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TERMO DE CONTRATO N° 11112019 QUE 
FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA 
MUNICIPAL LUÍS EDUARDO 
MAGALHÃES/BA E A EMPRESA 
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E 
SISTEMAS LTDA. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 68312019 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 02212019 

O MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, pessoa jurídica de direito público, 
com sede à Rua José Ramos de Anchieta, n° 187, Jardim Primavera, na cidade de Luis 
Eduardo Magalhães-BA, inscrito no CNPJ sob n° 04.214.419/0001-05, neste ato representado 
por seu Prefeito, Sr. OZIEL ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador da Carteira 
de Identidade RG n° 1167394526 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n° 502801.809-00, 
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, assistido 
juridicamente pelo Procurador Geral do Município, Dr. TEÓFILO JERÔNIMO PENNO DA 
SILVA MOTTA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/BA sob o no 44.338, 
residente e domiciliado nesta cidade e, de outro lado, a empresa SOFTPLAN 
PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 82.845.322/0001-04, com 
sede a Av. Luiz Boiteux Piazza, n° 1.302 - Lote 87/89 - Cachoeira do Bom Jesus, na cidade de 
Florianópolis/SC, CEP 88.056-000, neste ato representada pela Sr. ILSON APARECIDO 
STABILE brasileiro, portador do RG n° 6.071.102, inscrito no CPF sob n° 433.346.799-34, 
doravante denominada CONTRATADA, têm entre si certo e avençado, em conformidade 
com os elementos e despachos constantes do Processo Inexigibiidade de Licitação n° 
02212019, mediante as cláusulas e condições que mutuamente aceitam e se outorgam, a saber: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 - O presente processo tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA 
GESTÃO DE PROCESSOS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ENTREGA 
2,1 - A Contratada se compromete a fornecer o objeto descrito na cláusula primeira, de 
acordo com a solicitação da Contratante. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
3.1 - A despesa decorrente da execução do presente contrato correrá por conta do orçamento 
da Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães, consignada no orçamento vigente, 
classificada sob as seguintes rubricas:  
ÓRGÃO/UNIDADE: 02.03.000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
PROJETO/ATIVIDADE: 04.062.0272006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO 
FONTE DE RECURSO: 00- Recursos Ordinários 	
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ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.00.00000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR 
4.1 - O valor global deste contrato é de R$ 104.714,48 (cento e quatro mil, setecentos e 
quatorze reais e quarenta e oito centavos), correspondendo ao objeto definido na cláusula 
primeira e para totalidade do período mencionado na clausula sexta, a ser pago conforme 
Cronograma Físico-Financeiro constante no Processo de Inexigibilidade de Licitação no 
022/2019. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
51. A contratada deverá apresentar nota fiscal no primeiro dia útil após a conclusão de cada 
etapa, sendo que a contratante pagará o valor em até 30 (trinta) dias após a entrega da 
mesma. 
5.2 - O pagamento será feito através de crédito em conta corrente a ser fornecida pela 
contratada. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO 
6.1 - O prazo contratual será 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura e término 
em 31 de outubro de 2020, podendo ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, 
mediante Termo Aditivo, nos moldes da legislação pertinente. 

6.2. Caso prorrogado o contrato, os preços contratados poderão ser reajustados a cada 12 
meses de vigência contratual, de acordo com a variação do IGPM - índice Geral de Preços ao 
Consumidor da Fundação FGV. 
6.3. O contratado deverá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1 - São obrigações da CONTRATADA: Entregar o objeto da presente licitação, no local 
descriminado, em conformidade com as especificações do mesmo; Executar o contrato 
rigorosamente; Manter as mesmas condições de habilitação; Comunicar qualquer ocorrência 
anormal, que impeça o fornecimento do objeto contratado; Indicar o responsável que 
responderá perante a Administração por todos os atos e comunicações formais; Arcar com o 
pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o fornecimento a ser prestado; 
Responsabilizar-se por danos e prejuízos causados, direta ou indiretamente, à Prefeitura ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do objeto. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
8.1 - São obrigações da CONTRATANTE - Fornecer todos os dados e especificações 
necessárias ao completo e correto fornecimento do objeto; Comunicar à Contratada, com 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, das necessidades supervenientes 
porventura ocorridas, para o perfeito cumprimento do objeto deste instrumento; Efetuar os 
pagamentos nos prazos estipulados no contrato; Prestar todas as informações e/ou 
esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada. 

CLÁUSULA NONA - DO GESTOR 
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9.1 Fica nomeado como Gestor deste Contrato o Procurador Geral do Município, Sr. Teófilo 
Jerônimo Penrto da Silva Motta, a quem caberá designar o fiscal para a acompanhamento do 
fiel cumprimento dos termos acordados, conforme dispõe o artigo 67 da Lei Federal n.° 
8666/93. 
9.2. A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão a cargo da 
Sr8 . Larissa Melo Domingues Narici, Matricula 9050, Consultora Jurídica de Análise de 
Contratos e Processos Legislativos, indicada pelo Gestor, que verificará a sua perfeita 
execução e o fiel cumprimento das obrigações contratadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 
10.1 - À Contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas 
nos arts. 86 e 87 da Lei Federal n°. 8.666/93, a saber: 
a) advertência; 
b) multa que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas 
hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para o fornecimento; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com o 
Município de Luís Eduardo Magalhães, por prazo não superior a cinco anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com Administração Pública, enquanto 
perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida e reabilitação perante 
a autoridade que aplicou a penalidade. 
§ 1° - A penalidade de multa, estabelecida na alínea "b" desta clausula, poderá ser aplicada 
de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de 
eventuais créditos que tenha em face da Contratante. 
§ 2° - Ocorrendo atraso no fornecimento por culpa da Contratada, ser-lhe-á aplicada multa 
moratória de 1% (um por cento) por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso, 
constituindo-se a mora independentemente de notificação ou interpelação. 
§ 3° - As multas previstas nesta clausula não tem natureza compensatória e o seu pagamento 
não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados a Contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
11.1 - O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei 
Federal n° 8.666/93, com as conseqüências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções 
previstas naquela Lei. 
§ ÚNICO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
Processo, assegurado o direito a previa e ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA 
12.1 - O presente contrato não poderá der objetivo de cessão, subcontratação ou 
transferência, no todo ou em parte. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES 
13.1 - A Contratada assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes 
da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela 
idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados e, ainda, 
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por quaisquer prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a terceiros na execução deste 
contrato. 

§ 10 - A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à 
legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do 
presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão exclusivamente ao 
Contratado. 

§ 20 - A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda vinculados à execução do presente contrato, bem como por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contrato, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 

§ 30 - A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de 
habilitação e qualificação exigi das pela legislação vigente. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS TRIBUTOS E DESPESAS 
14.1 - Constituirá encargo exclusivo da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, 
emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e do fornecimento de 
seu objeto. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICIDADE DO CONTRATO 
15.1 - Até o quinto dia útil de mês seguinte ao da assinatura do presente contrato, a 
Contratante providenciará sua publicação resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no 
prazo de vinte dias, daquela data, como condição indispensável para sua eficácia. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 
16.1 - O Foro do contrato será o da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, excluído 
qualquer outro. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 03 (três) vias de igual 
teor que depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes, na presença de 
02 (duas) testemunhas que, após lido, o subscrevem. 

Luis Eduardo Magalhães/BA, 01 de novembro de 2019. 

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

TEÓFJLO JERÔNIMO PENNO DA 	 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E 
SILVA MOTTA 	 SISTEMA LTDA 

Procurador Geral do Município 	 Contratada 

TESTEMUNHAS: 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA 
CNPJ: 82.845.32210001-04 

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd'do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços chttp://rfb.gov.br > ou <http://www.pgfn.gov.br >. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 211012014. 
Emitida às 14:38:54 do dia 1611012019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 1310412020. 
Código de controle da certidão: A682.ICCA.09E4,8C54 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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FW ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS 

Nome (razão social): 	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA 
CNPJ/CPF 	 82.845.32210001-04 

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado 
que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, 
dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda. 

Dispositivo Legal: Lei n2 3938166, Art. 154 
Número da certidão : 190140112819039 
Data de emissão: 16/1012019 14:35:50 
Validade (Lei n9 3938/66, Art. 158, 
modificado pelo artigo 18 da Lei n 15/12/ 2019 
15510/11.) 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: 
http://www.sef.sc.gov . br 

Este documento foi assinado digitalmente 
Impresso em: 01111/2019 10:58:01 
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\ ç PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

Secretaria Municipal da Fazenda 
-- ri• 

Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Municipais e Dívida Ativa do Município 

0713759 182.845.32210001-04 1 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA 

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da(s) pessoa(s) 

acima identificada(s) que vieram a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a 

tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda (SMF) e a inscrições em Dívida Ativa do Município. Esta 

certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa jurídica no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda de 

Florianópolis. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autencidade na Internet, no endereço 

chttp:f/portal.pmf.sc.gov.br/entidades/receita >, Serviços - Serviços on-line - link Verificação de Documentos Eletrônicos, 

passando o número do documento 2026658 e o código 4AAB04F2 

Certidão Número 33613X1 

Emitida 0910912019 14:08:15 

Válida até 0811212019 conforme o Art. 194 Lei Complementar 4823 de 02 de janeiro de 1996. 

Florianópolis (SC) 09 de setembro de 2019 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Asahatura Digttal 4AAB04F2SA2FSE5AEEI 9BC83D269E1E3A108925F 

Data 091042019 1408.15 - Frotocoro: 16761175- Documento: 2026856 

Dztmenlo outenticado d{gítalrnente 

ATENÇÃO -  Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento 

Rua Tenente Silveira 60, Centro - Florianópolis - SC 04*48  3251 6400- CEP 88010-300. 
http:I/portal.pmtsc.gov.br/entidades/receita,  link Serviços - Serviços on-line -Verificação de Documentos Eletrônicos. 
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CAIXA 
CAIXA ECONÕMCA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 	82.845.322/0001-04 

Razão SOCiaU.SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LiDA 

Endereço: 	AV LUIZ BOJTEUX PIAZZA 1302 LOTE 87/89 / CACHOEIRA 8 JESUS / 
FLORIANOPOLIS / SC / 88056-000 

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

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

Validade:01/11/2019 a 30/11/2019 

Certificação Número: 2019110102235722116544 

Informação obtida em 01/11/2019 11:01:51 

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

000208 



X.ER .JUDI.1. CT. 	O. 
T.TYOT..rçA DO !I!RDB.AL}.2t0 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: SOFTPLÃN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 82.845.322/0001-04 

Certidão no: 188156170/2019 
Expedição: 01/11/2019, às 11:03:12 
Validade: 28/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 
82.845.322/0001-04, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
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. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br ).  
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatária 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. 

<ri: 
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o Contrato n° 111.2019.pdf (-172 KB) 

Bom dia, 

Segue anexo o Contrato n° 11112019 para assinatura do responsável. 

Favor imprimir o documento em 03 vias, rubricar todas as páginas e assinar a última. 

Após assinado, favor encaminhar uma via digilalizada por email e as 03 vias originais deverão ser encaminhadas ao 
seguinte endereço: 

Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães 

Rua José Ramos de Anchieta, n° 187, Jardim Primavera 

Luís Eduardo Magalhães - BA. 

CEP: 47850-000 

Atenciosamente, 
Diretoria de Contratação e Administração 
Te!: (77) 3528-9051 
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BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 
ESTADO DA BAHIA 

CNP3. 04214419/0001-05 

RATIFICAÇÃO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°022/2019 

CONSIDERANDO estarem presentes os pressupostos autorizativos da legislação que 
rege o matéria, RATIFICO a decisão da Comissão Permanente de Licitação constante 
nos autos, e AUTORIZO a contratação por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, em favor da 
empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 
82.845322/0001-04, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GESTÃO DE PROCESSOS NO ÂMBITO DA 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, no valor global de R$ 157.468.32 (cento e 
cinquenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos), 

fundamentado no Artigo 25, Inciso 1, da Lei Federal n°8.666/93. 

E, para a eficácia dos atos, DETERMINO que a presente ratificação e autorização sejam 
publicadas no Diário Oficial, conforme prevê o art. 26, caput, da Lei Federal n° 
8A66!93. 

Encaminhe-se ao setor contábil, para emissão da respectiva nota de empenho. 

Luís Eduardo Magalhães - BA, 01 de Novembro de 2019. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MACALHÃES 
ESTADO DA BANIA 

CNP1 0421441910001-05 

PUBLICAÇÃO 
RESUMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°022/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°683/2019 

REFERÊNCIA: 
Processo Administrativo n° 683/2019 

Inexigibilidade de Licitação n° 022/2019 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 

SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GESTÃO DE PROCESSOS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães - Procuradoria 

Municipal. 

CONTRATADO: SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 

82.845.3221000 1 -04 

VALOR GLOBAL: R$ 157.468,32 (cento e cinquenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e 

oito reais e trinta e dois centavos). 

DATA DA RATIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO: 01/11/2019 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 01/11/2019 

CONTRATO N°111/2019 

JUSTIFICATIVA: Fundamentado no Artigo 25, Inciso 1, da Lei Federal n°8.666/93. 

Luís Eduardo Magalhães-BA, 01 de Novembro de 2019. 

Municipal 
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PLANEJAMENTO 

O MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, pessoa jurídica de direito público, 
com sede à Rua José Ramos de Anchieta, n° 187, Jardim Primavera, na cidade de Luis 
Eduardo Magalhães-BA, inscrito no CNW sob no 04.214.419/0001-05, neste ato representado 
por seu Prefeito, Sr. OZIEL ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador da Carteira 
de Identidade RG n° 1167394526 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n° 502.801.809-00, 
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, assistido 
juridicamente pelo Procurador Geral do Município, Dr. TEÓFILO JERÔNIMO PENNO DA 
SILVA MOnA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/BA sob o n° 44.338, 
residente e domiciliado nesta cidade e, de outro lado, a empresa SOFTPLAN 
PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 82.845.322/0001-04, com 
sede a Av. Luiz Boiteux Piazza, n° 1.302 - Lote 87/89 - Cachoeira do Bom Jesus, na cidade de 
Florianópolis/SC, CEP 88.056-000, neste ato representada pela Sr. ILSON APARECIDO 
STABILE brasileiro, portador do RG n° 6.071.101 inscrito no CPF sob n° 433.346799-34, 
doravante denominada CONTRATADA, têm entre si certo e avençado, em conformidade 
com os elementos e despachos constantes do Processo Inexigibilidade de Licitação n° 
02212019, mediante as cláusulas e condições que mutuamente aceitam e se outorgam, a saber 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
ti - O presente processo tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA DISPONIBIUZAÇÃO DE 15 (QUINZE) LICENÇAS DE USO 
MENSAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS 
ELETRÔNICOS PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DA 
EXECUÇÃO FISCAL, CONTENCIOSO JUDICIAL E CONSULTIVO, VISANDO A 
DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA INTEGRADO AO SISTEMA 
FJE DE PRIMEIRO GRAU E SEGUNDO GRAU E INTEGRADO AO SISTEMA SAJ DE 
PRIMEIRO GRAU DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ENTREGA 
2.1 - A Contratada se compromete a fornecer o objeto descrito na cláusula primeira, d 
acordo com o Termo de Referência e com a proposta PC-MS-PGM-0052-2019. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
' 3.1 - A despesa decorrente da execução do presente contrato correrá por conta do orçameio 

da Prefeitura Municipal de Luis Eduardo Magalhãés, consignada no orçamento vigeftte, 
classificada sob as seguintes rubricas: - 
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PREFEiTURA MU?4CIPAL DE LUS EDUARDO MAC ~AES 
ESZWO DA EAHA 

CNP 04214 49flQJ! 

ÓRGÃO/UNIDADE: 02.03.000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
PROJETO/ATIVIDADE: 04.062.0271006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO 
FONTE DE RECURSO: 00-Recursos Ordinários 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.00.00000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR 
41 - O valor global deste contrato é de R$ 157.468,32 (cento e cinquenta e sete mil, 
quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos), correspondendo ao objeto 
defira do na cláusula primeira e para totalidade do período mencionado na clausula sexta, a 
ser pago conforme Cronograma Físico-Financeiro constante no Processo de Inexigibilidade 
de Licitação n° 022/2019 e conforme proposta PC-MS-PGM-0052-2019. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
5.1. A contratada deverá apresentar nota fiscal no primeiro dia útil após a conclusão de cada 
etapa, sendo que a contratante pagará o valor em até 30 (trinta) dias após a entrega da 
mesma. 
5.2 - O pagamento será feito através de crédito em conta corrente a ser fornecida pela 
contratada. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO 
6.1 - O prazo contratual será 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, podendo 
ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, mediante Teimo Aditivo, nos moldes da 
legislação pertinente. 
62. Caso prorrogado o contrato, os preços contratados poderão ser reajustados a cada 12 
meses de vigência contratual, de acordo com a variação do IGPM - índice Geral de Preços ao 
Consumidor da Fundação FCV, a contar da data da assinatura do contrato. 
6.3. O contratado deverá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1 - São obrigações da CONTRATADA: Entregar o objeto do presente contrato, em 
conformidade com as especificações da proposta PC-MS-PGM-0052-2019 e em conformidade 
com este instrumento contratual; Executar o contrato rigorosamente; Manter as mesmas 
condições de habilitação; Comunicar qualquer ocorrência anormal, que impeça o 
fornecimento do objeto contratado; Indicar o responsável que responderá perante a 
Administração por todos os atos e comunicações formais; Arcar com o pagamento de todos 
os tributos e encargos que incidam sobre o fornecimento a ser prestado; Responsabilizar-se 
por danos e prejuízos causados, direta ou indiretamente, à Prefeitura ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa bu dolo, durante o fornecimento do objeto. 
7,2 - A Contratada assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da 
boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pelw" .1 
idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados e, ain% /1 

por quaisquer prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a terc os na execução dósje 
contrato.  

/ 
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CLÁUSULA OITAVA .- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
Si - São obrigações da CONTRATANTE - Fornecer todos os dados e especificações 
necessárias ao completo e correto fornecimento do objeto; Comunicar à Contratada, com 
antecedência m]friima de 24 (vinte e quatro) horas, das necessidades supervenientes 
porventura ocorridas, para o perfeito cumprimento do objeto deste instrumento; Efetuar os 
pagamentos nos prazos estipulados no contrato; Prestar todas as informações e/ou 
esciarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada, 
8.2 - Disponibilizar os arquivos que serão utilizados para integração entre o sistema de 
Dívida Ativa e o Sistema objeto deste contrato, além de: 
a) Implementar as rotinas semanais de geração e envio dos arquivos de integração; 
b) Implementar as rotinas de recebimento e processamento dos arquivos de retomo que 
serão gerados pelo Sistema; 
c) Eventuais adequações nos cadastros constantes no sistema de gestão da Dívida Ativa, são 
de responsabilidade do município de Luís Eduardo Magalhães. 
8.3 - Permitir o acesso dos profissionais da CONTRATADA nas dependências da 
Procuradoria, para a execução de atividades relacionadas ao contrato, desde que 
devidamente identificados. 
8.4. - Fornecer o Sistema Operacional, ínfraestrutura básica de energia elétrica, linhas 
telefônicas, sistemas de telecomunicações, computadores, softwares básicos de apoio, 
certificados digitais, escôneres e outros equipamentos, bem como os reparos e consertos 
eventualmente necessários no ambiente computacional onde será utilizado o Sistema, objeto 
deste contrato. 
8.5 - Prestar as informações necessárias ao planejamento das atividades para execução do 
contrato. 
8.6 Acompanhar a atuação da CONTRATADA na execução dos serviços objeto do presente 
contrato. 
8.7 - Respeitar os direitos autorais, intelectuais, comerciais e patrimoniais da 
CONTRATADA sobre os sistemas e artefatos produzidos. 
8.8 - Estar aderente às premissas eventualmente apresentadas para execução do objeto. 
8.9 - A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à 
legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do 
presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão exclusivamente à 
Contratada. 
8.10 - A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda vinculados à execução do presente contrato, bem como por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contrato, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 

ri ÁrTQTrr A MnMA - flfl CQTflR 4 
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92 A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão a cargo da 
S?. Larissa Meio Domingues Marici, Matrícula 9050, Consultora Jurídica de Análise de 
Contratos e Processos Legislativos, indicada pelo Gestor, que verificará a sua perfeita 
execução e o fiel cumprimento das obrigações contratadas. 

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES 
10.1 - À Contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas 
fl05 arts 86 e 87 da Lei Federal n°. 8.666/93, a saber: 
a) advertência; 
b) multa que não excederá, em seu total, 10% (dez por cento) do valor do contrato, nas 
hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para o fornecimento; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com o 
Município de Luís Eduardo Magalhães, por prazo não superior a cinco anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com Administração Pública, enquanto 
perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida e reabilitação perante 
a autoridade que aplicou a penalidade,  
§ 10 - A penalidade de multa, estabelecida na alínea "b" desta clausula, poderá ser aplicada 
de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de 
eventuais créditos que tenha em face da Contratante. 
§ 2° - Ocorrendo atraso no fornecimento por culpa da Contratada, ser-lhe-á aplicada multa 
moratória de 03% (zero vírgula cinco por cento) por dia útil, sobre o valor da prestação em 
atraso, constituindo-se a mora independentemente de notificação ou interpelação. 
§ 3° - As multas previstas nesta clausula não tem natureza compensatória e o seu pagamento 
não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados a Contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
11.1 - O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei 
Federal n° 8.666/93, com as conseqüências indicadas no art 80, sem prejuízo das sanções 
previstas naquela Lei. 
§ IIJNICO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
Processo, assegurado o direito a previa e ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA 
12,1 - O presente contrato não poderá der objetivo de cessão, subcontratação ou 
transferência, no todo ou em parte. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS E DESPESAS 
14.1 - Constituirá encargo exclusivo da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, 
emolumentos e despesas decorrentes da fonnalizaçao deste contrato e do fornecimento de 
seu objeto. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE DO CONTRATO 
15,1 - Até o quinto dia Útil de mês seguinte ao da assinatura do presente contratoi7 

Á 	Contratante providenciará sua publicação resumida na Jmpitnsa Oficial, para ocorrer4o 
prazo de vinte dias, daquela data, como condição indispensável para s a eficácia. 	/ 

_ 	 - 	 -- 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
16.1 - O Foro do contrato será o da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, excluído 
qualquer outro. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 03 (três) vias de igual 
teor que depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes, na presença de 
02 (duas) testemunhas que, após lido, o subscrevem. 

Luís Eduardo Magalhães/13A, 

Prefeito 

SISTEMA LTDA 
Procurador (4a1 do Município 

	
Contratada 

TESTEMUNHAS; 

61- 

1 

/r 	7 
jC 
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Segunda-feira 
2 de Dezembro de 2019 	 Luís Eduardo Magalhães 

Inexigibilidades 

RATIFICAÇÃO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°022/2019 

CONSIDERANDO estarem presentes os pressupostos autorizativos da legislação que 
rege a matéria, RATIFICO a decisão da Comissão Permanente de Licitação constante 
nos autos, e AUTORIZO a contratação por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, em favor da 
empresa SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 
82.845.322/0001-04, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GESTÃO DE PROCESSOS NO ÂMBITO DA 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, no valor global de R$ 157.468,32 (cento e 

cinquenta e sete mil, quáfrocentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos), 
fundamentado no Artigo 25, Inciso 1, da Lei Federal n° 8.666/93. 

E, para a eficácia dos atos, DETERMINO que a presente ratificação e autorização sejam 
publicadas no Diário Oficial, conforme prevê o art. 26, caput, da Lei Federal n° 
8.666/93. 

Encaminhe-se ao setor conlábiL para emissão da respectiva nota de empenho. 

Luís Eduardo Magalhães - BA, 01 de Novembro de 2019. 

OZIEL OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

DIGITAL: CP7YOPHFAPA88051 7L8VRQ 

Esta edição encontra-se na site oficial deste ente 



Segunda-feira 

MUNICIPIO 	Luis Eduardo Magalhães 	2 de Dezembro de 2019 

PUBLICAÇÃO 
RESUMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 022/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°683/2019 

REFERÊNCIA: 
Processo Administrativo n° 683/2019 

lnexïgibilidade de Licitação n° 022/2019 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 
SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GESTÃO DE PROCESSOS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães - Procuradoria 
Municipal. 

CONTRATADO: SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 

82.845.32210001-04 

VALOR GLOBAL: R$ 157.46832 (cento e cinquenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e 
oito reais e trinta e dois centavos). 

DATA DA RATIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO: 01/11/2019 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 01/11/2019 
CONTRATO N°111/2019 

JUS11FICATIVA: Fundamentado no Artigo 25, Inciso 1, da Lei Federal n° 8.666/93. 

Luís Eduardo Magalhães-BA, 01 de Novembro de 2019. 

OZIEL OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

DIGITAL: CP7YOPHFAPA880517L8VRO 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 	
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Sexta-fura 
6 de Dezembro de 2019 	 Luís Eduardo MagalhãesMUNICIPIO 

Contratos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 
CNPJ: 04.214.41910001-05 
EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato r 2  111/2019 - INEXIGIBILIDADE ng 022/2019. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS 
EDUARDO MAGALHÃES, Contratada: SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA - CNPJ: 82.845.322/0001-
04. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA 
PARA GESTÃO DE PROCESSOS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. Valor Global: R$ 
157468,32 (cento e cinquenta e sete mil quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos). 
Vigência: 01 de novembro de 2019 a 31 de outubro de 2020. Luís Eduardo Magalhães - Bahia, 01 de 
novembro de 2019. OZIEL OLIVEIRA - Prefeito Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

CNPJ: 04.214.41910001-05 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato n2 112/2019 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA n 9  004/2019. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, Contratada: AMADEU PEREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - CNPJ: 
10.993.183/0001-47. Objeto: DELEGAÇÃO A TÍTULO PRECÁRIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS 
NO ÂMBITO Do MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 
877-2019, DE 12 DE ABRIL DE 2018 E ARTIGO 40 DA LEI FEDERAL 8987-95. Vigência: 04 de novembro de 2019 
a 03 de novembro de 2024. Luís Eduardo Magalhães - Bahia, 04 de novembro de 2019, OZIEL OLIVEIRA - 
Prefeito Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 
CNPJ: 04.214.41910001-05 
EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato n 2  113/2019 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA n2 004/2019. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. Contratada: FUNERARIA DO PAFIR DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES LTDA - 
CNP.: 11.616.859/0001-46. Objeto: DELEGAÇÃO A TÍTULO PRECÁRIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
FUNERÁRIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME DISPOSTO NA LEI 
MUNICIPAL N2 877-2019, DE 12 DE ABRIL DE 2018 E ARTIGO 40 DA LEI FEDERAL 8987-95. Vigência: 04 de 
novembro de 2019 a 03 de novembro de 2024. Luís Eduardo Magalhães - Bahia, 04 de novembro de 2019. 
OZIEL OLIVEIRA - Prefeito Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÀES 
CNPJ: 04.214.41910001-05 
EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato n° 114/2019 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA nQ 004/2019. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. Contratada: FUNERARIA SANTO ANTONIO LTDA - CNPJ: 13880.931/0001-73. 
Objeto: DELEGAÇÃO A TÍTULO PRECÁRIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS NO ÂMBITO DO 
MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 2  877-2019, DE 12 
DE ABRIL DE 2018 E ARTIGO 40 DA LEI FEDERAL 8987-95. Vigência: 04 de novembro de 2019 a 03 de 
novembro de 2024. Luís Eduardo Magalhães - Bahia, 04 de novembro de 2019. OZIEL OLIVEIRA - Prefeito 
Municipal, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

CNPJ: 04.214.41910001-05 

DIGITAL: J3C9POBX71 NSNFCOAKFVCO 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 	
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