

Em caso de dúvida, entrar em contato pelo telefone: (71) 2108-7200/7236. 

Prazo para apresentação da 
proposta: até 05 dias úteis.  

Atenciosamente 

Gabriel Silva = rsa Araujo 
Mat.:  198197 
Setor de Licita 4es e Compras 

ditLiÁ),°  o o •  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	  

d"r-izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-- -vi atura do ragiesentante da empresa 
RG: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	038$ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	(t) 	38 -515 e f--a4 

ro 8.621.541/0001-491  

GE CONSULTORIA.PRUCP, JAME 

Av. 1,_11z. Taí 

Sala 311, E.d. 

Vilas do Mantico - CEP: 42.7N-000 
•  

L.  Lauro de Freitas - BA 



GRUPO ÊXI TO 
TECNOLOGI A EM GESTÃO PÚBLI CA 

a -Iva\  

SOLICITANTE: 
CÂMARA MUNICIPAL DE S1MOES FILHO-BA 
A/C. SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES. 

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD 
VALR 
UNIT ?/RIO VALOR TOTAL 

01 

Locação de Software WEB de Contabilidade 
Pública Integrado com: _. 
Módulo Orçamentário (LOAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArLD_O E-PPA); 	. , 
Módulo Contratos; 
Módulo Licitações; ,- 
Módulo Convênios; 
Portal da Transparência 131 

02 meses R$ 2.200,00 R$ 4.400,00 

02 
Sistema 	Recursos 	Humanos 	e 	Folha 	de 
Pagamento Web. 

02 meses R$ 1.400,00 R$ 2.800,00 

03 Portal do Servidor 02 meses R$ 1.100,00 R$ 2.200,00 

04 Sistema de Patrimônio Web 02 meses _ R$ 1.200,00 R$ 2.400,00 

05 Sistema dp Frotas Web 02 meses R$ 1.000,00 R$ 2.000.00 

06 
, 

Sistema de Protocolo Web 02 meses.  R$ 900,00 ,, R$ 1.800,00 

07 Sistema de Almoxarifado Web 02 meses R$ 950,00 R$ 1.900,00 

Valor Total da Proposta 	 i R$ 17.500,00 

:Total Geral R$ 17300,00 
Forma de Pagamento jgamento Mensal 
Validade da Proposta 60 dias 
Prazo para Execução dos 
Serviços 

Imediato 

Lauro de Freitas-Bahia, 08 de Janeiro de 2021. 

Antônio de Souza Sampaio Filho 
GE CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - ME 
CNP] 08.621.541/0001-49 

r08 .621 .54.1 /000 1 - 'TI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GE CONSULTORIA PU31:0A 

Av. Luiz Tarquin!r) Pcroes. 25PC 
, 	f*".n.pcewri•T..; 

Vilas do Atiantleo • CEP. 42.7Ca0 

L. 	Lauro de Fteitás BA 

Av. Luiz Tarquínio Pontes, 2580, Edf. Vilas Empresarial l, Sala 311, Vilas do Atlântico - 

CEP 42.700-000- Lauro de Freitas, Bahia. 

Tel. (71) 3271-1336 
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NUMERO DE INSCRIÇÃO 
08.621.541/001-49 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA..):,,,,  

NOME' EMPRESARIAL 
GECONSULTORIA PUBLICA LTDA 

T,ITuLo Dp ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
GRUPO EXITO 

PORTE 
ME 

OODIGO.E.DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
.70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica (Dispensada *) . 	, 	., 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
62.01.5.01. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (Dispensada *) 
02.02-3-00 - Deáenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (Dispensada *) 
6204-0-00 - Cpnsultoria. em tecnologia da informação (Dispensada ") 
62.09-143,- Suporte téglico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada ") 
69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária (Dispensada *) 
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *) 

! 
...ÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I
206-2 - Sociedáde Empresária Limitada 

LOGRADOURO 	. , 
'AV LUIZ TARQUINIO PONTES 

NUMERO 
2580 

COMPLEMENTO 
EDIF VILAS EMPRESARIAL I SALA 311 
QUADRAB000 LOTE 0003A LOTEAMENTO 
54 LOTEAM GRJ REUNIDAS CONCORDIA 

CEP 
42.709-190 

BAIRRO/DISTRITO 
BURAQUINHO 

MUNICIPIO 
LAURO DE FREITAS 

UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
ROBERTINHO.EXITO@HOTMAIL.COM  

TELEFONE 
(71) 3341-0260 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
02/02/2007 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 
. 	 . 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
' DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

(")A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGS1M n° 51, de 11 de 
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGS1M pelos entes federativos, não lendo a Receita Federal qualquer 
résPonsabilidade quanto às atividades dispensadas. 

ÁprOvado pela Instrução Normativa RFB n°1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 28/01/2021 às 15:17:14 (data e hora de Brasília). 	 Página: 1/1 
, I 
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E8TADO DA BAHIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	•  --- 
CAMARA MUNI CI PAL,DE- SI MOES FI LHO _  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 	

_  

SETOR DE LICITAÇOES E COMPRAS 
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AS CONSULT.Q0 A- SE-FiN't I et iS _  _  POláljèpii,:  _ _ _ ‘_ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _  	 •  	._  :JOE ,OkSOLI ORI A _  ,_ _ ,,.,, _ _  ..:- .- - _ _ _ ._ _  
T_ LT,DA-,,- - :-.„4 -   — - . - -  .  —.- - -  

I TENS 

. 

.  
- - - . - - , - -  ,- : ESI S-E-CÍ FI CACÕES - - - , _ ., -  -  	 _  _  

-  	 - - -  
-  MESES .-  
_  _ -  . 

- - :- V- ALOR-  
-  - - - - ,:•  
-  UNI T 

::-- "V -ALOR-  
_  	 - - -  	- - :, 
TOTAL 

- : 	- -  -  -  

, ... 

-  	-  	 -  	 -- 	 -- -  

' - ' :UNtr;:',:-- ...j.= fitcrat  -  	
— 

- - MESES_   
VALOW -- 7 :::- - ;- - VALOC---'  

- - - --  -  	 — 

._-_-. 
_- _ - - ,.._ :. _  	- - - :- .. ,-- •  

.  _ , 
- -  - - ' - - -- '::- - : 

,_  

- - •  N i-4 .-0 R- ;- .± -.  
uni izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.  

_  	- - - ,- - z- t - - - - -  

- :: VALOR4 - 1 '-  

.-- - TOTAL' '  - -  _ .. 	 ..-  -  _  	 -  

1 

LOCação de Software WEB de Contabilidade Pública Integrado 

com: 	_ 	 - 
Módulo Orçamenãrici (1:0A, LDO e PPA); 

Módulo Contratos; 

Módulo Licitações; 

Módulo Convênios; 

Portal da Transparência 131 2 

. - 
	- 

- 

2.000,00 

- 	- . 

- 

4.000,00 

- 
- 

-_ 

2 

-  

- 	- 

- 

2.100,00 

-
_. _. 

- -  

4.200,00 

_ 

2 

- - -  

- 	-T•  . 

2.200,00 

___ 

- 	_. 

4.400,00 

2 Sistema Web de Recursos Humanos e Folha de Pagamento 2 1.300,00 2.600,00 2 1.350,00 2.700,00 2 1.400,00 2.800,00 

3 Portal do Servidor (Contracheque online) 
2 1.000,00 2.000,00 2 1.150,00 2.300,00 2 1.100,00 2.200,00 

4 Sistema de Patrimônio Web 
2 1.100,00 2.200,00 2 1.050,00 2.100,00 2 1.200,00 2.400,00 

5 Sistema Web de Frotas 
2 900,00 1.800,00 2 950,00 1.900,00 2 1.000,00 2.000,00 

6 Sistema Web de Protocolo 
2 800,00 1.600,00 2 850,00 1.700,00 2 900,00 1.800,00 

7  Sistema Web de Almoxarifado 2 900,00 1.800,00 2 1.000,00 2.000,00 2 950,00 1.900,00 

TOTAL 16 000,00 16.900,00 17.500,00 

Foram encaminhados pedidos de orçamento para 03 (tres) empresas do ramo pertinente, obtendo orçamento das 03 (três) empresas acima descritas. 

Após análise dos orçamentos, verificou-se que o menor preço foi ofertado pela empresa NILTON FAGUNDES JUNIOR, com o valor de R$ 16.000,00 

(dezesseis mil reais). 

Gabriel Silv. arbosa Araújo 
Matri a no 198.197 

Setor d ompras e Licitações 
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Simões Filho, 08 de fevereiro de 2021. 

4 	1. 

: : -: .. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	: ,,, I A. ,ti•T.,11,,"'I ; : • '- 'i! ii•  	„ ,....- 	•  
.t  	• : , ProCesp.,,Adriári itrâtiy,9 ri° , 012/2021 

m 1 !1,:., 	,'' 	i.,‘, 1 „ . 	,,.; • :  	i l ,.,..:  ,,, 	 I ; -- 	!) 	I , 1,L, 	:  
A;  	 1 •  Origéro:!. Dirétchla.Admirittrativa 

11 

tál -deSpeSai 
'• •  	-;  	;  	i. ; ; ; ; ; ' 

, 
Atehdiosiamen 

.1 

ahlos ' 

mistratixio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	' 

,Pràça da Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 

Telefone: (71) 2108-7200 

Site:  www.camarasimoes.ba.gov.br  

n sry Setor•Idggontalpilidade 
,z1; 	*  r• ;  	. 	! 	:  

	

;1 5ksgu)= .it 	F?,r,estaçãO de 'serviços de locação de sistemas para gerenciamento de 

infortnaiçoe 	•  41Ministrativas 	da 	Câmara 	Municipal 	de 	Simões 	Filho 

1 	. 

I  

	

11 	 1,i 

;1. . , 
..CorifoMie 'idOcriçá"..6 dos 'serviços nos documentos acostados no processo, onde as 

. 

empresãs ehCorryin•hárãh'voS orçamentos para análise, venho por meio desta, solicitar a 

	

;  	 ;  
Senhoria, 'informações quanto à existência de previsão orçamentária para 

t• • ,.-fi 	•  	 ,• • • • • • •  	, 	•  	, 
..efetOrMás á deSOesà a'cima mencionada, através da empresa NILTON FAGUNDES 

.• ;; ;  	•  	 • ;•  	! 	• , 	, 	•  Jr.; .• JU.NIQR, que registrou o menor valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) . Assim 

-'SOlitit9 ambéM; na oportunidade que nos discrimine a dotação orçamentária que correrá 



ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA FINANCEIRA 
COORDENAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA 

Simões Filho, 08 de fevereiro de 2021. 

Processo Administrativo: n° 012/2021 

Origem: Setor de Contabilidade 

Destino: Diretoria Administrativa 

Assunto: Prestação de serviços de locação de sistemas para gerenciamento de informações 

administrativas da Câmara Municipal de Simões Filho 

Senhor Diretor: 

Em resposta à solicitação formulada por Vossa Senhoria a respeito da existência de dotação 

orçamentária para os serviços acima descrita, informo que: 

Existe previsão orçamentária para a contratação e fica reservado o valor de R$ 16.000,00 

(dezesseis mil reais). 

A dotação orçamentária que correrá a despesa é: 

Órgão/Unidade: 01.01.001 - Câmara Municipal de Simões Filho 

Atividade: 01.031.001.2.001 - Gestão das Ações das Atividades da Câmara 

Elemento de Despesa: 33.90.40.00 — Serviços de Tecnologia da Informação 
Comunicação/Pessoa Jurídica. 

Atenciosamente, 

\-)`'VáaCYe9ÁiWAaue4111 
TÉC. CONTABILIDADE 

Matricula n° 033032 

Praça da Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 
Telefone: (71) 2108-7200 

Site: www.camarasimoes.ba.gov.br  
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Q:NlOPAL. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADE SIMÕES FILHO 
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, 	 Simões Filho, 09 de fevereiro de 2021. 

;114; 	 , 

, P„kóceS.$0'étéidminiSi 	 01 2/2021 

	

ti; ; ;4, 	‘: 	 • : 	.i'"  
Orrádni:i 

:4 
da•Pr'eSridênCia 

'1 	' •P• 	 1.1 	'.I • 
;4s:suntp 17açaode- viço ,,r?st, ,isri s,• de locação de sistemas para gerenciamento de informações ,;•¡ 	.4. 	• 	 141.1  	 , 

; ',.'adrnirâtrlâtivas'cia CâniarailVilin'ieipal de Simões Filho 

	

. 	I 	3 	; 	 1. 	• 	
.. 

I 	 ":il.:.  

	

iV 	'14'1 	 '!, 	
' , 

il... 

EX'inii)8enhor:Presieente! 

l'; • 
;111 ,..A motivaçao iniciali.parte, da Administração, diante da necessidade dos diversos setores desta 

• 
:!.1 	

; 
Casa Legislativá;!,Objetivaticló ó 'atendimento às exigências legais, onde se necessita dos módulos 

,i4 	 • 
; Cio.CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO, FROTA, 

• 
- PROTOCOLO,  e ALMOXARIFApQ em atendimento a Lei da Transparência. Portanto, esta medida 

'i 	• 	 ' 	1 	• 

	

. 	adMinistrativa'revela-Se óporturia ,e conveniente para atender o interesse deste instituto. Justifica- 
?ff'. • 	i • 	

, 

SO ,aindáitlué o sistema precisa atender aos padrões de prestação de contas do Tribunal de Contas 

	

" 	j•P • 	;¡ 	 ; • - • 	• 
. dos Municípios do .E'stadó da; 	em sua execução dos procedimentos. Ressalta-se que a . 	 , 	, 	; 	• 

. Contratação: pleiteada ivisa dar Suporte ao gerenciamento das informações administrativas, pois 

não existe software.  pi'óprio.  da Administração para este fim, deixando assim o Poder Legislativo 

unicipal ,sehl,eS•Sellimpoi-tarite! a, indispensável sistema. Cabe salientar ainda que os sistemas 
; 	•••.' 	.• 	„414:,;; ,  

'icbntratadosatu' 	'pela Câmara -Municipal de Simões Filho, não permitem interação entre si e 

jainão estão atendendo completamente às necessidades deste órgão. 
: 	• 	:.• 	e,' 	 : 
• 	, 	: 	' 	,• 

:DeSSá ,fOrnia,.../enhes por *Meio deSte, solicitar de Vossa Excelência que se digne autorizar a 

'cân'tratação da, empÈ,éisa' .NiLTON FAGUNDES JUNIOR, por meio de dispensa de licitação, pelo 
I 	• 	•-•1 	, 	,:•-• 	; 

.• 

critério de 'menor preço global, conforme Processo Administrativo n° 012/2021. 
:•; 

; 	. 	 • 
kg:Orlamos a ;Vossa Excelência que foi feita a análise detalhada das cotações, verificando-se que 

• 
' o ,Valor apresentado' fiCou abaixo do limite de 10% do valor expresso no inciso II, alínea "a", do 

artigo 23 'da Lei Federal 8.66.6/93, sendo orçado o valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) 

tqáç'á da Biblia;.sin —Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 

	

, 	Telefone: (71) 2108-7200 

Site: www.camarasimoes.ba.gov.br  



Atánciosarnehte, 

André Lu 

'ESTAO0 IDA BAHIA 

CÂMARA' MUNÍCIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

qUe estãO acostados, se enqua'drando tal despesa, em um dos casos de dispensa de licitação, o 

qOai se encontra legalmente amparado no artigo 24, inciso II da Lei Federal de Licitações, que 

10árnos: 
; 	! 

. Art. 24. É dispensável a licitação: 

II - para outros serviços e compras de valor até 10% 

(dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do 

inciso II do artigo anterior e para alienações, nos 

casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a 

parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação 

de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; 

Na óportUnidade, encaminhamos este pedido de dispensa de licitação, com base no artigo e inciso 

aCirha áláncadoS, ao 'Senhor Presidente desta Casa Legislativa, para que faça análise e decida 

pelo defehmáhto, oU nãp,. o mais breve possível ao quanto solicitado. 

iszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-trativo 

Praça da Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 

Telefone: (71) 2108-7200 

Site: www.camarasimoes.ba.gov.br  



Ministér io do Desenvolvitnento. I ndúst r ia e Comercio Exterior 

Secretaria de Comercio e Serviços 

Departam ento Nacional de Regist ro do Com ércio 
REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

•  _ 

NUMERO DE IDENTIFICAÇAO 00 REGISTRO DE EMPRESA. NIRE DA SEDE 

X XXXXXXXXXXXX 

NIRC DA I ILIAI Ipreencher semente Ne ato (AfeI-ente a filial) 

-~rit) •• . í 	comp NO. sem o rovialuras 

XXXXXXXXXXXXX 
 

NILTON FAGUNDES JUNIOR
..5.. —.-.......-.—  ,, 
gre  ,, 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.-1 , 	 'It'; 'NI   NACIONALIDADE 

BRASILEIRA 
I, SI ADO CIVIL 

 

CASADO 	 41.' SEXO 

ivi E F • 
REGIME DE BENSIse casado) 

COMUNHÃO PARCIAL 
FILHO DE (RA

imAel 
NILTON FAGUNDES DE AZEVEDO 	 1ANA FAGUNDES PONDE . 

NASCIDO EM Rem de nAsette(etol 

30/06/1970 
1014141 DADA. mernmo). 

01765918(,..4 
.-- 	-- 

Orn,in ..... rsNor 

I 	DL I RAN 
IP- 

1 BA 
ICPI-Inúmerir, 

I 881 630835-49 
EMANCIPADO POR itomm de emancipacelo - somente no cana de men-R) 

XXXXXXXXXXXXX 

DOMICILIADO NA (LOGRA0001)0 • rua. nv. etc) 

AVENIDA OCTAVIO MANGABEIRA 	- 
NurAElif) 

1525 

• 
COMPLEMENTO 	 1 	DAIRRO/DIS TINTO 

ED CANOAS AP 202 	 PITUBA 
CEP 

41.830-050 

CODIGO DO rAUNICIPIO (0(0 da 
piela Como ces) 

986 
IUNICIPIO 

L) 
SALVADOR  

1 BA 
declara, sob as penas da lei, não estar im pedido de exercer at ividade em presária, que não possui 
out ro regist ro de empresário e requer à JUNTA COMERCI AL DO ESTADO DA BAHI A 
CÓDIGO DO ATO 

080  
unseniçÂo oo ATO 

I NSCRI ÇÃO 
CÓDIGO 00 LVFNI O 

xxxxxxxxxxxxx 

111:SCRIÇA0 00 EVENTO 
xxxxxxxxxxxxx 

CÓDIGO DO EVENTO 

XXXXXXXXXXXXX 

DESCRIÇÃO DO EVENTO 
XXXXXXXXXXXXX 

COORIO DO t,vt.r410 

XXXXXXXXXXXXX 

otscreçAo DO EVI.N f0 
1 	XYXXXXXXXXXXX .. 

NOME EMPRESARIAL 

NILTON FAGUNDES JUNIOR 

LOGRADOURO (rume. cie) 

AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES 
NUMERO 

2501 
.  
,  

COMPLEMENTO 

1011  
EDF PROFI SSI ONAL CENTER SL Uso da 

BAIRRO/DIST MIO 

BROTAS 
:I 	II 

40.280-901 

C()017-1-1(5 toiNic.I Pio 
gmin CrinerrAi) 

98f? 
MUNICIPIO 	 UI 	PAIS 

SALVADOR 	 1 BA 	 I  BRASI L 

001211E10 ELE 111054100)1 	MAII I 

legaliZaCa0@m endeSgalvao.corn.br  
VALOR DO CAPI rAL - 11$ 

20.000,00 
TOW., o 	DE ATIVIDADE 

VALOR 00 CAPITAL. (por extenso) 

VINTE MIL REAIS 

ECONÓMICA 
(cone) 

miv.,,„d,,p,...pt 

6209100 
Ativulade seCillIdátlil 

XX X X X X X 

XXXX X XX zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

X XX XX XX 

XXX XXXX 

X X X X X XX 

XX XXX XX 

DATA 

DESCRIÇÃO DO °Wel O 

SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA iNI"ORMAÇÃ3 

DE INICIO DAS A In/IDADES 

01/06/2011 

NUMERO DE INSCI1IÇA0 No etilLi 

xxxxxxxxxxxxx 

[HANSI CRI ACIA DL SLIM Ou Dl 	FIlIAL DT (1111zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA55, IIT 
Nutt AN f CRIOR 

xxxxxxxxxxxxx 
. 

ur 

xx 

rTEo::A A NTA COMI-RCIAL 

1)0P-:.NI.N•NTF r:LI 	 
AU I OId2ACAU  
COVERNALICINIAL  	3-4150 

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO (ou pelo represenlenterass.stenie/perenle) 

/  .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4104-,N 	(---; : -Ã.-•  1/ ,/,14  / 9.7 , 
DATA DA DA ASSINATURA 

01/06/2011 
ASVNATURA DO EMPRESAM 

1 .,,,,:„...,),,,,,_. 
PAPA USO EXCLUSI VO „1-)25,-  J-C-1,72A COMERCI AL 

... . .  	 -- -  	- -  	,.- -  	•  	,  	 -,--  	- ,- , 	 ,.....- -  
DEFERIDO. 
PUB IQUE-• 

Ma il .s 
O 

_  

i 

«raças 
.  

Az.,4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA14 5 .. 

E E ARQUIVE-SE 

bi, 	
.., 

AUTENTI 

VillS at •rotocolo: 

; ., 	- 

1. 

- ., , t,4, ,   

Junta Comercial do Estado da Bania 
. 	• 	• 	3, 

	

CERTI FI CO O REGI STRO EM d5/ 07/ 2011.N0  29104569161 	 - I! "  
11/156378-0, de 05/ 07/ 2011 	. 	 •  	 - 	.•  	 : Ct  

'k0 
,  N 

Q.c. k...( f). 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN. 

lí 
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' 

.-' N[LiaN FXSUMVES JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 ) • p,,

4 	
' "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4"., 	111111ill 
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VE-, 

XfzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5  

DEFERIDO 

PUBLIQUE-SE E 

AUTENTI( 

Requerimento Eletrônico: 81500000080910 

V4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. 	JUi`41:Ã COMERCIAL DO-E-ãTAD-6-"O"K'BÁHIA 

cERTiÇICO O Rt,.GISTRO EM: 06/02/2015 SOB N°: 97444387 

"C"Protocoto: 15/875841-2, DE 02/02/2015 

Empresa:29 1 0456916 1 
;rtiLtOIJ F?sGUNDES JUNIOR 145 

HÉLiO PORTELA RAMOS 

SECRETARIO-GERAL 

Presidência da República 

Secretaria da Micro e Pequena Empresa 

Secretaria de Racionalização e Simplificação 

Departamento de Registro Empresarial e Integração 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃODO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 

29104569161 

NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente

es903* OX2(.XXXXXXXXXXXXXXX).0056(X 

•••  
Ir 

-à" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	filial) 

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) 
 

NILTON FAGUNDES JUNIOR 	z  

NACIONALIDADE 

BRASILEIRA 

ESTADO C , L 

CASAC5( 	
0 

t i%  
02 

..34  
— 

0/ 1  Cl 
SEXO . 

MASCULINO 

REGIME DE BENS (se casado) 

COMUNHÃO PARCIAL DE BENS 
..1/  

FILHO DE (pai) 	 (mãe) 

/  NILTON FAGUNDES DE AZEVEDO 	 I ANA FAGUNDES PONDE ' 
NASCIDO EM (data de nascimento) 

30/6/1970 

IDENTIDADE número 	 órgão emissor 

01756591894 	 I DETRAN 

UF 

I RA 

ICPF (número) 

np 	0'rrn'a 	rn 	1 

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO- rua, av, etc) 

AVENIDA OCTÁVIO MANGABEIRA 

COMPLEMENTO 

-EDF. CANOAS, APTO 202 

BAIRRO/DISTRITO 

PITIJBA 

NÚMERO 

1525 
CÓDIGO OC DuDciOs 
(Uso de Junta CorneroaI l 

41830050 

cEP 

MuNICIPIO 

SALVADOR 

uF 

BA 

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de 

e'mpresário e requer ã Junta Comercial do Estado da Bahia.  

j  CÓDIGO DO ATO DESCRIÇÃO 00 ATO 	 CÓDIGO DO EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO 

ALTERAÇÃO 

DESCRIÇÃO DO EVENTO 

002 

CÓDIGO po EVENTO 
021 

CÓDIGO DO EVENTO 
Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial) 

DESCRIÇÃO DO EVENTO 

xxXXXXXXxXXXXxX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

NOME EMPRESARIAL 

NILTON FAGUNDES JUNIOR ME 

LOGRADOURO (rua, se, etc.) 

?iVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 2501 

NÚMERO 

2501 
COMPLEMENTO 

_ -EDIF PROFISSIONAL CENTER SALA 1020 

MUNICÍPIO 

-SALVADOR  

BAIRRO/DiS RITO 

BROTAS 

PAÍS 

BRASIL 

CE 

40280901 

CORREIO FLETRONICO (e-maii) 

legalizawo@rnendesgalvao.com.br  

0000C DO MUN:C.I to0 
uot JWIA 

UF 

BA 
VALOR DO CAPITAL - Rã 

20.000,00 

VALOR DO CAPITAL (por extenso) 

Vinte Mil Reais 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA 

(CNAE Fiscal) 

Atividade Principal 

6209100 

Atividades Secundárias 

XXXXXXX 

DA IA DE INICIO DAS ATIVIDADES 

1/6/2011 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 

13927630000158 
USO DA JUNTA COMERCIAL 
DEPENDENTE DE 	 
AUTORIZAÇÃO 	 1 •  SIM 
GOVERNAMENTAL 	3 -NÃO 

ea/AuSEERÉtaCie DE SEDE OU edIoe DE Cuede Ul 

MIRE amonor 	 UF 

XXX 
ASSINAT;),RAípyIRMA PELO EMPRESÁRIO (o pelo representante/assistente/gerente) 

DATA DA ASSINATURA 	 ASSINATURA DO TiPRESÁR19..„ 

á 20/01/2015  

IR'ARMISO ÉCLUSIVO DkiJI /NTA'  

Página 1 de 11 
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Certidão Negativa de Débitos 

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC 
PGMS - Coordenadoria da Divida Ativa 

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários 

Inscrição Municipal: 390.227/001-06 

CNN: 13.927.630/0001-58 

„ , 

Contribuinte:  	NILTON FAGUNDES JUNIOR 

EndereçO: 	 Avenida Dom João VI , N" 1608 

EDIF. MASTER CENTER SALA 206 

BROTAS 

40.285-001 

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data, 

ressálvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser 

apuradas.conforme artigo 277, § 3', da Lei 7.186/2006. 

Emissão autorizada as 13:03:49 horas do dia 30/12/2020. 

Válida até dia 30/03/2021. 

Códiáo de controle da certidão: 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOED7.851A.618A.7A53.9924.0041.9A91.2A6B 

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço 

http: / /www.sefaz.salvador.basov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando 

o código de 'controle acima. 

https: / / servicosweb.sefaz.salvadonba.gov.br/ sistema/certidao_negativa/servicos_certidao_negativa_form.asp 	 1/1 
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ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'clâr'ia' c'ia Fazenda - Prefeitura Municipal de Salvador 
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Certidão Negativa de Débitos Tributários 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Emissão: 28/01/2021 14:51 \ ,,N,r, /:), ,. ,2  

95 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	.51 

) 

fr-... 

(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°: 20210423218 

RAZÃO SOCIAL 

xÁxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ 

13.927.630/0001-58 

Fica ,certificado que não constam, até a presente data, pendências 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 na Dívida 
' 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 28/01/2021, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 

emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br  

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 
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— 	MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

1 .= 

; CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA 
: 

1Norne: NILTON FAGUNDES JUNIOR 
.;• CNOJ: .13.927.630/0001-58 

; 

'RdSSalVad0 o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
t.psponsabilidade 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 Réceita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). , 	• 	, 	• 	, 

:• •• 	1:•! 	I 
ir , 	Esta 'çertidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
, 	 to'doá os. , órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 

sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
, ria á alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

oceiíação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

' 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014. 
! Emitida às 08:24:24 do dia 07/10/2020 <hora e data de Brasília>. 
• Válida até 05/04/2021. t 	• 

: :Código de controle da certidão: A170.BAB4.C58F.6E51 
aialquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

DA UNIÃO 1, 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

iNome:;NILTON FAGUNDES JUNIOR (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ:. 13.927.630/0001-58 

Certi:dão n°: 33677358/2020 
4 	, 

,Expedião: 18/12/2020, às 15:35:43 

15/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados 
cRie sua' expedição. 

da data 

Certifica-se que NILTON FAGUNDES JUNIOR (MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) 

ho CNPJ sob o n° 13.927.630/0001-58, NÃO CONSTA do Banco Nacional de 
.Devedores Trabalhistas. 

'Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, 

'Certidão emitida com base no art. 642-A da 

de 7 de julho de 2011, e 

Consolidação das Leis do 

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior 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. 

i\lo 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 
inter'net (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 

hecessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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! , ir it r ição' -  '1..á25.630/ oo01-58 

• .1.2.,à.6'. 	 ' NI LTON FAGUNDES JUNI OR 
Social:.'• ' .  • 1 1  	'! .i ,-  •  

-  	 •  	 . 	 ..,i 	 ,. 	 , 	 •  	 ; 1   , Endereo: .•  ,AV'DOM JOAO VI  1608 SL 206 /  

•  	 ',i 	 '. ' ' 	 ., 	 -., 	 40285-001 

;  	 V,' 	 ' 	 .1 	 ' 	 -•  . 	. 

: •  	 . 

Caixá Econom ica Federal, no uso da at r ibuição que lhe confere 
Ar t . '7',  da,  Lei '8.036, de 11 de maio de 1990, cert ifica que, , 

neta ,• daa,,  a.;  empresa acima ident ificada encont ra-se em 
. situáção regular perante o Fundo de Garant ia do Tempo de 

'Servico -  FGTS. • ;  

	

h 	' 	 • 

'9 presente Cert ificado não servirá de prova cont ra cobrança de 
f ,qualqiJer dèbitos rêferentes a cont r ibuições e/ ou encargos 

I devidds, decorrentes das obrigações com  o FGTS. 

;  	 . 

yOlidade:2,  9 / 0 1 / 2 0 2 1  a 27/ 02/ 2021 
, 	1!  

Cériificação Núm ero: 2021012902514536739988 

,I nform ação obt ida em 08/ 02/ 2021 10: 14: 46 

	

j ! I  	• ; : .• ;  

A ut ilização deste Cert ificado para os fins previstos em  Lei esta 

r: cdndicionada a verificação de autent icidade no site da Caixa:  

w,Ww.cai* a.gov.br,, 
•  
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Página 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde ttóricb do Enpregador 

Dúvidas mais Frequentes 1 Inicio 1 V - 1.1 

p.1-'1ifóriCoi cl6;Empregad:or apresnta 	registros dos CRF concedidos nos 

ultimos 2k.I1 me:Sã, conforme 'Manual de Orientações Regularidade do 

.E!pregador. 

,Insgrição: 18.927 630/660158 

Razão SOcial: N1LTON FAdUNDES'JUNIOFR 

Data'dè 

Emissão/Lóitura 

110/2021 

' -‘/01/2021 
_ 

, 22/12/2020 

03/12/2020 

'14/11/2620 

26/10/2020 '• 

67/10/2020 

:18/09/2020 

30/08/2620 

11/08/2020 

23/07/2020 

04/07/2020 

17/03/2020 

_7/62/2020 

10212020 

20/01%2020 

29/12/2019 • 

08112/2019 

15/11/2019 

:25/10/2019 

06/10/2019 

17/09/2019 

29/08/2619 

10/08/2019 

22/07/2019 

03/07/2019 

14/06/2019 

26/05/2019 

07/05/2019 

Data de Validade 

.29/01/2021 à 27/02/2021 

10/01/2021 a 08/02/2021 

22/12/2020 a 20/01/2021 

03/12/2020 a 01/01/2021 

14/11/2020 a 13/12/2020 

26/10/2020 a 24/11/2020 

07/10/2020 a 05/11/2020 

18/09/2620 a 17/10/2020 

30/08/2020 a 28/09/2020 

11/08/2020 a 09/09/2020 

23/07/2020 a 21/08/2020 

04/07/2020 a 02/08/2020 

17/03/2020 a 14/07/2020 

27/02/2020 a 25(06/2020 

68/02/2020 a 08/03/2020 

20/01/2020 a 18/02/2020 

29/12/2019 a 27/01/2020 

68/12/2019 a 06/01/2020 

1.5/11/2019 a 14/12/2019 

25/10/2019 a 23/11/2019 

66/10/2019 304/11/2019 

17/09/2019 a 16/10/2019 

29/08/2019 a 27/09/2019 

10/0612019 a 08/09/2019 

22/07/2019 a 20/08/2019 

08/07/2019 a 01/08/2019 

14/06/2019 a 13/07/2019 

26/05/2019 a 24/06/2019 

67/05/2019 a 05/06/2019 

Número do CRF 

2021012902514536739988 

2021011004080813177522 

2020122204273297887242 

2020120304052401677191 

2020111402403050153749 

2020102604245954700114 

2020100704552820905005 

2020091803454255648937 

2020083003502188325289 

2020081103550790148460 

2020072303495946164737 

2020070404163709908321 

2020031703440194703980 

2020022703160297947446 

2020020803250791123332 

2020012003435138728236 

2019122904192085258513 

2019120804414195608215 

2019111520582442614451 

2019102503254474912435 

2019100602304500878114 

2019091703251050454691 

2019082904001232233822 

2019081002562110231970 

2019072201431095653101 

2019070303003064129891 

2019061402480258200689 

2019052602124457451736 

2019050703582550913600 

:ps:1:/constilta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregadorjsf 	 08/02/202 
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURLI 

SECRETARIA MUNICI:PA1, DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD 
Praça da Bandeira. SR, centra, CEP: 48475-000, napieuru-13a 

CNPJ: 13 647,55710001-60 	prnnapieune,á ig.eorn.br  7( 343õ-2155 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

1 :1 

• 
Atamos para os devidos fins, que a contratada, NILTON FAGUNDES JÚNIOR, inscrita 

' no 'CNPJ sob o n°. 13.927.630/0001-58, situada à Av. Dom João VI, 1608, Edf. Master 

penter,:, sala 206 - Brotas CEP 40.285-001, Salvador - Bahia, realiza serviços de Locação 
• dd'SoftWares para gerenciamento das ações da administração pública municipal, para a 

:i1F,ire!pitura Municipal de 'tapicuru, Estado da Bahia, órgão da pessoa jurídica de direito 

Y..i'iú000, inscrita no CNPJ sob o n°. 13.647.557/0001-60, com Praça da Bandeira, n. 58, 

»defitni, Itapicuru/BA- Bahia, bem como para os Fundos de Saúde e Educação desde 

„Janeiro de 2017 até a presente data, para a prestação dos serviços referentes aos 

SISTEMAS: 

Sistema de Folha de Pagamento e Recursos Humanos via web; 

Sistema de Portal do Servidor (Contracheque online); 

Sistema de Patrimônio Público via web; 

Controle Interno. 

E Orientação técnica ao Município de 'tapicuru/BA de acordo com as especificações 

.contantes nos termos de referencia do contrato de n° 014C/2017 e seus termos 

aditivos. Confirmamos a boa qualidade dos serviços prestados bem como registramos que 

a empresa cumpriu fielmente com todos os compromissos assumidos, nada constando em 
í 	. 

nOgsos arquivos conduta que desabone a equipe técnica e comercial da empresa NILTON 

FAGÚNDES JÚNIOR, até a presente data. Em oportunidade, salientamos ainda que a 

migração do banco de dados, a implantação e o treinamento e capacitação do pessoal fora 

realizado em tempo hábil e de forma satisfatória. 

ltapicuru/Bahia, 31 de Dezembro de 2018. 

Magno étreira de Souza 
Prefeito Municipal 



Estado da Bahia 

Prefeitura Municipal de Correntina 
CNPJ: 14.221.741/0001-07 

 

CORRENT1t4A 

Come zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvocê sempre quis 

 

Atesto para os fins que se fizerem necessários, que esta 
Múnicipal de Correntina , CNPJ 14.221.741/0001-07situada na Rua 

' da Chácara, N2  445 — Antônio da França Barbosa, Estado da Bahia, 
.faz uso da Consultoria, Assessoria e Capacitação dos funcionários 
envolvidos no gerenciamento e alimentação do SIGA ( Sistema 
Integrado de Gestão e Auditoria) desenvolvido e comercializado por 

. Nilton Fagundes Junior ME (FÁCIL SISTEMAS), CNPJ 
13.927.630/0001-58 estabelecida à Avenida Antônio Carlos 
Magalhães, N2  2501 Cond. Edf. Profissional Center — Brotas na 

cidade de Salvador, Estado da Bahia. 

Correntina-Ba, 29 de novembro de 2012. 

Dibg nes de França Alcâ tara 

Diretor de Recursos Flui anos 

Rtia d.a Chácara, 445- Loteamento Antônio França - Fone: (77) 3488-21 34 - CEP: 47.650-000 Correntina - BA 
E-mail: pmcorrentina@yahoo.com.br  

ATESTADO 



Estado da Bahia 

Poder Lecislativo do Município de Jacobina 
João 11 nw,a 13randào. 125Iirru - l'eru 	L 	- Wihi 

UNI).1 1.- . 11"8.07-1/Y0001-6:1s 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

'Atesto para os fins que se fizerem necesstif., que esta Cãmara 
:Municipal de jacobina, CNPtl 13.228.007/00W 	situada à Ar. João ,171- 1. Brandão, N" 125, centro - CEP 44.700-00c, Jacobina, Estado da  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Balia f:az uso dos Sistemas de: CONT,L\BILIDALL PÚBLICA, FOLIA DE 
PAGAMENTO CONTRATO PATRIMÔNIO, FRO1 A. ALMOXARIPADO . 	•. 	• 
PORTAL,  00 S'ERVIDOR, COm funcionalidades de ayordo com a legislacão 

, 	.-igynte.:sistema este desenvolvido e corra'xcializo 1 	Nilton Fagundes Jun:ior,..ME(FÁCIL SISTEMAS), CNPd 13.(:)27.t.):. 0, ()001-58 estabelecido 
António Carlos Magalhães, N" 2501 t nd . Edf. Profissonal ,Cen:ter, ';',-112 1020, Brotas na cidade de Salvador. I -•.1•Ido da Bailia. 

Jac ?bl l'evert:•iro d;• 201(1. 

Maria Neurna Sarnpaio'Carvalho 
Tesoureira 

12" Orleirr dr• Notrrs Craz•valin Cnspnr 
A. ACM - rr`4f Serv 	ter • injas 04,1)5 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• S' L — Edwin trivrt rr 13A orrerrnarmyr 
Forre 1) 3036 500 - 	2rur1as 	-ndorggmr - 

'Confere o 1-n.0 origina ,gue me foi pre!2entecie,D ou. rry 
' •• Salvednr;  03 de tvler 	01. ?. 
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Estado da Bahia 

Poder Legislativo do Município de Jacobina 
Av. João Fraga Brandão. 125 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	Bairro •rerii Jbina — Bahia 
CNN 13.228.077/0001-6:5 

ATESTADO DE CAPACIDADE  TÉCNICA  

Atesto para os fins que se fizerem necessàriós que esta Camara 
Municipal d.e Jacobina, CN,Pj 13.228.007/000i-6 -J, situada à Av. Jbao 
Fraga Brandão, N° 125, centro - CEP 44.700-0(.)0. Jacobina, Estado da. 
Bailia, 'faz uso dos Sistemas de: CONTABILIDADE., PÚBLICA, FOLHA DE 
PAGAMENTO,CONT-RATO, PATRIMÔNIO, PROT.L\ ALMOXARIPADO 
PORTAL DO SERVIDOR, com funcionalidades zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde avordo com a legislação 
,vigente, sistema este desenvolvido e comercializa0 por Nilton Fagundes 
junior ME(FÁCIL SISTEMAS), CNR1 13.227.e.):(). 0001-58 est,;-:-Ibelecida 
á Avenida António Carlos Magalhães, N" 2501 0 ud. Edf. Profissional 
Center, Sala 1020, Brotas na cidade de Salvador. P,...;ado da Bahia. 

Jacobina - B.A. 3 de Fevereiro de 2016. 

Maria Neurna. SarnpaiCarvalho 
Teso ureira 

1 
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Erival ta dos Santos 

„  
111, •   4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.,1$  

• i:  j i: sr! !  "7, '„4 	 I  •  

,  '1::;ESTAID'ODAIBAHIÀ,  - 	I  	 ,,, 	 !: !4'! •  	. 

MAIRA moNleipAL DE SIMÕES FILHO 
11$:G),É3'IN'Ét.,E1 '.DA11;);RESIDÊNCIA 

• 
;Lr.' 

Simões Filho, 09 de fevereiro de 2021. 
H I  ;  

I ! :  	 , 

ul 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj 4, ;, • 	' 	• 

ProcessozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,A*011,1iép-atiyp; 	01 2/2021. 
iii,

• 	; 	' 	 44l t Dnetjni....:CyProctirádoriã'JUriclica/Controle Interno 

Assunto 
, 1,1„- 	í'• • ; 

P,,r0taçâ,c5 dOierviços; de locação de sistemas para gerenciamento de 
:•• 	. 	;+: 

ihfOrrnâções:ãdrhiriit'ratiVa clâ,Câmara Municipal de Simões Filho 

AUTORIZAÇÃO 

!; 
Autorizo insiturár o.deVido, processo para a contratação proposta no referido Processo 

AdMiniMratiVo.,SuISmeta-:se,à Procuradoria Jurídica e ao Controle Interno desta Câmara 

parã;a0reciaçâo âcéi1ca da legalidade da DISPENSA N° 006/2021. 

Presidente da Câmara Municipal 

, 
Pa 0 da Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 

Telefone: (71) 2108-7200 
Site: www.camarasimoes.ba.gov.br  
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eix.. 
AL DE 

' ESTADO I,A,J, dáHl'A, .' 	 ' • 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/4, 

„pk191ÁRA.MUNI IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOI RAL DE SI MÕES FI LHO 	 J 	 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA110 	cir 
0)0¡:•.:00kÀE:01,1•STRATIVA 	

§,' •g,t5 
e( 

!Ii, : l'i,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,   ;, •:,.:¡4',  4 ''-f:'.0 	'i,,,•,i ..: , 	 . ..'4...----4, À;....,:..i..:  .1..k.•  -._.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4.,',  i',,...I.J.: 	1 	 ____.£ 	".... 
»MINUTA DE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° ..J2021. 

iT,1:9[1-C11-  Y,  rirr -T  ..,:, 	'- 

	

. i . 	I ifi,11 4  

f ,1 , 	'- , !i• 	; 	,,, dli.11,1: 

	

-,' 	H!1 	L 

:, '4 :, 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, pessoa 
jurídica de direito público, com endereço na Praça da Bíblia, 
s/n - Centro - Simões Filho/BA, inscrita no CNPJ n° 
13.612.270/0001-03, neste ato representado por seu 
Presidente, o Sr. Erivaldo Costa dos Santos, doravante, 
denominado, CONTRATANTE e a empresa NILTON 
FAGUNDES JUNIOR/EPP, CNPJ n° 13.927.630/0001-58 
situada a Avenida Antônio Carlos Magalhães, 2501, Edf. 
Profissional Center SI 1011, Brotas, Salvador/BA, neste ato 
representada 	na 	forma 	dos 	seus 
Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo Sr. Nilton 
Fagundes Junior portador do documento de Identidade n° 
478908431 e CPF n° 881.630.835-49, aqui denominada 
CONTRATADA, resolvem firmar o presente instrumento 
para a prestação de serviços autorizada pelo despacho 
constante do Processo Administrativo n° 012/2021, Nota de 
Empenho n° 	/2021 referente a Dispensa de Licitação n° 
006/2021, que regerá pela Lei n° 8.666/93 e suas 
posteriores alterações, aplicado supletivamente as 
disposições de direito privado e os princípios da teoria geral 
do contrato, mediante as Cláusulas e condições seguintes: 

' 	; 

' 
OBJETO. 

CohStitui objetd deste contrato, a Locação de sistemas de Gestão Pública (com os seguintes 
t: 

rnodulos:: ‘CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, PORTAL DO SERVIDOR, , 
PATRIMÔNIO, FROTA,; PROTOCOLO e ALMOXARIFADO) para gerenciamento das 
inform'açõeS,admihistrativas da Câmara Municipal De Simões Filho. 

§. 0  o objeto déSte'CLONTRATO será realizado em conformidade com o ANEXO ÚNICO e 

. 	• 

temo  de.'Refer'Ocia, 'que juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar 
esta instrprpento, independentemente de transcrição. 

, 

[2. • OBFIG-ACOES • 15A CONTRATADA 

Sem pre
I

jurio de outrós.encargos decorrentes da Lei, constituem obrigações da CONTRATADA, na 
execução:  do objeto deste contrato:' 

	

I 	I.  
2.1. A CONTRATADA deve fornecer o software de acordo com ás especificações e condições do 

temo de referência no prazo solicitado pela Administração e atender as condições estabelecidas 
de:   prazos de garantia; 
! 

Praça da Bíblia, s/n - Centro -CEP. 43.700-00 - Simões Filho - Bahia ; 
Telefone: (71) 2108-7200 

.Site: www.camarasimoesfilho.ba.gov.br  
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CÂMARA MUNI CI PAL DE SI MÕES FI LHO 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

„ 
2.2., AIÇONTRATADA deverá atualizar o sistema, sem custos adicionais ao CONTRATANTE, nos casos 

e:mudi(iças de leis e melhorias do sistema que impactem nos processos de gestão de pessoas 

óü folha de pagamento ou em qualquer funcionalidade do sistema, durante toda a vigência do 

contrato.:  

2.3:   A CONTRATADA deverá proporcionar corpo técnico qualificado especializado para garantir os 

serviços 00 . 11[Ewi-té, técnico e manutenção; 

2.4. A'CONTRAHTI  ADA,deverá realizar a migração de dados do(s) sistema(s) atual (is) para os novos 

sistemas adquiridOS, sem custos adicionais. 

A 'CONTRATADA. deverá fazer a integração do sistema adquirido com o site oficial da Câmara, 

em custos:adicionais.:  

2.6. A CONTRADADA ,definirá, no mínimo, um técnico que será responsável pelo atendimento ao 

chamado. • 
• 

2.7. Sempre que houver quebra dos níveis de serviço, a CONTRATANTE emitirá notificação à 

CONTRATADA, que terá prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar as justificativas 

pára as falhas verificadas; Caso não haja manifestação da CONTRATADA dentro desse prazo ou 

caso a Administração entenda serem improcedentes as justificativas, será iniciado processo de 

aplicaçãwda multa previstaiconforme o nível de serviço transgredido; 

2.8.. As despesas com viagens, estadias e quaisquer outros advindos do deslocamento presencial 

referentes ao objeto deste contrato ficam a cargo da CONTRATADA. 

2.9. A CONTRATANTE terá propriedade sobre todos os documentos e procedimentos operacionais 

duzidós no escopo dá presente contratação; 
: • ; •  

2.1d. Eáregar tóda a dócumentação técnica (documento de visão, manual do sistema, especificação 

de Caso de SO, Módelo de.  banco de dados) dos softwares locados; 

2.11. Executar pelo períOdo de 02 (dois) meses, contratados do recebimento definitivo do software, a 

prestar °serviço de suporte tecnico e atualização de versões. 

2i2. SÃO AI NDA DE RESPONSABI LI DADE DA CONTRATADA: 

Cumprir fielmente o estabelecido de forma que os serviços a serem executados 

, 
.1 

mantenham'-se em condições de perfeito, ininterrupto e regular funcionamento, mediante 

os serviços de'rnanutenção necessária, inclusive; 

ResPbriSabilizar'-se :por' todo o ônus relativo ao fornecimento e instalação, dos módulos 

inclusive fretes e seguros (se necessário) desde a origem até sua entrega no local de 

destino; 	' 

Dispônibiliza.contato de emergência (telefone, e-mail) a fim de atender, de pronto, as 

solicitações requeridas; 

Praça da Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 

Telefone: (71) 2108-7200 

Site:  www.camarasimoesfilho.ba.gov.br  
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. CÂMARA ,MUNI CI PAL DE SI MÕES FI LHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 04'  • 

<  Respbrider .pelas: despesas resultantes de quaisquer ações, demandas, decorrentes de 

daricÊ,Oja•  pôr culpa sua ou por qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, 

igual,ménte, Por qúaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, 

que Ibé vehhairri a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do contrato. 

Não :soe obrigar peçante terceiros, dando o presente contrato como garantia ou compensar 

direitbs de :crédito" decorrentes da execução dos serviços ora pactuados em operações 

bár4rias êí'oU financeira, sem prévia autorização expressa do Contratante. 

Treinamento 'de 16 horas da implementação do software para os usuários e gestores, 

incluindo manual de usod; 	a ferramenta. O treinamento deverá ser presencial na sede da ' 	'  

CâMara Municipali de Simões Filho, situada a Praça da Bíblia, s/n°, Centro, Simões Filho/BA. 
, 	•  	<  

O Cr-bile:grama deste podèrá ser definido entre as partes, sendo que a carga horária mínima .•  
'para' Jos treinamentos deverá ser de 16 (dezesseis) horas para os usuários administradores 

e' g:estores', „não. havéndo carga horária máxima. O treinamento dos usuários 

administradores será complementado on the job durante a implantação do sistema. 
• • •  

2.1. Cumprir rigorosamente com as especificações dos serviços, nas condições indicadas na proposta 

api'esentada, competindo-lhe .à execução completa dos mesmos; 

2.14. Acatar e facilitar a ',ação da fikalização por parte da Câmara Municipal, cumprindo as exigências 

, da mesmá.li 
. 

2.15. Reconhecer os direitos' da administração em caso de rescisão administrativa, prevista nos artigos 

77; 78 e,79 zda Lei 8.666/93. 
: 	•  	•  

2.16. Manter dUrante ; toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

toda'as"Condições. de  habilitação e qualificação exigidas. 

2.17. Aceit 'ar has:,mesnias condições contratuais os acréscimos ou supressões constantes na Lei 

Federal 8.666/93. 
,•  	i;   i;  	•  

Não utilizar':  este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de 

etTiPréstirilb's bancários ou descontos de duplicatas. 
-.•  :  	 •  •  

r3. OBRI GzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-AÇÕESVirCONTRATANTE  L__ 

3:1.. •  Dar à CONTRATADA as condições necessárias para a regular execução deste Contrato. 
. 	, 

.•  	;  	, 

3.2. E5cigir o diMprithento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 

Cláusulasl'cdntratuais e os termos de sua proposta. 

3.3. Permitir 'b:  aceso. •dos •  empregados autorizados da CONTRATADA às instalações físicas do 

CONTRATANTE, ;nos locais é na forma necessários para a execução dos serviços. 

3.4. Notificar 'a CONt•FRATADA•  por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

s/n — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 

•  Telefone: (71) 2108-7200 

Site:  yvww.camarasimoesfilho.ba.gov.br  
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CÀMARÃJNI CI PAL DE SI MÕES FI LHO  

D I  RÉTORiÁFADMINI  STRATIVA 	 .. 
.. 	.., 	. 	l, 	, 	 ... 

3.5.i pagar 'à :CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 

i 

 

estabelecidas no Edital e seus ànexos. 
. 

	

.6. 	Efetuar, no que Couber;  as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 
I 	, 	•  	t 	•  ' 	, 

CONTRATADA. .:  '. . 
, i . •  	':  	•  

i 
:i 3 'f7. :  Não pratiCar.ato c!e ingerência na administração da CONTRATADA, tais como: 

' 
 

3..7.:1„. ExerCert o ppoer 'de ,mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se 

. :  	. somente ao.  :2 prepoptos ou responsáveis por ela indicados; 

3.7.2:  ' D'irecionar á Ointratação.de•Pessoas para trabalhar na CONTRATADA; 
I  3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,73... PrortiOer.. 6,11 aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a 
. 	I 	: 	 • 	I 	• O 

i 	

, ! 	 , 

 utilizaçãb•destes em' atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em •  . 	g 	•é 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg  I 

g 	• 

 

relação 'á fünção específica para a qual o trabalhador foi contratado; 
.. 	 i 	... 

„ 

3.8. ,  - Prestar informações e esclarecimentos necessários ao bom desenvolvimento das tarefas. 

	

3.9 	Exigir:O!  inlediato afastamento e/ou substituição de qualquer empregado da CONTRATADA que 

	

. 	l'Iã9 mereça' confiança no trato dos serviços, que produza complicações para a supervisão e 

. . Èisaalizaç.ão, ,que àclote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das atribuições 

ciue°  lhe Oram designadas. . 

DA ÉI SCALI ZAÇA0  i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	•  

a. 	OS serviços serão f'iscalizados por pessoa credenciada do CONTRATANTE, com poderes para 

verificar o fiel cumprimento deste em todos os termos e condições, sendo que sua eventual 

' 	omissão flão eximirá a 'CONTRATADA dos compromissos e obrigações assumidos perante o 

CONTRATA'NT. 

, À fiscalização ,clô Oresepte contrato ficará sob a responsabilidade do servidor Sr. André Luiz 

, Bispo*  dos Santos, Diretor Administrativo. 

: 	•  

5.  13zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-6-' PRAZO E  

1 1 1. 	•  	•  
a. 	Et e contrato entrará em vigência na data de sua assinatura e se encerrará no dia .../ .../ 2021. 

rã 	DO :VALOR DOi"C-ONTRÃTO, DOTAÇAO ORÇAMENTÁRI A E LI CI TAÇAO 

Pela execução total Objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagará á CONTRATADA, a 

imOortânCïa globall,Iestiniada de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). 

; 	I  

objeto' de` ste ciÁtrato'foi dispensado de licitação conforme pedido de dispensa n°003/2021. 

, 	•  	, 	•  	i 
As despesas parallo pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos das Dotações 

Orçamentárias a; , Seguir especificadas: 

:  

Plraça da Bíblia.;  s/n — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 
Telefone: (71) 2108-7200 

Site:  www.camarasimoesfilho.ba.gov.br  



ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

5 

Órgão/Unidade: 01.01.001 - Câmara Municipal de Simões Filho 

Atividade: 01.031.001.2.001 - Gestão das Ações das Atividades da Câmara 

Elemento de Despesa: 33.90.40.00 — Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação/Pessoa Jurídica. 

FORMA D E RAGAMENili0 

a. 	O valor global estimado deste contrato é de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). 

§ 10. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados MENSALMENTE de acordo com o 
cumprimento do objeto contratual, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que 
não haja pendência a ser regularizada pelo contratado. 

b. 	Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias, a CONTRATADA deverá entregar a documentação a seguir relacionada 
juntamente com a Nota Fiscal/Fatura referente aos fornecimentos executados: 

Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeito Negativo de 
débitos relativo a Tributos Federais, abrangendo, inclusive o INSS, expedida pela 
Receita Federal do Brasil; 
Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito Negativo expedida pelo 
município, relativo ao domicílio ou a sede da licitante, comprovando sua 
regularidade para com a Fazenda Municipal; 
Certidão Negativa, ou Positiva com efeito Negativo, ou ainda de não contribuinte, 
expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado em que estiver localizada a sede 
da licitante; 
Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
emitida pela Caixa Econômica Federal; 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do 
Trabalho — Lei Federal n° 12.440 de 07 de julho de 2011. 

c. 	Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela CONTRATADA na Diretoria 
Administrativa 	ou 	encaminhados 	eletronicamente 	para: 
diretoriaadm@camarasimoesfilho.ba.gv.br  e financeiro@camarasimoesfilho.ba.gov.br. 

d. 	A Contratada deverá discriminar no corpo da nota fiscal o número da nota de empenho ou 
ordem de fornecimento, o número do Contrato correspondente à contratação e o seu domicílio 
bancário (número do banco, nome, número da agência e da conta corrente). 

e. 	Recebida a documentação mencionada, a fiscalização deverá apor a data de entrega a 
Câmara Municipal de Simões Filho e assiná-la. 

Praça da Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 
Telefone: (71) 2108-7200 
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ESTADODA 
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rt 
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th 

	

II 	6 
CÂNIÁkAlVONIÓICAL DE SIMÕES FILHO 	4 .... 

	

v 	 4:. i  DIIÉTORlittk!'ADIVINISTRATIVA 	 0 O , 	.! 	'• ,,  
.: Verificadas inconSistências ou dúvidas na documentação entregue, a CONTRATADA terá o i 	; 1.  i . 	: 	i‘; 	, 	.• 	• 
, I.  prazo maxtrino de 7 (ele) dias corridos, contado a partir do recebimento de diligência da 

fisealizáCáC,: para :prestar os esclarecimentos cabíveis, formal e documentalmente. 

1' i: ' •• ; 1. • 	, 	• , 	, 

gos,  casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa da CONTRATANTE, o valor devido i ; , 
Será  atualado co ri: . • 
.1 	• 

r;nulta Moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura; 
j 

II 	, 	; 
: 	ii.111uros dé 1% ao mês e 1 

. 	, iii.1', atualizaçao, monetária, calculada pro rata tempore, com base no IGP-DI. 

Sendo afÃointrataçl'a .oPtagte• pelo SIMPLES, deverá a mesma apresentar cópia do respectivo 

., terrno.de:OPção juritamen'te com. ' a nota fiscal de fornecimento dos produtos de modo a que os 
p 	• 	; 

- tributos •lhcídenfe
i,

s sobre a Operação de venda dos mesmos sejam recolhidos naquela 
rhodalidapei ,' 	'i 	' 

,1 1 • • ! '; 	, I • III 
1 	" 	

; ; -,• 
1_ 

RéGiNiEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- DE EXEC'uçko'  . 

11 a. Os serviçoI,S' que, t(ata este contrato serão executados de acordo com as necessidades desta 
Casa' Legi6lativa, cabendo a 'contratada cumprir com todas as determinações do termo do 
Contrato erk Concordância total com esse processo. 

, • 
DAS PENALIDADES  

•• 	• 
a. 	A CONTRATADA1 e a CONTRATANTE sujeitar-se-ão, no caso de inadimplemento de suas 

obrigações, sem prejuízo de sanções civis e criminais, se for o caso, a penalidade de 0,3% 
(três déCips por icentoYao dia, até o 300  (trigésimo) dia de atraso sobre o valor proporcional 
doPontrató.:ESalvo se por motivo de força maior. 

ti 

	

;1: 	• 	: k 	• 
I 	: 

b 	As' par'teS estão•¡sujeitas'.á ,CumPrir este contrato de forma legal e integral, ficando as mesmas 

	

I 	 , 
na obrigaçãb de pagar :multa de 30% do valor deste no caso de descumprimento de qualquer 
urna das CláusulasaqUi Contidas. 

O pagamento de valores referentes a multa será efetuada imediatamente, ou facultada a 
Administração efetuar o reSPectivo desconto nas faturas a serem pagas a CONTRATADA. 

DA•RESCISAO;CONTRATUAL  

á. ;i q  prese4e, contato será considerado rescindido de pleno direito, mediante caracterização 
fôrma' dó 1(s) seu(s) rnotivo (s), conforme estabelecido (s) nos artigos 77. 78 e 79 da Lei 
8!666/93 e suas álterações. 

b. 
 r 

A rescisão do COntrató, antes 'do seu término natural, será formalizada através de celebração 
do terrno de. encerrarilento, e que as partes CONTRATANTES darão mútua, plena, geral e ; 	, 	• 	• 
irrevogavel :,quitáção de todos os direitos e obrigações contratuais, salvo os que, por disposição 

de Lei ou deste instrumento :vigorarem além da data do seu encerramento. 
: • 

I 	' ,Pr'açá.  dia ;Bíblia, si.n - Centro -CEP. 43.700-00 - Simões Filho - Bahia 

Telefone: (71) 2108-7200 
I 	

;.• 
I .,Site: www.camarasimoesfilho.ba.gov.br  



.„ 

ESTADO DIA BANIA 
CÂMARA ilfilJNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

: DIRET,ORIAIADKAINISTRATIVA 
1 .1 's 	I 

. :. 	_1. 	• .. 	.- 	
.11' .; 	,. 	. 

bo Écifib 	..1, 
, I 	-! 	— -,,, 

áêger-sé-á o F:40 DA COMARCA DE SIMÕES FILHO, renunciando as partes a qualquer 
s).4,tro, por •mail:Privilegiêdo• que seja, para apreciar e dirimir as dúvidas e controvérsias 
pbenfuraldecorr,áltes'da interpretação e execução deste contrato. 

1 	
.,. 	

ii ‘1 	' i • ' 	"1: 
., 	11 

[1.2: 66AS CJ)NDICUELS GERAIS  

: 	' 	1 - 	. 	, . ' A CONTRATADA nao podera' transferir a execução do que se trata o presente contrato, nem 
i larnpoucb transferir ou càuCionar os direitos ou garantias deste, no todo ou em parte, salvo 

, ii • 	 I . 
coM conseptimehtõ por, eácríto'da CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. 
; 1 	t' 	• 	:, 	.. 	.i. 	• 	. 	:i 

‘ .: 	i . , 	,, 	• 	. :: 2:: . 	., , 
.. 	.P.icani resévácIós à Cámára Municipal o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer 

, càê&singdlàr, duvidoso ou omisso, não previsto neste Contrato, nas Especificações, nas Leis, 
na 	Norn'iàs e em ,tudo mais que se qualquer forma relacione, direta ou indiretamente, com o ,i 
objeto deta Licitação. 
i 

a. 

SI 4C zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	a 
..,J 	 11\ 

ti, 
7 

i&N 

Serão partes ihtegrantes dó Contrato, independente de transcrição, todos os elementos 
i•on'Aecido'Súe se.a/iram'de basé à contratação, os pareceres e demais elementos. 

I 	• 

d. 	Este contrato ê i'eido pela Lei Federal n° 8.666/93 e alterações. 

rm. DAS CONDIÇOES FINAIS  

, 	, 
ASSim haVendd,,ajustadós," fizeram imprimir este instrumento em 3 (três) vias, que são 
rubricadá!em todas as suas folhas e assinadas, a última delas, pelos representantes legais 
das parteá ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.  peláslesiemunhas presenciais, para os efeitos jurídicos. 

	

. 	I, 	! 

	

i 	:.:: 	-I 	• 

	

SIMÕES FILHD — SM:HÁ, . ; Ae 	1  dé 2621. ..., I 	:• 	. 	ir, 	. 

Câmara Municipal stfd:SimõâFilho - Contratante 

NILTON FAGUNDES ONIOR/EPP - Contratada 

• 
TESTEMUNHAS: 

CPF 

praça;dáiBiblia; s/n -7  Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 

Telefone: (71) 2108-7200 
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ESTADO DA BANI A 
CÂMARA MUNI CI PAL DE SI MÕES FI LHO 
DI RETORiKADI VI I NI STRATI VA 

ANEXO ÚNI CO DO CONTRATO N°  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	/ 2021 

8 

'DESCRI ÇÃO PERÍ ODO 
VALOR 

MENSAL 
TOTAL (02 

MESES)  

01 

, 

i 

Lbca0o de'SOftware WEB de 

Cpntabilidade Publica Integrado com: 

. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	'CdulO OrçnzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-ienta,rió (LOA, LDO E PPA); 

'Modulo Contratos; . 	I:  
, 

,Módulo Licitaçpes;.;  

Módulo ConVenios; 	, 	. 

Portal da,Tranepa'rencia- Lei 	:  

Complementar 131/2009 

2 MESES 2.000,00 4.000,00 

02 
Sistema Web de Recursos Humanos e 

, Folha de Pagamento;. 
2 MESES 1.300,00 2.600,00 

03 	. :pcirtardo Servidon(dCntracheque online) 2 MESES 1.000,00 2.000,00 

04. .Sitema de Patrimônio Web 2 MESES 1.100,00 2.200,00 

05 Sistema Web de Fijote , 	' . 	 . 	.. 	., 2 MESES 900,00 1.800,00 

05,,. ' ,Sistema Web de Protocolo 2 MESES 800,00 1.600,00 

07 .  SiSterria Web de Almoxarifadó . 2 MESES 900,00 1.800,00 

-VALOR TOTAL 16.000,00 

.)  

Veáór.Globáll de: á$ 1.6.000;00,(detesSeis mil reais). 

Praça da1l3iblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 

Telefone: (71) 2108-7200 

. Site: www.camarasimoesfilho.ba.gov.br  



ESTADO DA BAHI A 

CÂMARA MUNI CI PAL DE SI MÕES FI LHO - BA 
PROCURADORI A JURÍ DI CA 

PARECER JURÍ DI CO 019/ 2021 

PROCESSO ADMI NI STRATI VO N°  012/ 2021 

Da.: Procuradoria Jurídica 

Para: Comissão Permanente de Licitação 

DI SPENSA DE LI CI TAÇÃO N9-: 006/ 2021. 

EMENTA: Parecer jurídico relativo ao procedimento de 

Dispensa de Licitação. Contrato de locação de sistemas 

de Gestão Pública (com os seguintes módulos: 

Contabilidade, Recursos Humanos, Portal do Servidor, 

Patrimônio, Frota, Protocolo e Almoxarifado) para 

gerenciamento das informações administrativas da 

Câmara Municipal de Simões Filho — Bahia. Obediência 

aos parâmetros da Lei Federal 8.666/93. Legalidade da 

Contratação. 

Trata-se o presente expediente de solicitação e análise jurídica acerca do procedimento de 

contratação direta, fundamentado na Lei de Licitações, para o Contrato de locação de sistemas 

de Gestão Pública (com os seguintes módulos: Contabilidade, Recursos Humanos, Portal do 

Servidor, Patrimônio, Frota, Protocolo e Almoxarifado) para gerenciamento das informações 

administrativas da Câmara Municipal de Simões Filho — Bahia, conforme constante na 

justificativa da contratação. 

Importante tecer alguns esclarecimentos a cerca do processo licitatório, da finalidade e 

abrangência do parecer jurídico e da modalidade Dispensa. 

Como sabemos, todas as compras e contratações das entidades públicas seguem 

obrigatoriamente um regime regulamentado por Lei. O fundamento principal que reza por esta 

iniciativa é o artigo. 37, inciso XXI , da Constituição Federal de 1988, no qual determina que as 

obras, os serviços, compras e alienações devem ocorrer por meio de licitações. 

Praça da Bíblia, s/n - Centro - CEP. 43700-000 - Simões Filho - Bahia 

Tel.:  (71) 2108-7200 /  2108-7227 
Site:  www.camarasimoesfilho.ba.gov.br  
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4 
A licitação foi o meio encontrado pela Administração Pública, parál. ôrnar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	ica a 

o 
participação de interessados em procedimentos que visam suprir as necessidades dos órgãos. 

públicos acerca dos serviços disponibilizados por pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas nos 

campos mercadológicos distritais, municipais, estaduais e nacionais, e ainda procurar conseguir 

a proposta mais vantajosa às contratações. 

Para melhor entendimento, vejamos o que dispõe o inciso XXI  do Artigo 37 da CF/1988: 

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  

(—) 

"XXI  - ressalvados os casos especificados na legislação, 

as obras, serviços, compras e alienações serão 

contratados mediante processo de licitação pública 

que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as condições 

efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 

somente permitirá as exigências de qualificação 

técnica e econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações." 

A regulamentação do dispositivo constitucional parcialmente transcrito ficou a cargo da Lei 

federal n° 8.666/93 de 21 de junho de 1993, conhecida como Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos que instituiu normas para licitações e contratos da Administração Pública, e 

outras providências. 

O objetivo da licitação é contratar a proposta mais vantajosa para a Administração, primando 

pelos princípios aplicáveis às licitações na seguinte ordem: legalidade; impessoalidade; 

moralidade; igualdade; publicidade; probidade administrativa; vinculação ao instrumento 

convocatório;  julgamento objetivo, e, dos que lhes são correlatos. Licitar é regra, entr anto, há 

ESTADO DA BAHI A 

Praça da Bíblia, s/n - Centro - CEP. 43700-000 - Simões Filho - Bahia 
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O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	O 
aquisições e contratações que possuem caracterizações específicas tornando impossíveis e/ou 

inviáveis as licitações nos trâmites usuais, frustrando a realização adequada das funções 

estatais. 

Na ocorrência de licitações impossíveis e/ou inviáveis, a lei previu exceções à regra, as 

Dispensas de Licitações e a lnexigibilidade de Licitação, caso aqui em discussão. Trata-se de 

certame realizado sob a obediência ao estabelecido no art. 24, inciso ll da Lei n. 8.666/93, onde 

se verifica ocasião em que é cabível a dispensa de licitação: 

"Art. 24 É dispensável a licitação: 

I I - para outros serviços e compras de valor até 10%  

(dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do 

inciso I I  do artigo anterior e para alienações, nos casos 

previstos nesta Lei, desde que não se refiram a 

parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação 

de maior vulto que possa ser realizada de uma só 

vez; (Redação dada pela Lei n2  9.648, de 1998)  

No caso em questão verifica-se a Dispensa de Licitação com base jurídica no inciso I I  do 

parágrafo único do art. 26 da Lei n2 8.666/93. 

Segundo nos ensina o festejado professor Hely Lopes Meirelles, A licitação dispensada: 

"é aquela que a própria lei declarou-a como tal". José 

Santos Carvalho Filho acrescenta que esta se 

caracteriza pela circunstância de que, em tese, poderia 

o procedimento ser realizado, mas que, pela 

particularidade do caso, decidiu o legislador não torná-

lo obrigatório." 

Carvalho filho, por sua vez, pontua: 

"Anote-se que o administrador, mesmo nesses casos, 

poderá realizar a licitação, se ente er mais 

Praça da Bíblia, 	- Centro - CEP. 43700-000 - Simões Filho - Bahia 
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conveniente para a adm inist ração. Não há 

obrigatoriedade de não licitar, mas faculdade de não 

fazê- lo."  (2014, p. 254) . 

Na oportunidade, cabe aqui ressaltar que a cont ratação da em presa NI LTON FAGUNDES 

JUNI OR/ EPP, mot ivou a realização do Dist rato com t rês empresas que prestavam serviços à 

Câmara Municipal de Simões Filho, quais sejam :  A MC3  SI STEMA LTDA/ EPP, a COPAM 

I NFORMÁTI CA E CONSULTORI A LTDA/ ME. e a em presa T. O. SI STEMAS DE I NFORMÁTI CA 

LTDA/ ME., uma vez que a empresa supracitada em seu sistema consegue integrar todos os 

serviços ofertados pelas empresas citadas, entendendo assim  o adm inist rador não haver mais 

necessidade de dar cont inuidade ao cont rato das mesmas. É aqui vislumbrado, pois, o pr incípio 

da eficiência e econom icidade. 

DA DI SPENSA 

Diz o art . 26 da Lei 8.666/ 93, em  seu parágrafo único:  

"Parágrafo único — O processo de dispensa, de 

inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste 

art igo, será inst ruído, no que couber, com os seguintes 

elem entos:  

I  — caracterização da situação em ergencial ou 

calam itosa que just ifique a dispensa, quando for o 

caso;  

I I  — razão da escolha do fornecedor ou executante;  

I I I  —just ificat iva do preço; 

I V — docum entos de aprovação dos projetos de 

pesquisa aos quais os bens serão alocados. "  

Os atos em que se verifique a dispensa de licitações são atos que fogem ao princípio 

const itucional da obrigatoriedade de licitação, consagrando-se com o exceções a este princípio. 

Praça da Bíblia, s/ n -  Cent ro -  CEP. 43700-000 -  Sim óes Filho -  Bahia 
Tel.:  (71)  2108-7200 /  2108-7227 	 41 ~ árffirrwárfflebt ifilhosba.gov.br  
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Assim, este tipo de ato trata-se de ato discricionário, mas que devido a sua importância e 

necessidade extrema de idoneidade, se submete ao crivo de devida justificativa que ateste o 

referido ato. 

A dispensa e a inexigibilidade da licitação se constituem em espécie do gênero 
contratação 

direta, permitindo que o órgão ou a entidade da Administração firme o contrato administrativo 

diretamente com o particular, sem a prévia realização de processo de licitação. 

Em determinadas situações concretas, a contratação de serviços técnicos especializados, 

devido ao grau de aprimoramento alcançado por seus executores, poderá vir a gerar a 

inexigibilidade da licitação, bastando, para tanto, que se identifique a natureza singular do 

serviço prestado, a sua pertinência com as necessidades da Administração e a sua subsequente 

aderência com as previsões constitucionais do ordenamento. Atendidos tais requisitos, não 

haverá, sequer, conflito com as disposições do princípio da igualdade. 

No caso em questão se verifica a análise dos incisos I I  e I I I , do parágrafo único, do art. 26 da Lei 

8.666/93. Inobstante o fato da presente contratação estar dentro dos limites estabelecidos no 

art. 24, I I  da Lei 8.666/93, o que justifica a contratação direta, vale tecer alguns comentários a 

despeito de eventual fragmentação de despesa, o que ensejaria afronta a Lei de Licitações. 

Deve-se, todavia, esclarecer que para ser possível a contratação direta por dispensa de licitação 

no presente caso, substancial restar comprovado que a proposta ofertada é a mais vantajosa 

para a administração. E, a demonstração de que o valor contratado é equivalente ao praticado 

no mercado. Para tanto, já foram anexadas ao presente processo três cotações de preços, a fim 

de demonstrar que a empresa favorecida acima especificada detém a proposta de menor valor. 

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência recomendam que nas compras deverão ser 

observadas as quantidades a serem adquiridas em função do consumo estimado. Portanto, 

deve haver um planejamento para a realização das compras, além disso, este planejamento 

deve observar o princípio da anualidade do orçamento. "Logo, não pode o agente público 

justificar o fracionamento da despesa com várias aquisições ou contratações no mesmo 

Praça da Bíblia, s/n - Centro - CEP. 43700-000 - Simões Filho - Bahia 
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O 

exercício, sob modalidade de licitação inferior àquela exigida pelo total da dessa no ano, 

quando isto for decorrente da falta de planejamento." - Manual TCU. 

Deste modo, resta claro que a proposta ofertada é a mais vantajosa para administração, em 

observância à forma e aos conteúdos previstos nos artigos 24, inc. I I  e art. 23 inc. I I , alínea a, da 

Lei Federal n° 8.666/9
3, para contratação de empresa para atender os interesses da Câmara 

Municipal de Simões Filho — BA, não tendo nenhum óbice que possa ensejar a sua nulidade, 

manifesto-me pela regularidade da presente contratação direta, pela DI SPENSA DE 

LI CI TAÇÃO, 
devendo a mesma ser autorizada pela autoridade competente, se assim entender 

conveniente à Câmara Municipal de Simões Filho — BA. 

É o Parecer. 

S.M.J. 

Simões Filho, 10 de fevereiro de 2021. 

t( )"  THAI ANE LARI SSn,e1LAans5s°a1Wi H°ORA 

PROCURADORA JURÍ DI CA 

OAB/ BA 55.728 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNI CI PAL DE SI MÕES FI LHO 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

RATI FI CAÇÃO, ADJUDI CAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

O Presidente da Câmara Municipal de Simões Filho, Estado da Bahia, no uso de suas 

atribuições, após parecer favorável do setor jurídico, quanto a legalidade da Locação de 

sistemas de Gestão Pública (com os seguintes módulos: CONTABI LI DADE, 

RECURSOS HUMANOS, PORTAL DO SERVI DOR, PATRI MÔNI O, FROTA, 

PROTOCOLO e ALMOXARI FADO) para gerenciamento das informações 

administrativas da Câmara Municipal De Simões Filho e cumprindo o disposto no 

artigo 26 da Lei Federal 8.666/93, bem como o artigo 38, inciso VI I  e artigo 43, inciso VI , 

da mesma Lei. 

RESOLVE: 

Ratificar, Adjudicar e Homologar a Dispensa de Licitação no. 006/2021, conforme a Lei 

Federal 8.666/93 autorizando assim, a emissão do empenho em nome da empresa 

NILTON FAGUNDES JUNIOR/EPP, com o valor global de R$ 16.000,00 (dezesseis mil 

reais) , conforme contrato. 

Simões Filho, 11 de fevereiro de 2021 

Erivald zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	s a dos Santos 

Presidente da Câmara Municipal de Simões Filho 
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EXTRATOS DE CONTRATOS — FEVEREIRO - 2021 

A Câmara Municipal de Simões Filho torna público o resumo do seguinte contrato de prestação de serviços: 
Processo Administrativo n° 012/2021; DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 006/2021 - Objeto: Locação de 
sistemas de Gestão Pública (com os seguintes módulos: CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, 
PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO, FROTA, PROTOCOLO e ALMOXARIFADO) para gerenciamento 
das informações administrativas da Câmara Municipal De Simões Filho; Empresa contratada: NILTON 
FAGUNDES JUNIOR/EPP; CNPJ n° 13.927.630/0001-58; Valor global de R$ 16.000,00 (dezesseis mil 
reais). Contrato n° 008/2021; Data da assinatura: 11/02/2021; Vigência: 11/02/2021 a 10/04/2021. 
Dotações: órgão/Unidade: 01.01.001 — Câmara Municipal de Simões Filho; Atividade: 01.031.001.2.001 - 
Gestão das Ações das Atividades da Câmara; Elemento de Despesa: 33.90.39.15 — Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica/Locação de Software; órgão/Unidade: 01.01.001 - Câmara Municipal de Simões 
Filho; Atividade: 01.031.001.2.001 - Gestão das Ações das Atividades da Câmara; Elemento de Despesa: 
33.90.39.99 — Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica. Erivaldo Costa dos Santos — Presidente da 
Câmara Municipal. Simões Filho, 11 de fevereiro de 2021. 

HOMOLOGAÇÃO 

A Câmara Municipal de Simões Filho homologa o resultado do seguinte processo: Processo Administrativo 
n° 012/2021; DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 006/2021 - Objeto: Locação de sistemas de Gestão Pública 
(com os seguintes módulos: CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, PORTAL DO SERVIDOR, 
PATRIMÔNIO, FROTA, PROTOCOLO e ALMOXARIFADO) para gerenciamento das informações 
administrativas da Câmara Municipal De Simões Filho; Empresa contratada: NILTON FAGUNDES 
JUNIOR/EPP; CNPJ n° 13.927.630/0001-58; Valor global de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Contrato 
n° 008/2021. Data da assinatura: 11/02/2021. Vigência: 11/02/2021 a 10/04/2021. Erivaldo Costa dos 
Santos — Presidente da Câmara Municipal. Simões Filho, 11 de fevereiro de 2021. 

EAC EMPRESA DE 
ADMINISTRACAO DE 
CONTRATOSi63.s00000  LiTD7A 2e  

Emitido por AC FENACC 
RFB 
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ERRATA 
CONTRATO No 008/ 2021 — DI SPENSA DE LI CI TAÇÃO No 006/ 2021 

A Câmara Municipal de Simões Filho torna público que na publicação efetuada neste Diário Oficial Eletrônico 
da Câmara Municipal de Simões Filho, na Edição N° 1.347, Caderno I I , do dia 11.02.2021, referente a 
Dispensa de Licitação no 006/2021, cujo objeto é a locação de sistemas de Gestão Pública com os seguintes 
módulos: Contabilidade, Recursos Humanos, Portal do Servidor, Patrimônio, Frota, Protocolo e Almoxarifado 
para gerenciamento das informações administrativas da Câmara Municipal de Simões Filho, será retificada 
da seguinte forma: No contrato, na clausula 6— DO VALOR DO CONTRATO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
E LICITAÇÃO, onde se lê:  Elemento de Despesa: 33.90.39.15 — Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica/Locação de Software e Elemento de Despesa: 33.90.39.99 — Outros Serviços de Terceiros/Pessoa 
Jurídica, Leia-se: Elemento de Despesa: 33.90.40.00 — Serviços de Tecnologia da Informação e 
Comunicação/Pessoa Jurídica. Erlvaldo Costa dos Santos — Presidente da Câmara Municipal. Simões Filho, 17 
de fevereiro de 2021. 
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CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°008/2021. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, pessoa 
jurídica de direito público, com endereço na Praça da Bíblia, 
s/n - Centro — Simões Filho/BA, inscrita no CNPJ n° 
13.612.270/0001-03, neste ato representado por seu 
Presidente, o Sr. Erivaldo Costa dos Santos, doravante, 
denominado, CONTRATANTE e a empresa NILTON 
FAGUNDES JUNIOR/EPP, CNPJ n° 13.927.630/0001-58 
situada a Avenida Antônio Carlos Magalhães, 2501, Edf. 
Profissional Center SI 1011, Brotas, Salvador/BA, neste ato 
representada 	na 	forma 	dos 	seus 
Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo Sr. Nilton 
Fagundes Junior portador do documento de Identidade n° 
478908431 e CPF n° 881.630.835-49, aqui denominada 
CONTRATADA, resolvem firmar o presente instrumento 
para a prestação de serviços autorizada pelo despacho 
constante do Processo Administrativo n° 012/2021, Nota de 
Empenho n°040/2021 referente a Dispensa de Licitação n° 
006/2021, que regerá pela Lei n° 8.666/93 e suas 
posteriores alterações, aplicado supletivamente as 
disposições de direito privado e os princípios da teoria geral 
do contrato, mediante as Cláusulas e condições seguintes: 

fl. _OBJETO 

a. 	Constitui objeto deste contrato, a Locação de sistemas de Gestão Pública (com os seguintes 
módulos: CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, PORTAL DO SERVIDOR, 
PATRIMÔNIO, FROTÁ, PROTOCOLO e ALMOXARIFADO) para gerenciamento das 
informações administrativas da Câmara Municipal De Simões Filho. 

§ 1°. O objeto deste CONTRATO será realizado em conformidade com o ANEXO ÚNICO e 
Termo de Referência, que juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar 
este instrumento, independentemente de transcrição. 

pr—OBRIGACOES DA CONTRATADA 

Sem prejuízo de outros encargos decorrentes da Lei, constituem obrigações da CONTRATADA, na 
execução do objeto deste contrato: 

2.1. A CONTRATADA deve fornecer o software de acordo com as especificações e condições do 
termo de referência no prazo solicitado pela Administração e atender as condições estabelecidas 
de prazos de garantia; 

Praça da Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 
Telefone: (71) 2108-7200 

Site: www.camarasimoesfilho.ba.gov.br  
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2.2. A CONTRATADA deverá atualizar o sistema, sem custos adicionais ao CONTRATANTE, nos casos 

de mudanças de leis e melhorias do sistema que impactem nos processos de gestão de pessoas 

ou folha de pagamento ou em qualquer funcionalidade do sistema, durante toda a vigência do 

contrato. 

2.3. A CONTRATADA deverá proporcionar corpo técnico qualificado especializado para garantir os 

serviços de suporte técnico e manutenção; 

2.4. A CONTRATADA deverá realizar a migração de dados do(s) sistema(s) atual (is) para os novos 

sistemas adquiridos, sem custos adicionais. 

2.5. A CONTRATADA deverá fazer a integração do sistema adquirido com o site oficial da Câmara, 

sem custos adicionais. 

2.6. A CONTRADADA definirá, no mínimo, um técnico que será responsável pelo atendimento ao 

chamado. 

2.7. Sempre que houver quebra dos níveis de serviço, a CONTRATANTE emitirá notificação à 

CONTRATADA, que terá prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar as justificativas 

para as falhas verificadas; Caso não haja manifestação da CONTRATADA dentro desse prazo ou 

caso a Administração entenda serem improcedentes as justificativas, será iniciado processo de 

aplicação da multa prevista, conforme o nível de serviço transgredido; 

2.8. As despesas com viagens, estadias e quaisquer outros advindos do deslocamento presencial 

referentes ao objeto deste contrato ficam a cargo da CONTRATADA. 

2.9. A CONTRATANTE terá propriedade sobre todos os documentos e procedimentos operacionais 

produzidos no escopo da presente contratação; 

2.10. Entregar toda a documentação técnica (documento de visão, manual do sistema, especificação 

de caso de uso, modelo de banco de dados) dos softwares locados; 

2.11. Executar pelo período de 02 (dois) meses, contratados do recebimento definitivo do software, a 

prestar o serviço de suporte técnico e atualização de versões. 

2.12. SÃO AI NDA DE RESPONSABI LI DADE DA CONTRATADA: 

Cumprir fielmente o estabelecido de forma que os serviços a serem executados 

mantenham-se em condições de perfeito, ininterrupto e regular funcionamento, mediante 

os serviços de manutenção necessária, inclusive; 

Responsabilizar-se por todo o ônus relativo ao fornecimento e instalação, dos módulos 

inclusive fretes e seguros (se necessário) desde a origem até sua entrega no local de 

destino; 

Disponibilizar contato de emergência (telefone, e-mail) a fim de atender, de pronto, as 

solicitações requeridas; 

Praça da Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 

Telefone: (71) 2108-7200 

Site:  www.camarasimoesfilho.ba.gov.br  
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Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas, decorrentes de 

danos, seja por culpa sua ou por qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, 

igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, 

que lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do contrato. 

Não se obrigar perante terceiros, dando o presente contrato como garantia ou compensar 

direitos de crédito decorrentes da execução dos serviços ora pactuados em operações 

bancárias e/ou financeira, sem prévia autorização expressa do Contratante. 

Treinamento de 16 horas da implementação do software para os usuários e gestores, 

incluindo manual de uso da ferramenta. O treinamento deverá ser presencial na sede da 

Câmara Municipal de Simões Filho, situada a Praça da Bíblia, s/n°, Centro, Simões Filho/BA. 

O Cronogranna deste poderá ser definido entre as partes, sendo que a carga horária mínima 

para os treinamentos deverá ser de 16 (dezesseis) horas para os usuários administradores 

e gestores, não havendo carga horária máxima. O treinamento dos usuários 

administradores será complementado on the job durante a implantação do sistema. 

2.13. Cumprir rigorosamente com as especificações dos serviços, nas condições indicadas na proposta 
apresentada, competindo-lhe à execução completa dos mesmos; 

2.14. Acatar e facilitar a ação da fiscalização por parte da Câmara Municipal, cumprindo as exigências 
da mesma. 

2.15. Reconhecer os direitos da administração em caso de rescisão administrativa, prevista nos artigos 
77, 78 e 79 da Lei 8.666/93. 

2.16. Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 

2.17. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões constantes na Lei 
Federal 8.666/93. 

2.18. Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de 

empréstimos bancários ou descontos de duplicatas. 

o RIGAÇÕÉ~ N-1re elelleel~ lee~ 11~  

3.1. Dar à CONTRATADA as condições necessárias para a regular execução deste Contrato. 

3.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 

Cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

3.3. Permitir o acesso dos empregados autorizados da CONTRATADA às instalações físicas do 

CONTRATANTE, nos locais e na forma necessários para a execução dos serviços. 

3.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

Praça da Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 
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3.5. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 

estabelecidas no Edital e seus anexos. 

3.6. Efetuar, no que couber, as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 

CONTRATADA. 

3.7. Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como: 

3.7.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se 

somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados; 

3.7.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na CONTRATADA; 

3.7.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a 

utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em 

relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; 

3.8. Prestar informações e esclarecimentos necessários ao bom desenvolvimento das tarefas. 

3.9. Exigir o imediato afastamento e/ou substituição de qualquer empregado da CONTRATADA que 

não mereça confiança no trato dos serviços, que produza complicações para a supervisão e 

fiscalização, que adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das atribuições 

que lhe foram designadas. 

4. 	DA FI SCALI ZAÇA0 

Os serviços serão fiscalizados por pessoa credenciada do CONTRATANTE, com poderes para 

verificar o fiel cumprimento deste em todos os termos e condições, sendo que sua eventual 

omissão não eximirá a CONTRATADA dos compromissos e obrigações assumidos perante o 

CONTRATANTE. 

A fiscalização do presente contrato ficará sob a responsabilidade do servidor Sr. André Luiz 

Bispo dos Santos, Diretor Administrativo. 

5. 	DO PRAZO E VI GEVCTA 	 

a. 	Este contrato entrará em vigência na data de sua assinatura e se encerrará no dia 10/04/2021. 

[6. 	DO VALOR DO CONTRATO, DOTAÇA0 ORÇAMENTARI A E LI CI TACAO  

Pela execução total objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, a 

importância global estimada de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). 

O objeto deste contrato foi dispensado de licitação conforme pedido de dispensa n° 006/2021. 

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos das Dotações 

Orçamentárias a seguir especificadas: 

Praça da Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 
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Órgão/Unidade: 01.01.001 — Câmara Municipal de Simões Filho 

Atividade: 01.031.001.2.001 - Gestão das Ações das Atividades da Câmara 

Elemento de Despesa: 33.90.40.00 — Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação/Pessoa 
Juridica. 

EORMA DE EAGAMENTLO 

a. 	O valor global estimado deste contrato é de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). 

§ 1°. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados MENSALMENTE de acordo com o 
cumprimento do objeto contratual, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que 
não haja pendência a ser regularizada pelo contratado. 

b. 	Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias, a CONTRATADA deverá entregar a documentação a seguir relacionada 
juntamente com a Nota Fiscal/Fatura referente aos fornecimentos executados: 

Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeito Negativo de 
débitos relativo a Tributos Federais, abrangendo, inclusive o INSS, expedida pela 
Receita Federal do Brasil; 
Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito Negativo expedida pelo 
município, relativo ao domicílio ou a sede da licitante, comprovando sua 
regularidade para com a Fazenda Municipal; 
Certidão Negativa, ou Positiva com efeito Negativo, ou ainda de não contribuinte, 
expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado em que estiver localizada a sede 
da licitante; 
Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
emitida pela Caixa Econômica Federal; 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do 
Trabalho — Lei Federal n° 12.440 de 07 de julho de 2011. 

c. 	Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela CONTRATADA na Diretoria 
Administrativa 	ou 	encaminhados 	eletronicamente 	para: 
diretoriaadm@camarasimoesfilho.ba.gv.br  e financeiro@camarasimoesfilho.ba.gov.br. 

d. 	A Contratada deverá discriminar no corpo da nota fiscal o número da nota de empenho ou 
ordem de fornecimento, o número do Contrato correspondente à contratação e o seu domicílio 
bancário (número do banco, nome, número da agência e da conta corrente). 

e. 	Recebida a documentação mencionada, a fiscalização deverá apor a data de entrega a 
Câmara Municipal de Simões Filho e assiná-la. 

Praça da Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 
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f. 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVerificadas inconsistências ou dúvidas na documentação entregue, a CONTRATADA terá o 

prazo máximo de 7 (sete) dias corridos, contado a partir do recebimento de diligência da 

fiscalização, para prestar os esclarecimentos cabíveis, formal e documentalmente. 

g. 
	

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa da CONTRATANTE, o valor devido 
será atualizado com: 

multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura; 

juros de 1% ao mês e 

atualização monetária, calculada pro rata tempore, com base no IGP-DI. 

h. 	Sendo a contratada optante pelo SIMPLES, deverá a mesma apresentar cópia do respectivo 

termo de opção juntamente com a nota fiscal de fornecimento dos produtos de modo a que os 

tributos incidentes sobre a operação de venda dos mesmos sejam recolhidos naquela 
modalidade. 

8. 	REGIME DE EXECUCAO 

a. 	Os serviços que trata este contrato serão executados de acordo com as necessidades desta 

Casa Legislativa, cabendo à contratada cumprir com todas as determinações do termo do 

contrato em concordância total com esse processo. 

-9. 	DAS PENALIDADES 

A CONTRATADA e a CONTRATANTE sujeitar-se-ão, no caso de inadimplemento de suas 

obrigações, sem prejuízo de sanções civis e criminais, se for o caso, a penalidade de 0,3% 

(três décimos por cento) ao dia, até o 30zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0  (trigésimo) dia de atraso sobre o valor proporcional 
do contrato. Salvo se por motivo de força maior. 

As partes estão sujeitas a cumprir este contrato de forma legal e integral, ficando as mesmas 

na obrigação de pagar multa de 30% do valor deste no caso de descumprimento de qualquer 

uma das cláusulas aqui contidas. 

O pagamento de valores referentes a multa será efetuada imediatamente, ou facultada a 

Administração efetuar o respectivo desconto nas faturas a serem pagas a CONTRATADA. 

p O. DA RESCISÃO CONTRATUAL 

a. 	O presente contrato será considerado rescindido de pleno direito, mediante caracterização 

formal do (s) seu(s) motivo (s), conforme estabelecido (s) nos artigos 77. 78 e 79 da Lei 
8.666/93 e suas alterações. 

b. 	A rescisão do Contrato, antes do seu término natural, será formalizada através de celebração 

do termo de encerramento, e que as partes CONTRATANTES darão mútua, plena, geral e 

irrevogável quitação de todos os direitos e obrigações contratuais, salvo os que, por disposição 

de Lei ou deste instrumento, vigorarem além da data do seu encerramento. 

Praça da Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 —Simões Filho — Bahia 

Telefone: (71) 2108-7200 

Site: www.camarasimoesfilho.ba.gov.br  



 

nrráfá: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 

    

       

ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

7 

a. 	Eleger-se-á o FORO DA COMARCA DE SIMÕES FILHO, renunciando as partes a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para apreciar e dirimir as dúvidas e controvérsias 
porventura decorrentes da interpretação e execução deste contrato. 

03, 	DAS CONDICOES GERAIS 

A CONTRATADA não poderá transferir a execução do que se trata o presente contrato, nem 
tampouco, transferir ou caucionar os direitos ou garantias deste, no todo ou em parte, salvo 
com consentimento por escrito da CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. 

Ficam reservados à Câmara Municipal o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer 
caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto neste Contrato, nas Especificações, nas Leis, 
nas Normas e em tudo mais que se qualquer forma relacione, direta ou indiretamente, com o 
objeto desta Licitação. 

Serão partes integrantes do Contrato, independente de transcrição, todos os elementos 
fornecidos que serviram de base à contratação, os pareceres e demais elementos. 

Este contrato é regido pela Lei Federal n° 8.666/93 e alterações. 

14. DAS CONDICOES FINAIS 

a. 	Assim havendo ajustados, fizeram imprimir este instrumento em 3 (três) vias, que são 
rubricadas e 	o s as suas folhas e assinadas, a última delas, pelos representantes legais 
das partes e elas t stemunhas presenciais, para os efeitos jurídicos. 

SIMÕES FIL 	— BAHIA, 1 e1vereiro de 2021. 

Câmara u icipal de Simões Filho - Contratante 

,A/il-ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlf,A^ Ffrl'ah 	Al" 
NILTON FAGUNDES J NIOR/EPP - Contratada 

TESTEMUNHAS  

CPF 06 6gi 2s, .43  161,u o. 	oy 

Praça da Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 
Telefone: (71) 2108-7200 

Site: www.camarasimoesfilho.ba.gov.br  



4 .  

ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

8 

ANEXO ÚNICO DO CONTRATO N° 008/2021 

ITEM DESCRIÇÃO PERÍODO 
VALOR 

MENSAL 
TOTAL (02 

MESES) 

01 

Locação de Software WEB de 

Contabilidade Pública Integrado com: 

Módulo Orçamentário (LOA, LDO E PPA); 

Módulo Contratos; 

Módulo Licitações; 

Módulo Convênios; 

Portal da Transparência- Lei 

Complementar 131/2009. 

2 MESES 2.000,00 4.000,00 

02 
Sistema Web de Recursos Humanos e 

Folha de Pagamento; 2 MESES 1.300,00 2.600,00 

03 Portal do Servidor (Contracheque online) 2 MESES 1.000,00 2.000,00 
04 Sistema de Patrimônio Web 2 MESES 1.100,00 2.200,00 
05 Sistema Web de Frota 2 MESES 900,00 1.800,00 
06 Sistema Web de Protocolo 2 MESES 800,00 1.600,00 
07 Sistema Web de Almoxarifado 2 MESES 900,00 1.800,00 

VALOR TOTAL 16.000,00 

Valor Global de: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). 

Praça da Bíblia, s/ri — Centro —CEP. 43.700-00 —Simões Filho — Bahia 
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Ragã;c:•' 
NILTbN FAGUNDES JUNIOR Sciál;11 	 ',•1 	; 
. Érdereçó: 	A. (11‘  ̂)0A.,ic) VI 1608 SI 206 / BROTAS / SALVADOR / BA / 
k10285-001 
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1 ,j1 	• 	I, 
.1! 	 ';,' 

:11 	: a!iá•lECorkiid'Fedei-al, no uso da atribuição que lhe confere •• 	; - 1 Art 	 1 
:. /,', da Lei 8,..036!, de 11 de maio de 1990, certifica que, 

'Ines,ta Jda,ta; 	lerhpr.esa acima identificada encontra-se em 
!sitóaçao r,e§ulãCide'rànt,:e.  o Fundo de Garantia do Tempo de • 	• 

LIServicó -:`EGTS' `.••' 	' 
! 	•; 	fi» 

1 1.1 Q;preOnt'è dç:r.  ti fièa d o :não servirá de prova contra cobrança de 

quaisq"uer, débitos referentes a contribuições e/ou encargos 
deCóri.-eptes das obrigações com o FGTS. 
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Validde:29/01/20.21 a 27/02/2021 

' 
.„Çe.i-tificaçã6 Número: 2021012902514536739988 

'•• 	 * 

'1Infpr.mação•olgida em 08/02/ 2021 10:14:46 
'5 	O 	•• • " 

,.. 	, „ 
!L•Fk Ltilizção deSe!Certificado para os fins previstos em Lei esta 
l'cdndiCiOnada b verificação de autenticidade no sue da Caixa: 
i,Vs/Ww..ca:ixapv.br 
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