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CONTRATO PARA PRESTA^AO DE SERVigOS TECNICOS ESPECZALZZADOS kft^LOCACAO^fe^ ^
SISTEMAS: MODULO GOVNET - TRZBUTA^AO E MODULO GOVNET - RECUrVoS-HUMANOS:
FOLHA DE PAGAMENTO, ZNCLUZNDO LZCENCZAMENTO DE USO E SUPORTE TECNTCO. PARA
ATENDER AS NECESSZDADES DA PREFEITURA MUNZCZPAL DE BONINAL. ESTADO DA'BAHtiw^
005/2021.
----CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O
MUNICIPZO DE BONINAL - BAHIA E
A EMPRESA LINKS SISTEMAS DE
AUTOMACAO LTDA-EPP, NA FORMA
ABAIXO:
O MUNICIPZO DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jundica de direito publico intemo, insaito no CNPJ
sob o n° 13.922.612/0001-83, sito a Rua Jose de Souza Guedes, n° 218, Centro, representado neste ato
pelo Chefe do Poder Executive, Senhora Celeste Augusta Araujo Paiva, brasileira, casada, com
enderego residencial sito a Rua Francisco Antonio da Rocha, n° 178, Centro, nesta cidade de Boninal,
Estado da Bahia, CEP 46.740-000, portadora da cedula de identidade RG n° 02.325.806-34, expedida pela
Secretaria de Seguranga Publica do Estado da Bahia, inscrita no Cadastre de Pessoas Fisicas sob n°
239.824.705-87, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa LINKS SISTEMAS
DE AUTOMA^AO LTDA-EPP, pessoa jundica de direito privado, com sede na Rua Prefeito Jos6 Amarante,
n° 50, Centro, Municipio de Itaporanga D'Ajuda, Estado de Sergipe, CEP 49.120-000, inscrita no CNPJ sob o
n° 21.692.672/0001-85 e Inscrigao Municipal sob o n° 54271001, neste ato representada na forma dos seus
Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo Senhor Roberto Carlos Cordeiro de Oliveira, portador da
carteira de identidade n° 04.731.096-03, expedida pela Secretaria da Seguranga Publica do Estado da Bahia,
inscrita no Cadastro de Pessoas Fisicas sob o n° 576.163.70578, residente e domiciliado na Avenida OtSvio
Mangabeira, n° 11.881, Modulo 03, Casa 02, Condominio Casablanca Village, Piata, Municipio de Salvador,
Estado da Bahia, CEP 41.650-000, doravante denominada apenas CONTRATADA, onde a CONTRATANTE,
utilizando suas prerrogativas legais, com base no artigo 24, IncisoII, da Lei8.666 de 21 de junhode
1993 e aiteragdes posteriores, que diz que e dispensada a lidtagao "para outros sen/igos e compras de
valor ate 10% (dez por cento) do Hmite previsto na ahhea "a", do inciso II do artigo anterior (23) e para
aiienagoes, nos casos previstos nesta Lei, desde que nao se refiram a parceias de um mesmo servigo,
compra ou aiienagao de maior vuito que possa serreaiizada de uma so vez" para casos de DISPENSA DE
LICITACAO, conforme PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 004/2021, datado de 14/01/2021,
originario do Processo Administrative n<> 012/2021, datado de 13/01/2021, resolvem e acordam na
celebragao do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL, que se regera pela Lei Federal n° 8.666/93,
mediante as clausulas e condigoes a seguir ajustadas:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto do presente contrato a contratagao de servigos
tecnicos especializados em locagao de Sistemas Modulo GovNet - Tributagao e Modulo GovNet - Recursos
Humanos: Folha de Pagamento, incluindo licenciamento de uso e suporte tecnico, para atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de Boninal, Estado da Bahia, conforme proposta de pregos
apresentada que fica fazendo parte deste termo, como se aqui estivesse transcrita.
PARAGRAFO PRIMEIRO: A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes deste contrato,
acrescimos ou supressoes dos servigos objeto desta lidtagao, no limite de ate 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato, mediante termo aditivo, conforme Art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93.
PARAGRAFO SEGUNDO: E vedada a subcontratagao parcial do objeto, a associagao da CONTRATADA
com outrem, a cessao ou transferencia, total ou parcial do contrato, bem como a fusao, cisao ou
incorporagao da CONTRATADA, nao se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso
assumido por aquela com terceiros.
CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUQAO - O Regime de Execugao do presente contrato sera
o de Empreitada por Prego Global.
CLAUSULA TERCEIRA - DA VINCULACAO AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO - A CONTRATANTE
e a CONTRATADA, vinculam-se ao PROCESSO DE DISPENSA DE LIOTAgAO N° 004/2021, datado de
14/01/2021, originario do Processo Administrative no 012/2021, datado de 13/01/2021, que tambem passa
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a fazer parte integrante deste instrumento como se aqui estivesse descrito, indusive\ol<j_e quaisquer
correspondencias trocada entre as partes.

-

PARAGRAfo UNICO - DA VINCULA^AO LEGAL - Este contrato 6 regido pela Lei Federal n°§7666/93-^'
altera^es posteriores, a qual as partes se sujeitam para resolugao dos casos omissos e de qualquer
divergenda surgida durante a execugao do mesmo.
CLAUSULA QUARTA - DA DOTA^AO ORCAMENTAR1A E OR1GEM DOS RECURSOS - As despesas
para o pagamento deste contrato correrao a conta dos recursos orgamentarios, constantes de dotagoes
consignadas no orgamento munidpal vigente, atrav£s das dotagoes orgamentarias, abaixo descritas:
UNIDADE GESTORA
ORGAO

FONTE DE
PAGAMENTO

03/03 - SECRETARY 0000
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAQAO
E
PLANGAMENTO

PROJETO/ATIVIDADE
PROGRAMA DE
TRABALHO

ELEMENTO DE
DESPESA
NATUREZA DA
DESPESA

2007 - MANUTENCAO DA 3390.39.00
SECRETARIA
DE 3390.40.00
administracao
E
PLANE3AMENTO

CLAUSULA QUINTA - DA VIGiNCIA - O contrato terci vigenda de 06 (seis) meses, contados da data
de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, ate o limite de 48 (quarenta e
oito) meses, desde que em comum acordo entre as partes, conforme o disposto no ait 57, IV da Lei
Federal n° 8.666/93.
CLAUSULA SEXTA — DOS PRE£OS E CONDIQOES DE PAGAMENTO - O valor deste contrato 4 de R$
2.500/00 (dots mil e quinhentos reals) mensais, totalizando o valor global de R$ 15.000/00 (qulnze
mil reals).
PARAGRAFO PRIMEIRO - Os pregos serao fixos e irreajustiveis.
PARAGRAFO SEGUNDO — Nos pregos ofertados na proposta do Contratado ja estao indusos todos os
custos e despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros
quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fie! cumprimento deste
instrumento.
PARAGRAFO TERCEIRO - Os pagamentos serao efetuados, atraves de ordem bancaria ou cr4dito em
conta corrente, apos recebimento do objeto ora lidtado, no prazo de ate 08 (oito) dias uteis, contados a
partir da apresentagao da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento definitive
do objeto lidtado, desde que nao haja pendenda a ser regularizada pelo contratado.
PARAGRAFO QUARTO - Quando houver erro de qualquer natureza na emissao da Nota Fiscal/Fatura, o
documento sete imediatamente devolvido para substituigao e/ou emissao de Nota de Corregao, ficando
estabeleddo que esse intervalo de tempo nao sera considerado para efeito de qualquer reajuste ou
atualizagao do valor contratual.
PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATANTE nao acatate, para pagamento, Fatura(s), Duplicata(s) ou
qualquer outro tftulo vinculado ao Contrato, oriundo desta lidtagao, apresentado por estabeledmento
bamterio ou terceiros, salvo quando a cessao tenha sido por ela, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL,
previamente autorizada, por escrito, e os titulos regularmente aceitos pela sua Diretoria Administrativa e
Finance! ra.
PARAGRAFO SEXTO - A atualizagao moneteria dos pagamentos devidos pda Administragao, em caso de
mora, sete calculada considerando a data do voidmento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento,
de acordo com a variagao do INPC do IBGE pro rata tempore.
PARAGRAFO SETIMO^- Nao sera permibda previsao de sinal, ou qualquer outra forma de antedpagao de
pagamento na formulagao das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim
o fizer.
CLAUSULA SETIMA - DA REVISAO E REAJUSTEAMENTO - O valor do contrato sete reajustado a cada
12 (doze) meses, tomando-se por base o Indice National de Pregos ao Consumidor - INPC/IBGE, ou na sua
falta, de acordo com o mdice que legalmente vier a Ihe substituir.
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PARAGRAFO UN ICO - A revisao de pregos, nos termos do arrt. 65, II, d - Lei Federal 8.66^93, dependera
de requerimento do interessado quando visar recompor o prego que se tornou insuficient^wx8$,QL com a\'
documentagao que comprove o desequilfbrio economico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada^pela
propria administragao quando colimar recompor o prego que se tomou excessive.
CLAUSULA OUAVA - DA RESCISAO - A inexecugao, total ou pardal, do Contrato enseja a sua rescisao,
com as consequencias contratuais e as prevista na Lei n°. 8.666/93.
0 Contratante podera rescindir administrativamente o Contrato nas hipoteses previstas no art. 78 da Lei n°
8.666/93.
PARAGRAFO UNICO - Nas hipoteses de rescisao com base nos indsos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93,
nao cabe ao Contratado direito a qualquer indenizagao.
CLAUSULA NONA - DA ALTERAQAO - 0 presente contrato podera ser alterado mediante Termo Aditivo
na forma do Inciso I do art. 65 da Lei Federal n°. 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA - OBRIGACpOES DA CONTRATADA - Alem das obrigagoes contidas neste Contrato
pordeterminagao legal, a CONTRATADA obriga-se a:
a) Cumprir integralmente as condigoes contidas na Proposta de Pregos;
b) Responsabiiizar-se e zelar peio pagamento de suas dividas a favor de terceiros envolvidos na execugao
dos servigos, em particular no que se refere as contribuigoes sociais e tributos;
c) Zelar pela execugao de todos os servigos necessarios ao fomecimento do objeto contratado e o controte
dos recursos humanos empregados;
d) Obriga-se a manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes por ela
assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagoes exigidas na licitagao.
e) Responder, por quaisquer danos que venham a causar a(o) contratante, em fungao do objeto do
contrato firmado.
f) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e imposto que incidiam ou venham a incidir sobre
as suas atividades e/ou sobre a execugao do objeto do presente contrato, bem como observar e
respeitar as legislagoes federal, estadual e municipal, relatives ao objeto do contrato;
g) Efetuar as corregoes detectadas no sistema;
h) Assumir todas as despesas, direta ou indiretas oriundas das obrigagoes assumidas para cumprimento do
objeto contratual, sem qualquer onus para a parte contratante;
i) Garantir o funcionamento ininterrupto do sistema, na forma das funcionalidades descritas neste
contrato;
j) Assumir, em relagao aos seus empregados, todas as despesas decorrentes da execugao dos servigos
objeto deste contrato, tais como: salaries, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuigoes,
indenizagoes, vales-refeigoes e outras que venham a ser criadas ou exigidas pelo governo;
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE - Alem das obrigagoes ja
previstas no presente contrato, a Contratante obriga-se a:
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Ofidal ate o 5° (quinto) dia
util do mes seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 (vinte) dias a contar da
referida assinatura, conforme art.61, §1° da Lei 8.666/93.
b) Efetuar o pagamento da fatura apresentada pela CONTRATADA nos prazos e condigoes estipulados neste
termo.
c) Zelar pelo fiel cumprimento de todas as clausulas contratuais.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZASAO - A CONTRATANTE exercera fiscalizagao sobre a
execugao do contrato, ficando a CONTRATADA obrigada a facilitar o exerefeio deste direito.
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PARAGRAFO PRIMEIRO: A Contratante designarS responsave! pela gestao e ac^mpabhamento
execugao do contrato em questao, nos termos da disposigao contida no art. 67 da Lei FederaHof?.66£/§3 ^
suas alteragoes.
—
PARAGRAFO SEGUNDO: A presenga da fiscalizagao nao atenua a responsabilidade da CONTRATADA.
PARAGRAFO TERCEIRO: Cabe ao responsavel pela fiscalizagao o registro em relatorios de todas as
ocorrencias e deficiencias porventura existentes na prestagao dos servigos contratados e encaminhar copia a
CONTRATADA para a imediata corregao das irregularidades apontadas.
PARAGRAFO QUARTO: A agao ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagao do Contratante nao eximira a
Contratada da total responsabilidade na execugao dos servigos, objeto do presente Contrato.
CLAUSULA DECIMA TERCEZRA - DAS PENALZDADES - 0 descumprimento parcial ou total de qualquer
das suas clausulas, sem justificativas aceita pela Contratante, sujeitara a contratada as seguintes sangoes,
previstas na Lei Federal n° 8.666/93, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo:
a) advertencia;
b) declaragao de inidoneidade para participar de licitagao e impedimento de contratar com este Munidpio
por prazo de ate 05(cinco) anos;
c) multa de 0,3% (tres decimos por cento) ao dia, ate o trigesimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
objeto nao entregue;
d) multa de 0,7 % (sete decimos por cento) sobre o valor da parte do objeto nao entregue por cada dia
subsequente ao trigesimo.
PARAGRAFO PRIMEIRO - O valor das multas sera, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto
entregue com atraso, ou de outros creditos, relative ao mesmo Contrato, eventualmente existente.
PARAGRAFO SEGUNDO - As multas previstas nesta clausula nao tern carater compensatorio e o seu
pagamento nao eximira o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infragoes
cometidas.
PARAGRAFO TERCEIRO - Retengao de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendendas do
CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE. Durante esse penbdo nao incidira atualizagao monetaria;
CLAUSULA DECIMA QUARTA - COBRAN£A JUDICIAL - As importancias devidas pela Contratada serao
cobradas atraves de processo de execugao, constituindo este Contrato, titulo executivo extrajudicial,
ressalvada a cobranga direta, mediante retengao ou compensagao de creditos, sempre que possivel.
CLAUSULA DECIMA QUINTA- DAS DISPOSICOES GERAIS
PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATANTE nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugao do presente Contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execugao do Contrato, em
compatibilidade com as obrigagoes ora assumidas todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exiqidas
para contratagao.
PARAGRAFO TERCEIRO - Na interpretagao das disposigoes deste Contrato e integragao das omissoes
desde que compativeis com os preceitos de Direito Publico, aplicar-se-a, supletivamente, os prindpios da
teoria geral dos contratos e as disposigoes do Direito Privado.
PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA respondera por todos os danos e prejuizos decorrentes de
paralisagoes na execugao do fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrencia de caso fortuito ou
forga maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, apurados na forma da legislagao vigente, quando
comunicado ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) boras da ocorrenda, ou ordem expressa e
escrita do CONTRATANTE.
PARAGRAFO QUZNTO - Apos o 10° (decimo) dia de paralisagao do fornecimento do objeto contratado, o
CONTRATANTE, podera optar por uma das seguintes altemativas:
a) promover a rescisao contratual, independentemente de interpelagao judicial, respondendo a
CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisao;
b) exigir a execugao do Contrato, sem prejuizos da cobranga de multa correspondente ao periodo total de
atraso, respeitado o disposto na legislagao em vigor.
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PARAGRAFO SEXTO - 0 CONTRATANTE providenciara a publicagao resumida do COffeRATO e seus
ADUAMENTOS, na Imprensa Oficial, conforme Paragrafo Unico do Artigo 61 da Lei Federal 8.666/93. yg CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO - As partes elegem o Foro da Comarca da cidade de Boninal, Estado
da Bahia, que prevalecera sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer
duvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (tres) vias de igual teor e
forma, os representantes da CONTRATANTE e da CONTRATADA, juntamente com as testemunhas, abaixo e
a tudo presentes, para que se produzam os efeitos legais.

Boninal (BA), 14 de Janeiro de 2021.
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CELESTE AUGlJSTAARAUTO PAIVA
MUNICIPIO DE BONINAL - BAHIA
CONTRATANTE
ROBERTO CARLOS'CORDEI&^Se OUVEIRA
LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA-EPP
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01Nome: Carmem Maria Araujo Brancrao

CPF n°: 000.822.815-99
02Nome: Holgimar Alonso Paiva
CPF n°: 056.341.655-16
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1
acompanhamento e monitoramento das 39668 para cumprimento das obriga96es do Siatefi^a
T3
Integrado de GestSo e Auditoria - SIGA, das prestagoes de contas do processo eletrSnico E-fclw,
&
do Controle Interno, nas notificagoes mensais do Tribunal de Contas dos Municipios do Estado db Rublica~3
----- ^
Bahia - TCM, e das agoes administrativas, financeiras e de planejamento, no ambitoXSaj
^
Administragao Publica do Municipio de Boninal, Estado da Bahia. VALOR: R$ 14.000,00 (quatorze-^
mil reals). DAS DOTAQ0ES ORQAMENTARIAS: As despesas para 0 pagamento deste contratbv
correrao a conta dos recursos orgamentarios, constantes de dotagdes consignadas no orgamento
municipal vigente, atraves das dotagoes orcamenterias. abaixo descritas:
UNIDADEGESTORA
FONTEDE
PROJETO/ATIVIDADE
ELEMENTO DE
ORGAO
PAGAMENTO
PROGRAMA DE
DESPESA NATUREZA
TRABALHO
DA DESPESA
03/03 - SECRETARIA j 0000
2007 - MANUTENQAO DA 3390.35.00
MUNICIPAL
DE
SECRETARIA
DE 3390.39.00
ADMINISTRAgAO
E
administracAo
E
PLANEJAMENTO_______________
PLANEJAMENTO
DOS PRAZOS DE EXECUQAO E VIGENCiA DO CONTRATO: O contrato ter3 vigencia de 02
(seis) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e
sucessivos periodos, ate 0 limite de 60 (sessenta) meses, desde que em comum acordo entre as
partes, conforme o disposto no art. 57, II, da Lei Federal n° 8.666/93. LOCAL E DATA DE
ASSINATURA: Boninal - Bahia, 05/01/2021. SIGNATArioS: CONTRATANTE: Celeste Augusta
Araujo Paiva - CPF n° 239.824.705-87. CONTRATADA: FSbio dos Santos Lopes - CPF n°
792.578.285-49. TESTEMUNHAS: Carmem Maria Araujo Brandao - CPF n0: 000.822 815-99 e
Holdimar Alonso Paiva - CPF n0:058.341.655-16.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 011/2021 - DISPENSA DE LICITAgAO N° 003/2021 TERMO
DE CONTRATO N° 004/2021. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BONINAL - CNPJ n.°
13.922.612/0001-83. CONTRATADA: STAF TECNOLOGIA LTDA, pessoa juridica de direito
privado, com sede na Avenida da Franga, n° 393, 2° Andar, Comercio, Municipio de Salvador,
Estado da Bahia, CEP 40.010-000, inscrita no CNPJ sob o n° 03.361.154/0001-05 e Inscrigao
Municipal sob o n° 153.919/001-54. OBJETO: Contratagao de empresa de tecnologia para
prestagao de servigos de locagao de sistemas de Gestao Publica Municipal com a prestagao de
servigos correlates, licenciamento de uso e suporte tecnico dos mddulos/aplioativos de
Contabilidade Publica e TransparSncia Municipal, para atender as necessidades da Prefeitura
Municipal de Boninal, Estado da Bahia. VALOR: R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reals).
DAS DOTAQOES ORQAMENTARIAS: As despesas para o pagamento deste contrato correrSo d
conta dos recursos orgamentarios, constantes de dotagdes consignadas no orgamento municipal
vigente, atrav§s das dotagoes orcamenterias. abaixo descritas:
UNIDADE GESTORA
FONTEDE
PROJETO/ATIVIDADE
ELEMENTO DE
ORGAO
PAGAMENTO
PROGRAMA DE
DESPESA
TRABALHO
NATUREZA DA
DESPESA
03/03 - SECRETARIA 0000
2007 - MANUTENQAO DA 3390.39.00
MUNICIPAL
DE
SECRETARIA
DE 3390.40.00
ADMINISTRAQAO
E
ADMINISTRAQAO
E
PLANEJAMENTO
PLANEJAMENTO
08/08 - SECRETARIA 0002
2023 - MANUTENQAO DO 3390.39.00
MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE 3390.40.00
- FUNDO MUNICIPAL
SA0DE
RECURSOS
DE SA0DE
PR6PRIOS 15%
09/09 - SECRETARIA 0000
2042
3390.39.00
MUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO
3390.40.00
assist£ncia social
AQOES
DO
FUNDO
- FUNDO MUNICIPAL
MUNICIPAL
DE
DE
ASSISTING IA
ASSIST^NCIA SOCIAL
SOCIAL
DOS PRAZOS DE EXECUQAO E VIGENCIA DO CONTRATO: O contrato terd vigencia de 04
(quatro) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e
sucessivos periodos, ate 0 limite de 48 (quarenta e oito) meses, desde que em comum acordo
entre as partes, conforme o disposto no art. 57, IV da Lei Federal n° 8.666/93. LOCAL E DATA DE
ASSINATURA: Boninal - Bahia, 13/01/2021. SIGNATARIOS: CONTRATANTE: Celeste Augusta
Araujo Paiva - CPF n° 239.824.705-87. CONTRATADA: Cassiano Lhopes Moreno - CPF n°
797.907.041-00. TESTEMUNHAS: Carmem Maria Araujo Brand§o - CPF n0- 000 822 815-99 e
Holdimar Alonso Paiva-CPF n0:058.341.655-16.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012/2021 - DISPENSA DE LICITACAO N° 004/2021 TERMO
DE CONTRATO N° 005/2021. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BONINAL - CNPJ n.°
13.922.612/0001-83. CONTRATADA: LINKS SISTEMAS DE AUTOMAQAO LTDA-EPP, pessoa
juridica de direito privado, com sede na Rua Prefeito Jose Amarante, n° 50, Centro, Municipio de

Ter?a-feir£
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fr-Ano • N° 1006 .

Didrio Oficial do

Boninal

MUNICiPiO
v

Itaporanga DAjuda, Estado de Sergipe, CEP 49.120-000, inscrita no CNPJ sob o n°/^>
21.692.672/0001-85 e Inscrigao Municipal sob o ne 54271001. OBJETO: Contratagao de services'
tecmcos especializados em locagao de Sistemas Modulo GovNet - Tributagao e M6dulo GovNet i ^
Recursos Humanos: Folha de Pagamento, incluindo licenciamento de uso e suporte tecnico, para H
?Le!Jo«r««S/necessidades da prefeitura Municipal de Boninal, Estado da Bahia. VALOR: R$ o Riihrir*a
15.000,00 (qumze mil reals). DAS DOTApOES ORpAMENTARIAS: As despesas para o\^
pagamento deste contrato correrSo ^ conta dos recursos orgamenterios, constantes de dotacSes > ^
consignadas no orgamento municipal vigente, atraves das dotagoes orgamenterias, abaixo
descritas:
s. **0^
UNIDADEGESTORA
FONTE DE
PROJETO/ATIVIDADE
ELEMENTO DE
ORGAO
PAGAMENTO
PROGRAMA DE
DESPESA

TRABALHO

NATUREZA DA
DESPESA

03/03 - SECRETARIA 0000
2007 - MANUTENpAO DA 3390.39.00
MUNICIPAL
DE
SECRETARIA
DE 3390.40.00
ADMINISTRAQAO
E
ADMINISTRApAO
E
PLANEJAMENTO________ ________
_____________
, PLANEJAMENTO______
PRAZOS DE EXECUpAO E VIGENCIA DO CONTRATO: O contrato ter£ vigencia de 06
(sets) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e
sucessivos periodos, ate o limite de 48 (quarenta e oito) meses, desde que em comum acordo
entre as partes, conforme o disposto no art. 57, IV da Lei Federal n° 8.666/93 LOCAL E DATA DE
ASSINATURA: Boninal - Bahia, 14/01/2021. SIGNATARIOS: CONTRATANTE: Celeste Augusta
^J°.
n° 239-824-705'87- CONTRATADA: Roberto Carlos Cordeiro de Oliveira CPF n 576.163.705-78. TESTEMUNHAS: Carmem Maria Araujo BrandSo - CPF n0- 000 822 81599 e Holdimar Alonso Paiva - CPF n°: 058.341.655-16.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010/2021 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAQAO N° 002/2021
TERMO DE CONTRATO N° 006/2021. CONTRATANTE: MUNIClPIO DE BONINAL - CNPJ n *
13.922.612/0001-83. CONTRATADA: JERONIMO MESQUITA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
pessoa juridica de direito privado, com sede na Avenida Tancredo Neves, n° 620, Edificio Mundo
a*aS
Caminho das An/ores, Municipio de Salvador, Estado da Bahia CEP
587 brS LnQSOriSB™°NP/. s°b ° -n" 26.823.783/0001-05 e lnscri?ao Municipal sob' o n°
587.868/001-59. OBJETO. Contratagao do escritorio Jeronimo Mesquita Sociedade de
Advogados, composta por equipe com experiencia na seara do Direito Publico, para execucao de
servigos tecmcos profissionais especializados de advocacia, assessoria e consultoria juridica na
^rea traba hista e civel mais especificamente os recursos de processes que envolvam o Municipio
de Bon,na|, Estado da Bahia no Tribunal Regional Federal (TRF1); Tribunal Regional do Trabalho
(TRT5) e no Tribunal de Justiga da Bahia, bem como ajuizamento de agoes civis publicas por atos
ne^APMCMTAm^m,An,StJratlVa- VAL0R: R$ 120-°00.°° (cento e vinte mil reais). DAS DOTACOES
OKvAM E NTARI AS: As despesas para o pagamento deste contrato correr§o a conta dos recursos
orgamentanos, constantes de dotagoes consignadas no orgamento municipal vigente atraves das
dotagaes orcamenterias. abaixo descritas:
^
»
UNIDADEGESTORA
FONTE DE
PROJETO/ATIVIDADE
ELEMENTO
DE
ORGAO
PAGAMENTO
PROGRAMA DE

TRABALHO
03/03 - SECRETARIA 0000
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRApAO
E
PLANEJAMENTO
___________________

DESPESA
NATUREZA DA
DESPESA

2007 - MANUTENpAO DA 3390.35.00
SECRETARIA
DE 3390.39.00
ADMINISTRApAO
E
, PLANEJAMENTO

rnwTJflTAnA’ CONTRATANTE: Celeste Augusta AraOjo Paiva - CPF n° 239 824 705-87
CONTRATADA: Jeronimo Luiz Placido Mesquita. TESTEMUNHAS: Carmem Maria’ AraCiio
Brandao - CPF n : 000.822.815-99 e Holdimar Alonso Paiva - CPF n°: 058.341.655-16
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 022/2021 - DISPENSA DE LICITApAO N0 005/2021 TERMO
?oEooC^ISATO N° 007/2021' CONTRATANTE: MUNIClPIO DE^ BONINAL - CNPJ n “
sedj TrI3'C0R^TT: P0ST° B0N'NAL LTDA' Pess°a iurldicade direito privado
com
na Rodov,3 BA 148. KM 38, S/N, Comodo. Centro, Municipio de Boninal Estado da
063 253 3^5 to e In^rirn-SCMa n0.C^PJ.solJ 0 n° 06.076.693/0001-82, lnsori9ao Estadual sob>
063.253.365-NO e Inscngao Municipal sob o n° 2192. OBJETO: ContratagSo de emDresa oara o
fornecimento de combustiveis (gasolina automotiva comum, oleo diesel S500, oleo diesel BS10 e
da PrPfpitMrt0n?q •ld0 i
Para atender as necessidades da frota de velculos e mSquinas
da Prefeitura Municipal; do Fundo Municipal de Saude - FMS e do Fundo Municipal de Assistencia
Social, deste Municipio de Boninal, Estado da Bahia. VALOR: R$ 234.886,00 (duzentos e trinta e

\

