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CARTA CONVITE N° 003/2021CC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2021
Inicio: 04/01/2021
Data da Publicação: 07/01/2021
Certame: 18/01/2021
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 18/01/2021
REPARTIÇÕES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS •E
GESTÃO.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de administração e
execução dos sistemas SIGA e eTCM de acordo com as exigências das Resoluções TCM n°.
1267/08, 1282/09 e 1340/16 para atender as necessidades deste Município, durante o
exercício de 2021.
CONTRATADO: CONAP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA — ME.
CNPJ n°. 09.243.100/0001-13.
CONTRATO N° 038/2021
VIGÊNCIA: 18 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.

VALOR TOTAL: R$ 109.623,00 (cento e nove mil, seiscentos e vinte e três reais).

Fundamentação: Art. 22, § 3, e 26 da Lei n°8.666/1993.

A Comissão instituída pelo
Portaria n° 001/2021.

Presidente da CPL
Membro
Membro
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COMUNICAÇÃO INTERNA

Palmeiras-BA, 04 de janeiro de 2021.
Assunto: Contratação de empresa especializada para Administração e Execução dos sistemas SIGA e
eTCM.

Senhor Prefeito Municipal, solicito de Vossa Senhoria, a Contratação de empresa para realizar serviços de
administração e execução dos sistemas SIGA e eTCM e serviços especializados com digitalização de
documentos do Executivo Municipal bem como inserção ao sistema e-TCM, para atender as necessidades
deste Município.
Informo que o valor estimado para o atendimento do objeto a cima referido é de R$114.541,00 (cento e
quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta e um reais), para prestação de serviços no período de 12 (doze)
meses.
As despesas do objeto citado correrão por conta das rubricas orçamentaria a seguir:
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS;
Unidade: 03.03.000- Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Gestão;
Atividade: 2.058 — Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos - Adm. Finanças e Gestão;
Elemento: 3.3.9.0.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica;
FONTE: 0100 Recursos Ordinários.

LUCIGÊNIA TEIXEIRA OLIVEIRA GUIMARÃES

Secretária de Administração e Finanças

A sua excelência,
RICARDO OLIVEIRA GUIMARÃES,
MD Prefeito Municipal
Palmeiras - BA.

Praça Dr. José Gonçalves, 11 — Fone: (75) 3332-2211! 3332-2234.
Palmeiras — Bahia - CNPJ: 13.922.638/0001-21.
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ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2021

DA JUSTIFICATIVA:
1.1. O Município atendendo as necessidades da Administração Pública Municipal e dando cumprimento
as Resoluções TCM n°. 1267/08, 1282/09 e 1340/16.
1.2.

A contratação em apreço se faz necessária tendo em vista que o Tribunal de Contas dos Municípios

do Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, implantou o Sistema Integrado de Gestão e Auditoria
- SIGA, de captura e transferência, por via eletrônica, de dados e informações da gestão pública dos
Municípios da Bahia, tornando obrigatório aos seus jurisdicionados (os órgãos e entidades da administração
direta e indireta municipal) remeterem ao Tribunal, pelo Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA,
os dados e informações da Gestão Pública Municipal (Prefeituras e Prefeitura Municipal de Paalmeirass
Municipais).
1.3.

Vale ressaltar, ainda, que essa Prefeitura Municipal não dispõe em seu quadro permanente de

servidores com conhecimento amplo do SIGA, o que é imprescindível para a alimentação com os dados
dos processos administrativos a serem informados no mesmo.
1.4.

Devido à grande quantidade mensal de transferência de dados eletrônicos das gestões de

contratos, licitações, dispensas, inexigibilidades, patrimônio, frotas, folhas de pagamento, obras e
almoxarifado, dentre outros atos administrativos, a contratação dos serviços objeto deste Termo de
Referência permitirá que esse Poder Executivo Municipal possa atuar de forma mais segura quanto à
qualidade das informações inseridas no SIGA.
1.5.

A contratação de empresa para assessoramento ao Sistema SIGA visa o pleno funcionamento e

atendimento em sua plenitude do sistema, em consonância com o seu Manual de Utilização, bem como
todas as leis, normas, regulamentos, resoluções e instruções emanadas do Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado da Bahia - TCM/BA.
1.6.

A referida contratação terá por objetivo auxiliar a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS no

planejamento das atividades do Poder Executivo e ainda, o pleno atendimento às disposições legais e
recomendações dos órgãos de Controle e Fiscalização, cuja necessidade comprova-se com a crescente
responsabilidade com as políticas públicas, ampliada de forma significativa e complexa, gerando crescente
demanda pela realização de atividades, inclusive às de prestação de contas, as quais permitem e justificam
a contratação de pessoal específico para o aprimoramento e implementação de rotinas para racionalização
e a realização de suas atividades-fim, necessidade revelada, tanto pela insuficiência de pessoal, quanto
por caráter sazonal ao longo do ano, evidenciada pela objetividade esperada do trabalho a ser desenvolvido
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face às normativas vigentes, já referidas, e outras a serem editadas. A presente contratação é um
instrumento pelo qual esse Poder Executivo buscará a eficiência nas áreas afetadas pelas tarefas
contempladas para o atendimento das exigências legais, mormente àquelas pertinentes à Gestão Pública
afetas a essa Prefeitura Municipal, cuja empresa responsável pela execução, por meio da cessão de
pessoal especializado, deverá atentar para o fiel e exato cumprimento das disposições normativas
correlatas.
1.7.

Por todo o exposto, espero o acolhimento da solicitação desta supramencionada contratação para

cumprimento das exigências emanadas do TCM/BA, bem como para que esses precitados serviços não
sofram solução de continuidade.
DO OBJETO:
2.1.

O Presente CONVITE tem por objeto a Contratação de empresa especializada para prestar

serviços de administração e execução dos sistemas SIGA e eTCM de acordo com as exigências das
Resoluções TCM n°. 1267/08, 1282/09 e 1340/16 para atender as necessidades deste Município, durante
o exercício de 2021.
DA ESPECIFICAÇÃO:
3.1.

Prestar serviços de administração e execução dos sistemas SIGA e eTCM de acordo com as

exigências das Resoluções TCM n°. 1267/08, 1282/09 e 1340/16 para atender as necessidades deste
Município, durante o exercício de 2021.
DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS SERVIÇOS
4.1.

São condições de entrega do presente contrato:

I — Recibo com protocolo de entrega sem pendências para ambos serviços.
II — O Contratado não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, ou subcontratar o objeto
deste.
III — Só será admitido entrega com pendência se por acaso a mesma for de responsabilidade do
Contratante.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
1- DO CONTRATANTE:
Pagar as faturas decorrentes da entrega dos serviços.
Disponibilizar local adequado, equipado com ar condicionado, computador, scaner, mesa, cadeiras, clips,
grampeador, extrator de grampo, acesso a internet de alta velocidade, armário, impressora, papel ofício A4
(SIGA e eTCM).
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dias de antecedência ao prazo final estabelecido na Resolução pertinente (eTCM);
Disponibilizar toda documentação para alimentação do sistema SIGA, acesso aos sistemas internos de
Contabilidade, RH, Patrimônio, Licitações e Contratos, Frotas e demais que façam parte do rol de
informações exigidas em tempo hábil ou em no máximo 08 (oito) dias de antecedência ao prazo final
estipulado pelo TCM (SIGA);
Responsabilizar-se pela manutenção, substituição, troca, garantia e funcionalidade dos hardware
atualização, bem como atualização, aquisição e instalação de softwares dos pcs e scanners;
Local apropriado para arquivamento dos documentos.
II- DA CONTRATADA:
Executar os serviços contratados em conformidade ao estabelecido nas Resoluções TCM n°. 1267/08,
1282/09 e 1340/16;
Respeitar e cumprir os prazos estabelecidos para os sistemas SIGA e eTCM contidos em cada resolução;
Designar preposto no máximo em 24h após a confirmação para execução dos serviços;
Apresentar protocolo de entrega dos dados desprovidos de pendências (exceção para caso de for de
responsabilidade do contratante);
Manter a frente dos serviços um representante credenciado por escrito, em tempo integral, capaz de
responsabilizar-se pela direção e representá-la perante a CONTRATANTE;
Apresentar esclarecimentos e/ou comprovações nas defesas as notificações mensais e anual aos itens
que tratarem de SIGA e eTCM;
Obedecer às determinações legais ou emanadas das autoridades constituídas, sendo a única
responsável pelas providências necessárias e pelos efeitos decorrentes de eventuais inobservâncias das
mesmas;
Responder por qualquer dano ou prejuízo causado à CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou
omissão de seus prepostos e/ou empregados, em decorrência da não realização dos serviços previstos
neste instrumento contratual;
Responsabilizar-se pela salvaguarda da documentação, equipamentos, materiais de consumo e
instalações disponibilizadas para execução dos serviços;
Apresentar notas fiscais e certidões em tempo hábil para pagamento.
kC) ORÇAMENTA
Unidade: 03.03.000- Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Gestão.
Atividade: 2.058 — Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos — Administração e Finanças.
Elemento: 3.3.9.0.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.
FONTE: 00 Recursos Ordinários.
7.

likatt ttoNõttUs15È PAGAMENTO:

DO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTADO DA BANIA

PALMEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
Praça Dr. José Gonçalves, 11 — Palmeiras — Bahia

Mais avancos mais conauistas! C,N1PJ: 13.922.638/0001-21
RATADO se obriga à entregar os materiais gros,
áfic objeto deste Contrato, em conformidade com
sua proposta, pelos preços certos e ajustados de:
O valor estimado de R$114.541,00 (cento e quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta e um reais),
obtido através de pesquisas de Drecos com emnress dn rmn (nnfnrm ninih t1
. ...•
ITEM
01
02

ESPECIFICAÇÃO
Prestação de serviços de Consultoria e Assessária
administrativa em gestão Pública Municipal, na área do SIGA.
Prestação de serviços especializados com digitalização de
documentos do Executivo Municipal bem como inserção ao
sistema e-TCM obedecendo as exigências

PREÇO MÉDIO
PREÇO UNT
PREÇO TOTAL

UN

QUANT

Mês

12

7.296,67

87.560,00

Mês

12

2.248,42

26.981,00

TOTAL

114.541,00

§ 1°. Nos preços computados neste a serem Contratados, estão incluídos todos os custos com salários
encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, todo pessoal, fardamento, transporte de qualquer natureza,
materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação,
administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se
relacionem com o fiel cumprimento, pelo Contratado de suas obrigações.
§ 2°. O pagamento será efetuado até o décimo dia útil após o mês subsequente à entrega dos serviços
com apresentação da fatura, certidões e protocolos de envio devidamente atestada, observados os
seguintes termos:
I — Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a
partir de sua reapresentação, devidamente regularizado.
CRITÉRIOS DE EMUST 'MIMO
8.1.

De acordo com o Art. 3° da Lei Federal N°. 10.192, de 14 de março de 2001, os contratos em que

seja parte órgão ou entidade Administrativa Pública direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e
dos Municípios, serão reajustado ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposições desta Lei,
e, no que com ela não confiitarem, da Lei Federal N°. 8.666, de 21 de junho de 1993.
I - Os preços contratuais serão reajustados com base nos índices setoriais da Fundação Getúlio Vargas —
FGV de acordo com a seguinte fórmula:
R = PO x{ (L1 - LO) / LO}
P1 = PO + R
Onde:
R = Valor do reajustamento;
PO = Valor do preço básico a ser reajustado;
L1 = índice setorial da Fundação Getúlio Vargas referente ao mês de reajuste;
LO = índice setorial da Fundação Getúlio Vargas referente a data base da proposta e na eventualidade do
índice deixar de existir, será adotado automaticamente o índice que venha a substituí-lo.
P1 = Valor do preço reajustado
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igrigsarwmtsi aia êxsénrádálidiSpreço ofertado na proposta da licitante vencedora, que

será fixo e irreajustável, podendo, contudo, ser revisto, desde que reste comprovada a ocorrência de
quaisquer das hipóteses previstas na alínea "d", do inciso II, do art. 65, da Lei n°. 8.666/93.

Será vencedora a licitante que apresentar proposta de MENOR PREÇO POR ITEM.
DUTO

i'V1000:0kXgÇ NT

O fornecimento dos serviços licitados deverá se dá imediatamente após a assinatura do contrato
administrativo que se dará no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a publicação da
HOMOLOGAÇÃO deste Certame Licitatório.
A execução dos serviços licitados se dará da data de assinatura do instrumento contratual até 31 de
dezembro de 2021.

ç-

A

O pagamento será efetuado até o dia 30 (trinta)do mês em questão, mediante a apresentação da respectiva
Nota Fiscal, sendo que a mesma deverá ser sempre acompanhada dos documentos de regularidade fiscal
pertinentes.
6.0. DISPOSIÇÕES GERAIS:
Os serviços serão executados conforme especificações e preços apresentados pela Contratada na
Proposta de Preços, nos termos do respectivo Contrato.
Palmeiras/BA, 05 de janeiro de 2021.

Lucigênia Teixeira de Oliveira Guimarães
Secretária Municipal de Adm. e Finanças
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Palmeiras, 04 de janeiro de 2021.
Oficio/Gabinete n° 04812021
De: Ricardo Oliveira Guimarães,
Ref.: Processo Adm. N°. 017/2021CC
Para: Setor de Contabilidade; Setor Jurídico; e
Comissão de Licitação.

Prezados Senhores,
Inicialmente registro que foi protocolado, no dia 04 de janeiro de 2021, a Comunicação Interna feita pela
Secretaria Municipal de Administração e Finanças dando abertura ao Processo Administrativo n°.
017/2021CC, referente à contratação de empresa para prestar serviços de administração e execução dos
sistemas SIGA e eTCM de acordo com as exigências das Resoluções TCM n°. 1267/08, 1282/09 e 1340/16
para atender as necessidades deste Município, durante o exercício de 2021.
O presente processo deverá tramitar pelos setores competentes em vistas:
À indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer face à despesa;
À elaboração de parecer sobre a necessidade de procedimento licitatório, indicando a modalidade e
o tipo de licitação a serem adotados no certame;
À elaboração de minuta do instrumento convocatório da licitação e da minuta do contrato;
Ao exame e aprovação das minutas indicadas no item 3 acima.

Ricar
mira Guimarães
Prefeito Municipal

Praça Dr. José Gonçalves, 11 — Fone: (75) 3332-2211/ 3332-2234.
Palmeiras — Bania - CNPJ: 13.922.638/0001-21.

PREFEITURA MUNICIPAL DE -

PA
EI RAS
Mais avanços, mais conquistas!

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
Praça Dr. José Gonçalves, 11 — Palmeiras — Bahia
CNPJ: 13.922.638/0001-21

Palmeiras, 05 de janeiro de 2021.
Oficio/Contabilidade n° 018/2021
Ref.: Processo Administrativo n°. 017/2021CC.
Do: Setor de Contabilidade.
PARA: Ricardo Oliveira Guimarães.
MD. Prefeito Municipal de Palmeiras.
Senhor Prefeito,
Em atenção ao Ofício do Processo Administrativo n°. 017/2021CC, expedido por Vossa Senhoria, em 04 de
janeiro de 2021, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento
das obrigações referente à Contratação de empresa para realizar serviços de administração e execução dos
sistemas SIGA e eTCM e serviços especializados com digitalização de documentos do Executivo Municipal
bem como inserção ao sistema e-TCM, para atender as necessidades deste Município, durante o exercício
de 2021. Sendo que a contabilização será efetuada, através da Dotação Orçamentária:
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Unidade: 03.03.000- Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Gestão;
Atividade: 2.058 — Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos — Administração e Finanças;
Elemento: 3.3.9.0.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica;
FONTE: 0100 Recursos Ordinários.

Debo

anan
ontátil

Praça Dr. José Gonçalves, 11 — Fone: (75) 3332-2211/ 3332-2234.
Palmeiras — Bahia - CNPJ: 13.922.638/0001-21.
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Palmeiras, 05 de janeiro de 2021.
Oficio/CPL n°. 01912021CC
Da: Comissão de Licitação
Para: Ricardo Oliveira Guimarães
MD: Prefeito Municipal de Palmeiras

Senhor Prefeito,
Em atenção ao Ofício do Processo Administrativo n° 017/2021, expedido por Vossa Senhoria, em 04 de janeiro
de 2021, para a Contratação de empresa para realizar serviços de administração e execução dos sistemas
SIGA e eTCM e serviços especializados com digitalização de documentos do Executivo Municipal bem como
inserção ao sistema e-TCM, para atender as necessidades deste Município, informamos que estamos à
disposição para passarmos para a fase externa deste processo e aplicarmos a modalidade que o setor
Jurídico determinar amparado pelas Leis pertinentes.

Fabio

F

a Moura
omissão

Praça Dr. José Gonçalves, 11 — Fone: (75) 3332-2211 13332-2234.
Palmeiras — Bahia - CNPJ: 13.922.638/0001-21.
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Processo Administrativo n° 017/2021
Convite n° 003/2021

PARECER JURÍDICO

Constam nos presentes autos, as especificações do objeto da presente licitação na modalidade de
Convite, bem como a informação referente à dotação orçamentária para a contratação em tela.
Vieram os autos a esta Consultoria Jurídica, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei no
8.666/1993, para fins de análise jurídica da legalidade dos textos das minutas da Carta Convite e do
Termo de Contrato.

A noticiada Carta Convite objetiva a" Contratação de empresa especializada para prestar serviços de
administração e execução dos sistemas SIGA e eTCIVI de acordo com as exigências das Resoluções
TCM n°. 1267/08, 1282/09 e 1340/16 para atender as necessidades deste Município, durante o
exercício de 2021".
Encontram-se os autos instruídos, dentre outros, com os seguintes documentos:
Ofício requisitório;
orçamentação;
Autorização para a realização da licitação objetivando a contratação;
Manifestação de disponibilidade orçamentária e financeira;
É o que há de mais relevante para relatar.
Doravante, verter-se-á análise jurídica ao casuísmo em espeque.

Preliminarmente, considera-se conveniente a consignação de que a presente manifestação toma por
base exclusivamente os elementos que constam nos autos do processo administrativo em epígrafe até
a presente data, e que incumbe a este Órgão prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico,
não lhe competindo adentrar em aspectos relativos à conveniência e oportunidade dos atos praticados
1
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no âmbito das secretarias municipais, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnicos ou
administrativos.

Depreende-se dos autos que a Administração pretende contratar, mediante a modalidade de Convite
do tipo Menor Preço, empresa especializada para prestação de serviços especializados em diagnóstico
do setor tributário e Consultoria Fiscal e Tributária, treinamento de Agentes Tributários do Município
de Palmeiras-Bahia.

Inicialmente, há que se analisar se a licitação poderá ou não ser efetuada pela modalidade escolhida, a
saber, o Convite.

Tal modalidade de licitação encontra-se disciplinada pela Lei n.°8.666/93 nos seguintes termos:
"Art. 22. São modalidades de licitação:

II - convite;
(•••)
§ 3.° Convite e' a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade
administrativa, a qual afixará, em local apropriado, co'pia do instrumento convocatório e o
estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse
com antecedência de ate 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. .

5 6 Na hipótese do 5 3 0 deste artigo, existindo na praça mais de 3 (três) possíveis interessados, a
cada novo convite, realkado para objeto idêntico ou assemelhado, é obrigatório o convite a, no
mínimo, mais um interessado, enquanto existirem cadastrados não convidados nas últimas
licitações. (Redação dada pela Lei n.° 8.883, de 1994)

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão
determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o
valor estimado da contratação:
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I - para obras e serviços de engenharia: (Redação dada pela Lei n° 9.648, de 1998)
a) convite - ate' R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); (Redação dada pela Lei n°
9.648,de1998)

li - para compras e serviços não referidos no inciso anterior: (Redação dada pela Lei n° 9.648, de
1998)
a) convite - ate' R4 80.000,00 (oitenta mil reais); (Redação dada pela Lei 11,,,Q 9.648, de 1998)

5 5 E' vedada a utilkação da modalidade "convite" ou "tomada de preços': conforme o caso, para
parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no
mesmo local que possam ser realkadas conjunta e concomitantemente, sempre que o somatório de
seus valores caracterizar o caso de "tomada de preços" ou "concorrência", reipectivamente, nos
termos deste artigo, exceto para as parcelas de natureza específica que possam ser executadas por
pessoas ou empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou serviço. (Redação
dada
pela Lei n Q 8.883, de 1994)".

Nesta quadra, cumpre assoviar recente alteração sobre os valores alusivos a cada uma das modalidades
licitatórias, por conduto da qual, a modalidade convite insculpida na alínea em vértice alcançou o valor
de RS 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais).

Depreende-se dos autos, pois, que a licitação em destaque se amolda à disciplina legal acima transcrita.

Em face de disposição legal, a licitação na modalidade convite destina-se a interessados que pertençam
a ramo de atividade pertinente ao objeto a ser licitado, que poderão ou não ser cadastrados no órgão
que promover o certame, tendo como principal exigência o convite feito pela Administração.

Como pressuposto desta modalidade, temos que para a sua validade será necessário haver pelo menos
três convidados para o certame. O alerta que se faz com relação a essa escolha é que ela deverá ser
efetuada visando sempre ao princípio da supremacia do interesse público e não de interesses
individuais, sob pena de se caracterizar um desvio de finalidade.
3

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
Praça Dr. José Gonçalves, 11 — Palmeiras — Bahia
CNPJ: 13.922.638/0001-21
PREFEITURA MUNICIPAL DE

PALMEIRAS
m.i.,,,vanças,
mais concluistas!

Em tal modalidade de licitação, na forma do que dispõe o § Cdo art. 22 da Lei n° 8.666/1993, quando
existirem na praça mais de três interessados para o item a ser licitado, a cada novo convite que possua
objeto da mesma espécie ou do mesmo gênero, a Administração devera', obrigatoriamente convidar
mais um interessado, até que existam cadastrados que não tenham sido convidados em licitações
anteriores. É a chamada "rotatividade de licitantes".

Na modalidade convite, o edital, também chamado de "carta- convite", "instrumento convocatório"
ou, simplesmente, "convite", não há exigência legal de publicidade em diários oficiais e/ou jornais de
grande circulação, sendo que tal publicidade poderá ser realizada somente pela sua afixação em local
visível na própria Administração, como em um quadro de avisos, por exemplo.

A ausência de previsão legal, contudo, não pode ser entendida como vedação. É que, ao lado do
princípio da legalidade estrita, que justificaria a desnecessidade de publicação do ato, há que se
interpretar os dispositivos legais uti1i7ando-se de técnicas hermenêuticas buscando a finalidade da
norma como um todo.

Nos dizeres de Marçal Justen Filho', 'Tais princípios (Licitatólios) não podem ser examinados isoladamente,
aplicando-se a regra hermenêutica da implacabilidade dos princípios. Indica o inter-relacionamento entre princípios, de
modo que não se inteoreta e aplica um único princípio isoladamente. Devem considerar-se os princípios colyUgadamente
e evitar que a aplicação de um prodna a ineficácia de outro." .

Portanto, um princípio isoladamente não deve ser levado em consideração de modo a produzir a
ineficácia de outro. No caso em tela, o princípio da legalidade aplicado de modo isolado, poderia
restringir a competitividade na busca pela maior eficiência.

Assim sendo, embora não haja a determinação de publicação do aviso do edital do convite em jornal,
mas apenas a comunicação direta aos convidados e afixação do aviso em mural, sugere-se que a
Administração avalie a conveniência de divulgar-se a licitação, pelo menos por extrato, em jornal de
circulação na região, possibilitando, com tal medida, possibilitar a participação de eventuais

1 JUSTEN

FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos.
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interessados mesmo que não convidados e, consequentemente, facilitar a obtenção da proposta mais
vantajosa à administração.

De qualquer modo, por disposição legal, a afixação do ato referente à licitação deverá ocorrer por, no
mínimo, cinco dias táteis antes de sua abertura, sendo que, o não cumprimento dessa exigência poderá
gerar a nulidade do procedimento.

No convite, por ser uma modalidade de licitação mais simples, poderá haver, mediante análise do caso
concreto pela Administração, dispensa da apresentação de determinados documentos, já que existe a
pressuposição de que a Administração convidará interessados que possam executar o objeto licitado;
e aqueles que se convidarem para participar, por terem como exigência o prévio cadastramento no
órgão, já terão verificada a sua qualificação por meio do próprio sistema de cadastro.

Verifica-se, então, que a licitação poderá ser levada a efeito por meio da modalidade Convite, nos
termos do art. 22, inciso II e § 3o, da Lei no 8.666/ 1993.
Conclusão:

Pelo exposto, restrito aos aspectos jurídico-formais, opina-se pela possibilidade da realização da
licitação na forma das minutas engastadas aos autos, desde que observados os apontamentos
contidos no presente opinativo.

É o nosso entendimento.
Sn".
Palmeiras (BA), 05 de janeiro de 2021.

SAULO Q 11) IROZ
OAB/BA n°53.498
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO N° 003/2021CC.
MODALIDADE: Convite
TIPO E REGIME DE ENTREGA: Contratação — Menor preço por item.
REGÊNCIA LEGAL: Lei N° 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores.
RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS:
DATA: 18/01/2021
HORA: 14h3Omin
LOCAI'. Prefeitura Municipal de Palmeiras, Situada na Praça Dr. José Gonçalves, 11, centro, Palmeiras -Bahia.
OBJETIVO: Contratação de empresa para realizar serviços de administração e execução dos sistemas
SIGA e eTCM e serviços especializados com digitalização de documentos do Executivo Municipal bem
como inserção ao sistema e-TCM, para atender as necessidades deste Município.
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO
QUE PODERÁ SER ADQUIRIDO NA SEDE DA PREFEITUA DE PALMEIRAS - BA.

Praça Dr. José Gonçalves, 11 — Fone: (75) 3332-2211 13332-2234.
Palmeiras — Bahia - CNPJ: 13.922.638/0001-21.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
Praça Dr. José Gonçalves, 11 — Palmeiras — Bahia
CNPJ: 13.922.638/0001-21

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE N° 003/2021 CC

A Prefeitura Municipal de Palmeiras torna público que realizará licitação na modalidade CONVITE
n°003/2021CC, do tipo menor preço por item, com início a partir das 14h3Omin do dia 18 de janeiro de 2021,
OBJETIVANDO a Contratação de empresa para realizar serviços de administração e execução dos
sistemas SIGA e eTCM e serviços especializados com digitalização de documentos do Executivo
Municipal bem como inserção ao sistema e-TCM, para atender as necessidades deste Município,
conforme o edital e seus anexos. O EDITAL na integra poderá ser retirado a partir desta data (07/01/2021) na
Praça Dr. José Gonçalves, 11, centro - Palmeiras - Bahia. Tel. (75) 3332-2211.
Palmeiras-BA, 07 de janeiro de 2021.

Fabio

a Moura

Presi nte da

são de Licitação

dop

ri

Lucigênia Teixeira de Oliveira Guimarães
Secretário Municipal de Adm. e Finanças

Praça Dr. José Gonçalves, 11 — Fone: (75) 3332-2211 /3332-2234.
Palmeiras — Bahia - CNPJ: 13.922.638/0001-21.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
Carta Convite 003/2021
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PROCESSO LICITATÓRIO — SÉRIE ANUAL: N° 003/2021
CONVITE: N° 003/2021
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

Á
EMPRESA:
CNPJ:
END.
CEP: 44.700-000

Prezados Senhores,
A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria n° 001/2021 de 04 de janeiro de 2021,
composta por Fábio Ricardo Ferreira Moura, Leidiana Brandão dos Anjos e Vânia de Souza Teixeira e
Sirleide Ribeiro da Conceição, sendo o primeiro presidente e os demais membros, convida essa
empresa para no dia 18 de janeiro de 2021, às 14:30 horas, no paço Municipal da Prefeitura, situada
à Praça Dr. José Gonçalves, 11 — Palmeiras - Bahia, apresentar, nos termos do Convite em anexo,
proposta de preços para Contratação de empresa para realizar serviços de administração e
execução dos sistemas SIGA e eTCM e serviços especializados com digitalização de
documentos do Executivo Municipal bem como inserção ao sistema e-TCM, para atender as
necessidades deste Município, durante o exercício de 2021, obedecendo às Resoluções TCM
1267/08, 1282/09 e 1340/16, de acordo com necessidades e solicitações em quantidades estimadas
especificadas no Convite n° 003/2021.
A citada proposta deverá ser apresentada em envelope lacrado e endereçado da seguinte forma:
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Gonçalves, 11 — Palmeiras - Bahia.
CEP 44.700-000

REF. :Convite n° 003/2021
Quaisquer dúvidas referentes a este Convite ou seus anexos, deverão ser esclarecidas juntà à
Comissão de Licitação no endereço acima ou através dos telefones: (75) 3332-2211.

PROTOCOLO

-/
Atencio e e,
Fábio Ric
Preside

erretra
ao

ra

RECEBIDO EM
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EDITAL DE LICITAÇÃO N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°017/2021
CARTA CONVITE N° 003/2021

1.0. PREÂMBULO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS, ESTADO DA BAHIA, torna público para conhecimento dos interessados
que a Comissão Permanente de Licitação, fará realizar no dia 19 de janeiro de 2021, às 11:00 h (horário local), Licitação na
Modalidade CARTA CONVITE, do tipo MENOR PREÇO, Critério de Julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, que será
regida pelo presente instrumento convocatório e pelas disposições da Lei Federal n° 8.666/93, e suas demais alterações, e,
subsidiariamente pela Lei Complementar n° 123/2006 e pela Lei Complementar n° 147/2014.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e Propostas de Preços serão recebidos na sala da Comissão
Permanente de Licitação no prédio sede da Prefeitura Municipal sita na Praça Dr. José Gonçalves, n° 11- Centro —
Palmeiras/BA, impreterivelmente no dia e horário supracitados.
Integram este Edital, independentemente de transcrição os seguintes anexos:
> Termo de Referência (Anexo I);
». Proposta Padronizada (Anexo II);
> Modelo Declaração ME ou EPP (Anexo III);
> Modelo Declaração em atendimento ao disposto no Inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal (Anexo IV);
> Minuta do Contrato (Anexo V);
> Modelo de Procuração (Anexo VI);
> Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às exigências de Habilitação (Anexo VII);
> Modelo de Declaração de Desimpedimento de Licitar e Contratar (Anexo VIII)
JET A

J4:4

2.1 A presente licitação tem como objeto a Contratação de empresa para realizar serviços de administração e
execução dos sistemas SIGA e eTCM e serviços especializados com digitalização de documentos do Executivo
Municipal bem como inserção ao sistema e-TCM, para atender as necessidades deste Município, durante o exercício
de 2021, obedecendo às Resoluções TCM 1267/08,1282/09 e 1340/16, conforme especificações, quantitativos e condições
constantes do Termo de Referência — (Anexo I) deste Edital de Licitação e dos demais anexos.

:ONDIÇÕES DE PARTICIPAÇ

4.2.

A participação nesta licitação implica na aceitação plena e integral de todos os itens e condições previstas no

presente instrumento convocatório, bem como na Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alteracÀes
introduzidas pela Lei Federal n° 8.883/94, de 06/06/1994, pela Lei Federal n° 9.648/98, de 27.05.1998, pela Lei Federal n°
9.854/99, de 27.10.1999, pelo Decreto n° 9.412/2018, de 18 de junho de 2018, e, subsidiariamente, na Lei Complementar
Federal n°. 123, de 14 de dezertbro de 2006, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar Federal n°. 147/2014.
4.3.

A PREFEITURA MUNICIP DE PALMEIRAS se reserva no direito de cancelar o presente CONVITE, no todo ou

em parte, de acordo com as con

idas na legislação pertinente, assim como reduzir ou aumentar respeitados
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s de nvio (vinte e tindo por cento), in quantitativos dos produtos e/ou o valor contratual, sem que caiba aos licitmtes
o direito de reclamação ou indenização.
Mais

4.4.

Se reserva, também, no direito de não adquirir a totalidade dos serviços descritos no Termo de Referência.

4.5.

Poderão participar todas as empresas inscritas ou não no Cadastro de Fornecedores desta Prefeitura Municipal,

bem como aqueles que manifestarem seu interesse no prazo legal, antes da data marcada para a entrega dos envelopes.
(Art. 22, III c/c § 30 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores).
4.6. - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 01):
4.7.
4.8.

As Licitantes deverão apresentar a seguinte documentação:
Para HABILITAÇÃO serão exigidos, exclusivamente, os seguintes documentos:

Documentação relativa à HABILITACÃO JURÍDICA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ), com situação E•liva.

b)

Prova de registro comercial, no caso de empresa individual;

c)

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedaes

comerciais, com prova da Diretoria em exercício e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento (ATA) de
eleição de seus administradores, no qual deverá estar contemplado, dentre os objetos sociais, a execução de atividades
da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação;

d)

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
4.9.

Documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA:

Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Positiva
com efeitos de Negativa, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (unificada em 03/11/2014, conforme Portaria
MF n°358, de 05 de setembro de 2014 e Portaria MF n° 443, de 17 de outubro de 2014);
Certidão Negativa de Débitos Estaduais, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual da sede ou domicilro da
empresa licitante;
C)

Certidão Negativa expedida pela Prefeitura Municipal da sede ou domicílio da empresa licitante;

d)

Certificado de Regularidade Fiscal — CRF — do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal — CEF;

e)

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedido pela Justiça do Trabalho.

4.10. Os licitantes que se enquadrarem na categoria de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverão apresentar
toda a documentação requerida, mesmo que apresente qualquer restrição quanto à sua regularidade fiscal, a fim de que
possa ser aplicado o disposto no artigo 43 da Lei Complementar 123/2006, com as alterações introduzidas pela Lei
Complementar n°. 147/2014.
4.11. Havendo restrição na regularidade fiscal da microempresa e empresa de pequeno porte, será assegurado o prazo de
até 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, para regularização, pagamento ou parcelamento do débito
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme o art. 43
§ 1° da Lei Complementar 123/06, com a

duzidas pela Lei Complementar n°. 147/2014.
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42 Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Apresentação de 01 (um) ou mais Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público
ou privado, que comprove a aptidão do desempenho de atividade pertinente ao objeto licitado, com firma devidarrpte
reconhecida em Cartório.
Alvará de Licença e Funcionamento atualizado e válido, expedido pela Prefeitura Municipal da sede da licitante.
ia DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR,
4.8.1. Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do art. 70 da Constituição Federal,
para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93 e na Lei Federal n°. 10.520/02, conforme modelo
V, constante deste Edital.
4.8.2. Os documentos que não tiverem prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor somente serão válidos desde
que tenham sido expedidos, no máximo, dentro dos 90 (noventa) dias anteriores à data fixada para o recebimento dos
envelopes.
4,9, Os documentos exigidos neste Convite deverão estar com o prazo de validade em vigor na data marcada para o
recebimento dos envelopes e poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por
cartório competente ou pela Comissão de Licitação, ou publicação em órgão da imprensa oficial, exceto os documentos
emitidos via Internet onde terão sua autenticidade comprovada após confirmação nos respectivos sites.

42. Os documentos acima referidos deverão ser entregues em envelope lacrado, distinto do da PROPOSTA, devendo
conter os seguintes dizeres:
À
CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS/BA CARTA CONVITE n° 003/2021
ENVELOPE "1" — DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE:
4.11. ORIENTAÇÕES SOBRE A FASE DE HABILITAÇÃO:
4.11.1. Para efeito do disposto no subitem acima, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), por ocasião
de participação neste procedimento licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

4j2, Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contado a partir do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
411 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81, da Lei n° 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

4j4I Serão inabilitadas as licitantes que não atenderem às exigências desta Licitação referentes à fase de habilitação, bem
como que apresentarem os documentos defeituosos em seu conteúdo e forma, e ainda, serão inabilitadas de forma
superveniente as ME ou EPP que não apresentarem a regularização da documentação de Regularidade Fiscal no prazo
definido acima.
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'ÉROPOSTASD PR—EQÕSIENVÉLOPÉ

51. A Comissão de Licitação enviará a cada licitante formulário padronizado de proposta, que o licitante preencherá em três
vias, por meio mecânico ou tinta não lavável em letra de forma, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em papel timbrado da
Prefeitura Municipal de Paalmeiras ou próprio da empresa, onde constarão as seguintes informações:
Declaração de submeter-se a todas as cláusulas e condições;
Assinatura e Cargo do representante legal da empresa;
Indicação obrigatória de preços;
Indicação de endereço, CNPJ/CPF e inscrição estadual;
Declaração de que não possui fato impeditivo superveniente;
Compromisso de entregar integralmente os produtos cotados;
Prazo de validade das propostas.
52

As propostas deverão ser datadas e assinadas pelo sócio-gerente e/ou pessoa física designada para esse fim,

entregue em envelope lacrado, contendo em sua parte externa, os seguintes dizeres:
À
CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS CONVITE N° 003/2021
ENVELOPE 02— PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE:
Não serão consideradas propostas entregues após o prazo especificado.
Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas.
5.5. O prazo de validade da proposta não deve ser inferior a 60 (sessenta) dias.
5.6. O prazo máximo para o inicio da execução dos serviços constantes da proposta, anexo II do presente certame será de
02 (dois) dias, a contar da data de assinatura do Contrato e do recebimento, por parte da Contratada, da respectiva Ordem
de Serviços emitida pela Prefeitura Municipal.
PikiátÉSSÁTAE

LI

AÇA

6.1. Ato contínuo, processar-se-á, publicamente, abertura dos envelopes, ocasião em que será lavrada ata circunstanciada
da reunião.
62.

Após a Presidente declarar encerrado o prazo para o recebimento dos envelopes, nenhum outro poderá ser recebido

pela comissão.
6.3. A Comissão, em seguida deliberará sobre os documentos apresentados e julgando-os satisfatórios, declara os
interessados habilitados.
6.4.

Na hipótese de considerar qualquer dos licitantes "não habilitados" a comissão fundamentará sua decisão e registrará

em Ata.
6.5. lnexistindo recurso, serão abertos os envelopes contendo as propostas de preços, os documentos neles contidos
serão colocados à disposição dos licitantes, qu s examinarão.
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6.6. Qualquer pedido de desclassificação de Proposta deverá constar, em Ata, obrigando-se o licitante que fez a solicitação
a apresentar à Comissão, no prazo de 02 (dois) dias úteis da data da reunião, suas razões por escrito.
6.7. Após lavrada a Ata com registro dos fatos ocorridos durante a reunião, ela será lida e assinada pelos licitantes
presentes.
6.8.

A Comissão verificará a existência de microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP), para o cumprimento

do constante na Lei Complementar n° 123/2006, procedendo na forma dos subitens abaixo.

6.9. Caso a proposta classificada em 1° lugar não seja ME ou EPP, a Comissão procederá de acordo com o seguinte:
6.9.1. Fica assegurada, como critério de desempate (Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela
Lei Complementar n° 147/2014, de 07 de agosto de 2014), preferência de contratação para as ME e EPP.
6.9.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta melhor classificada, depois de ordenadas as
propostas de preços em ordem crescente dos preços ofertados.

6.9.3. Para efeito do disposto no subitem 6.9.1, ocorrendo empate, a Comissão procederá da seguinte forma:
A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior
àquela considerada vencedora do certame, situação em que será classificada em primeiro lugar e consequentemente
declarada vencedora do certame;
Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea anterior, serão
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.9.2, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito.

6.9.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte qá se
encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.9.5, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar nova proposta de preços, que deverá ser registrada em ata.

6.9.6. Na hipótese de não contratação nos termos previstos no subitem acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame.
6.9.7. Ocorrendo a situação prevista no subitem 6.9.3, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada
será convocada para apresentar nova proposta de preços após solicitação da Comissão. Todos os atos deverão constar
da ata dos trabalhos.
LSAM

7.1. No julgamento das propostas, será considerado vencedor o licitante que cotar o MENOR PREÇO POR ITEM,
atendidas as condições estabelecidas neste Edital, conforme previsto no Inciso I do § 10 do artigo 45 da Lei n. 8.666/93
7.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste edital, especialmente as consideradas
inexequíveis, bem como aquelas que apresentarem preços excessivos, assim considerados aqueles que estiverem acima do
valor estimado ou praticado no mercado regional.
7.3. Na hipótese de todas as propos •é‘ e em d

cadas, a CPL poderá fixar às licitantes o prazo de 03 (três) dias

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PAI_ hl EI RAS

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
Praça Dr. José Gonçalves, 11 — Palmeiras — Bahia

Mais avancos mais conauistas! CNPJ: 13.922.638/0001-21
úte
ra apresentaçao ore nóvas propostas, escoimadas das causas de desclassificação, nos termos do art. 48, § 3°, da Lei
n. 8.666/93.
7.4. Verificada absoluta igualdade de preços entre 02 (duas) ou mais propostas como critério de desempate a Comissão
realizará sorteio para determinar a empresa vencedora, na mesma sessão de julgamento, observado o disposto na Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
7.5. Aos atos da Administração praticados no presente procedimento licitatório caberá recurso na forma do art. 109 ckÀ Lei
n. 8.666/93.
7.6. Não serão consideradas vantagens não previstas neste Edital, nem ofertas baseadas em outras propostas,
ressalvadas as exceções previstas no parágrafo terceiro do artigo 44, da lei de licitações.
7.7. O extrato do presente Convite, bem como o resultado do julgamento das Propostas será AFIXADO
em lugar de amplo
acesso público para conhecimento dos interessados e providências que julgarem necessárias, inclusive para apresentação
de recursos, obedecendo sempre ao prazo legal.
- DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREGOS:

5,1

Os preços a serem cotados deverão levar em conta os praticados no mercado da região da qual faz parte o Muniçípio
sede da Contratante;
L2 Os preços deverão ser cotados de acordo com o solicitado no Anexo II;
II Deverão ser computados no preço todos os tributos, impostos, fretes e demais custos incidentes sobre o oieto
licitado;
9.0 - DO ---RECURSOSADMINISTRATIVOS FRÉNTE AQ PROCESSO LÍCITÃTÕRIO:
9.1. Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei 8.666/93, e suas alterações
posteriores.
9.2. Os recursos deverão ser interpostos mediante petição digitada, devidamente arrazoada e subscrita pelo representante
legal da recorrente, dirigida à Prefeitura Municipal através da Comissão Permanente de Licitação.
9.3. Os recursos serão protocolados na Prefeitura Municipal de Paalmeiras e encaminhados à Comissão.
9.4. Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do prazo legal.

if0.0 — DO RECONHECIMENTO DE DIREITOS:
10.1. A Comissão reserva-se no direito de:
10.1.1. Recusar qualquer retificação e cancelamento de preços ou alterações estipuladas uma vez abertas as propostas;
10.1 .2. No caso de inadimplência do licitante vencedor, a adjudicação passará, automaticamente para o segundo coloRado
e assim sucessivamente, a critério da autoridade Municipal, desde que mantidas as condições de preço e prazo estabelecidos
na proposta vencedora.
10.1 .3. Ao licitante que se tornar inadimplente por falta de execução das obrigações objeto do presente CONVITE sérao
aplicadas as penalidades na forma prevista neste Edital, bem como as disposições contidas no Instrumento Contratual ser
firmado.

11 — DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:
11 .1 A adjudicação e Homologação da presente licitação à Empresa vencedora será efetivada mediante termo
circunstanciado, obedecida a ordem classificatória, após ultrapassado o prazo recursal.
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tréNtRAtk
12.1. Após a Homologação a Prefeitura Municipal de Paalmeiras notificará a licitante vencedora para no prazo máximo de
até 05 (cinco) dias assinar o respectivo Contrato, nos termos do que dispõe a Lei Federal n°. 8.666/93.
1NÂNCËIRÕE

'AGAMEN1tOiF
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13.1. O pagamento pela execução dos serviços pela contratada, será efetuado até o dia 30 (trinta) do mês em questão,
mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal Eletrônica à Tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRASiBA,
devidamente acompanhada dos documentos de regularidade fiscal pertinentes.
13.2. Caso a Contratada deixe de apresentar quaisquer dos documentos de regularidade fiscal exigidos no atO do
pagamento, será o mesmo suspenso até que se regularize a ocorrência verificada.
13.3. Os preços relativos aos serviços abrangidos nesta Licitação não serão reajustados.
13.4. Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a
retribuição da Administração para a justa remuneração pelos serviços prestados, desde que objetivando a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior ou
caso fortuito nos termos do Art. 65, Inciso II, alínea "d" da Lei 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo.
13.5. As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta de recursos oriundos da Prefeitura Municipal, previstos
na seguinte dotação orçamentária:
Unidade: 03.03.000- Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Gestão.
Atividade: 2.058 — Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos — Administração e Finanças.
Elemento: 3.3.9.0.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.
FONTE: 00 Recursos Ordinários.

14IDÁPËNAUES',PL2
14.1 — Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções dos artigos 86 a 88 da Lei n° 8.666/93,
e suas demais alterações.

112 - A empresa contratada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS para o fornecimento dos serviços objeto do
presente Convite, no caso de inadimplemento, ficará sujeita às seguintes sanções:
Advertência
Multas necessárias, conforme segue:
b.1.

O prazo para a entrega dos produtos licitados deverá ser rigorosamente observado, ficando desde já estabelecido a

multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor da operação,
caso seja inferior a 30 dias.

b2

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação no caso de atraso superior a 30 dias.
Suspensão temporária sid d. eito de participar em licitações e impedimento de contratar com a PREFEITURA
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AL i&PAM1427RapiOr co
Vlisot2Werior a 02 (dois) anos;

111,2 -DA PUBLICACAO:

15,1 - Este Edital deverá ser publicado por afixação em local de costume e na Imprensa Oficial da PREFEITURA
MUNICIPAL DE PALMEIRAS/BA, por um período de 05 (cinco) dias úteis, conforme disposto n Lei Federal n° 8.666/93.

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS,
111 — Não serão admitidas a esta licitação empresas suspensas ou proibidas de licitar.
- Fica a contratada na obrigação de manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
j12 - A Prefeitura Municipal exigirá o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo no fornecimento dos serviços

licitados e o cumprimento dos prazos.
- A Comissão de Licitação dirimirá as dúvidas que suscite o CONVITE, desde que arguidas por escrito no prazo legal.

— A Comissão Permanente de licitação atenderá aos interessados, no horário de 08:00 às 12:00 horas, de 2' a 6'
feira, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS, situada na Praça Dr. José Gonçalves, n° 11, Centro, CEP:
46.930-000 - Palmeiras — Bahia.
jj

- Para dirimir qualquer controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da Comarca de Palmeiras,

Estado da Bahia, excluído qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Palmeiras/BA, 07 de janeiro de 2021

Fábio Ri
Presidente da C
Portari

do Fe-ira
ra
P [pane de Licitação
- e 4/01/2021
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2021

1.1. O Município atendendo as necessidades da Administração Pública Municipal e dando cumprimento as Resoluções TCM
n°. 1267/08, 1282/09 e 1340/16.
1.2.

A contratação em apreço se faz necessária tendo em vista que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da

Bahia, no uso de suas atribuições legais, implantou o Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA, de captura e
transferência, por via eletrônica, de dados e informações da gestão pública dos Municípios da Bahia, tornando obrigatório
aos seus jurisdicionados (os órgãos e entidades da administração direta e indireta municipal) remeterem ao Tribunal, pelo
Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA, os dados e informações da Gestão Pública Municipal (Prefeituras e
Prefeitura Municipal de Paalmeirass Municipais).
1.3.

Vale ressaltar, ainda, que essa Prefeitura Municipal não dispõe em seu quadro permanente de servidores com

conhecimento amplo do SIGA, o que é imprescindível para a alimentação com os dados dos processos administrativos a
serem informados no mesmo.
1.4.

Devido à grande quantidade mensal de transferência de dados eletrônicos das gestões de contratos, licitações,

dispensas, inexigibilidades, patrimônio, frotas, folhas de pagamento, obras e almoxarifado, dentre outros atos administrativos,
a contratação dos serviços objeto deste Termo de Referência permitirá que esse Poder Executivo Municipal possa atuar de
forma mais segura quanto à qualidade das informações inseridas no SIGA.
1.5.

A contratação de empresa para assessoramento ao Sistema SIGA visa o pleno funcionamento e atendimento em

sua plenitude do sistema, em consonância com o seu Manual de Utilização, bem como todas as leis, normas, regulamentos,
resoluções e instruções emanadas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia - TCM/BA.
1.6.

A referida contratação terá por objetivo auxiliara PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS no planejamento das

atividades do Poder Executivo e ainda, o pleno atendimento às disposições legais e recomendações dos órgãos de Controle
e Fiscalização, cuja necessidade comprova-se com a crescente responsabilidade com as políticas públicas, ampliada de
forma significativa e complexa, gerando crescente demanda pela realização de atividades, inclusive às de prestação de
contas, as quais permitem e justificam a contratação de pessoal específico para o aprimoramento e implementação de rotinas
para racionalização e a realização de suas atividades-fim, necessidade revelada, tanto pela insuficiência de pessoal, quanto
por caráter sazonal ao longo do ano, evidenciada pela objetividade esperada do trabalho a ser desenvolvido face às
normativas vigentes, já referidas, e outras a serem editadas. A presente contratação é um instrumento pelo qual esse Poder
Executivo buscará a eficiência nas áreas afetadas pelas tarefas contempladas para o atendimento das exigências legais,
mormente àquelas pertinentes à Gestão Pública afetas a essa Prefeitura Municipal, cuja empresa responsável pela execução,
por meio da cessão de pes
correlatas.

especializado, deverá atentar para o fiel e exato cumprimento das disposições normativas

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PA I. 11/1 EI RAS
1.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
Praça Dr. José Gonçalves, 11 — Palmeiras — Bahia
CNPJ: 13.922.638/0001-21

Por YógOso aeWORsésrgaisocaccgRignPosda solicitação desta supramencionada contratação para cumprimento,das

exigências emanadas do TCM/BA, bem como para que esses precitados serviços não sofram solução de continuidade.;..
!2.

DO OBJETO:

2.1.

O Presente CONVITE tem por objeto a Contratação de empresa especializada para prestar serviços de

administração e execução dos sistemas SIGA e eTCM de acordo com as exigências das Resoluções TCM n°. 1267/08,
1282/09 e 1340/16 para atender as necessidades deste Município, durante o exercício de 2021.
DA ESPECIFICAÇÃO:
3.1.

Prestar serviços de administração e execução dos sistemas SIGA e eTCM de acordo com as exigências das

Resoluções TCM n°. 1267/08, 1282/09 e 1340/16 para atender as necessidades deste Município, durante o exercício de
2021.
1

4.

DAS CONDOES DE ENTREGA DOS SERVIÇOS

4.1.

São condições de entrega do presente contrato:

I — Recibo com protocolo de entrega sem pendências para ambos serviços.
II — O Contratado não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, ou subcontratar o objeto deste.
III — Só será admitido entrega com pendência se por acaso a mesma for de responsabilidade do Contratante.
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
I • DO CONTRATANTE:
Pagar as faturas decorrentes da entrega dos serviços.
Disponibilizar local adequado, equipado com ar condicionado, computador, scaner, mesa, cadeiras, clips, grampeador,
extrator de grampo, acesso a internet de alta velocidade, armário, impressora, papel ofício A4 (SIGA e eTCM).
Disponibilizar toda a documentação para scaneamento e inserção ao eTCM no máximo com 08 (oito) dias de antecedência
ao prazo final estabelecido na Resolução pertinente (eTCM);
Disponibilizar toda documentação para alimentação do sistema SIGA, acesso aos sistemas internos de Contabilidade, RH,
Patrimônio, Licitações e Contratos, Frotas e demais que façam parte do rol de informações exigidas em tempo hábil ou em
no máximo 08 (oito) dias de antecedência ao prazo final estipulado pelo TCM (SIGA);
Responsabilizar-se pela manutenção, substituição, troca, garantia e funcionalidade dos hardware atualização, bem como
atualização, aquisição e instalação de softwares dos pcs e scanners;
O Local apropriado para arquivamento dos documentos.
II- DA CONTRATADA:
Executar os serviços contratados em conformidade ao estabelecido nas Resoluções TCM n°. 1267/08, 1282/09 e 1340/16;
Respeitar e cumprir os prazos estabelecidos para os sistemas SIGA e eTCM contidos em cada resolução;
Designar preposto no máximo em 24h após a confirmação para execução dos serviços;
Apresentar protocolo de entrega dos dados desprovidos de pendências (exceção para caso de for de responsabilidade do
contratante);
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*
er a frente dos serviçãs um representante
credenciado por escrito, em tempo integral, capaz de responsabilizar-se

)

pela direção e representá-la perante a CONTRATANTE;
Apresentar esclarecimentos e/ou comprovações nas defesas as notificações mensais e anual aos itens que tratarem de
SIGA e eTCM;
Obedecer às determinações legais ou emanadas das autoridades constituídas, sendo a única responsável pelas
providências necessárias e pelos efeitos decorrentes de eventuais inobservâncias das mesmas;
Responder por qualquer dano ou prejuízo causado à CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão de seus
prepostos e/ou empregados, em decorrência da não realização dos serviços previstos neste instrumento contratual;
Responsabilizar-se pela salvaguarda da documentação, equipamentos, materiais de consumo e instalações
disponibilizadas para execução dos serviços;
Apresentar notas fiscais e certidões em tempo hábil para pagamento.
AMENTK
Unidade: 03.03.000- Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Gestão.
Atividade: 2.058 — Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos — Administração e Finanças.
Elemento: 3.3.9.0.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.
FONTE: 00 Recursos Ordinários.

O CONTRATADO se obriga a entregar os materiais gráficos, objeto deste Contrato, em conformidade com sua propgsta,
pelos preços certos e ajustados de:
O valor estimado de R$114.541,00 (cento e quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta e um reais), obtido através de
pesquisas de preços com empresas do ramo. Conforme planilha de preco médio a se uir.
ITEM
01
02

ESPECIFICAÇÃO
Prestação de serviços de Consultoria e Assessória
administrativa em gestão Pública Municipal, na área do SIGA.
Prestação de serviços especializados com digitalização de
documentos do Executivo Municipal bem como inserção ao
sistema e-TCM obedecendo as exigências

PREÇO MÉDIO
PREÇO UNT
PREÇO TOTAL

UN

QUANT

Mês

12

7.296,67

87.560,00

Mês

12

2.248,42

26.981,00

TOTAL

114.541,00

§ 1°. Nos preços computados neste a serem Contratados, estão incluídos todos os custos com salários encargos sociais,
previdenciários e trabalhistas, todo pessoal, fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive
ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer
outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento, pelo Contratado de suas obrigações.
§ 2 0 . O pagamento será efetuado até o décimo dia útil após o mês subsequente à entrega dos serviços com apresentação
da fatura, certidões e protocolos de envio devidamente atestada, observados os seguintes termos:
I — Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua
reapresentação, devidamente regularizado.

8.1.

De acordo com o Art. 3° da Lei Federal N°. 10.192, de 14 de março de 2001, os contratos em que seja parte órgão

ou entidade Administrativa Pública direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTADO DA BANIA

PALMEIRAS

ou

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
Praça Dr. José Gonçalves, 11 — Palmeiras — Bahia

Mais av.ancos mais conauistas! CNPJ: 13.922.638/0001-21
gidos monetanamente'de acordo com as disposições desta Lei, e, no que com ela não conflitarem, da Lei Federal N°.

8.666, de 21 de junho de 1993.
I - Os preços contratuais serão reajustados com base nos índices setoriais da Fundação Getúlio Vargas — FGV de acordo
com a seguinte fórmula:
R = PO x{ (L1 - LO) / LO}
P1=PO+R
Onde:
R = Valor do reajustamento;
PO = Valor do preço básico a ser reajustado;
L1 = índice setorial da Fundação Getúlio Vargas referente ao mês de reajuste;
LO = índice setorial da Fundação Getúlio Vargas referente a data base da proposta e na eventualidade do índice deixár de
existir, será adotado automaticamente o índice que venha a substituí-lo.
P1 = Valor do preço reajustado
O objeto do presente Edital será executado pelo preço ofertado na proposta da licitante vencedora, que será fixo e
irreajustável, podendo, contudo, ser revisto, desde que reste comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas
na alínea "d", do inciso II, do art. 65, da Lei n°. 8.666/93.
DO CRITÈRIO DE JULGAMENTO:
Será vencedora a licitante que apresentar proposta de MENOR PREÇO POR ITEM.

—4.0.

DO PRAZO PARA O INÍCIO DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS E DO PRAZO DE VIGÊNCIA
pONTRATO:
O fornecimento dos serviços licitados deverá se dá imediatamente após a assinatura do contrato administrativo que se dará
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a publicação da HOMOLOGAÇÃO deste Certame Licitatório.
A execução dos serviços licitados se dará da data de assinatura do instrumento contratual até 31 de dezembro de 2021.
L5.0. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado até o dia 30 (trinta) do mês em questão, mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal,
sendo que a mesma deverá ser sempre acompanhada dos documentos de regularidade fiscal pertinentes.
6.0. DISPOSIÇÕES GERAIS:
Os serviços serão executados conforme especificações e preços apresentados pela Contratada na Proposta de Preços, nos
termos do respectivo Contrato.
Palmeiras/BA, 07 de janeiro de 2021.

Lu gênia
epretári

rães
e Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PA

ESTADO DA BAHIA
P
prRaçEaFD
ErITJUoR
séAGM
onr
ail
vC
es/PA
11L

PALMEIRAS

PALRA EIRAS
Mais avanços, mais conquistas! CNPJ: 13.922.638/0001-21

ANEXO II
CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2021
MODELO DA CARTA-PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CARTA CONVITE n° 003/2021CC
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de administração e execução dos sistemas
SIGA e eTCM de acordo com as exigências das Resoluções TCM n°. 1267/08, 1282/09 e 1340/16 para atender as
necessidades deste Município, durante o exercício de 2021.
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
ITEM
01

02

ESPECIFICAÇÃO

UN

Prestação de serviços de Consultoria e
Assessória administrativa em gestão Pública
Mês
Municipal, na área do SIGA.
Prestação de serviços especializados com
digitalização de documentos do Executivo Mês
Municipal bem como inserção ao sistema eTCM obedecendo as
exigências

QUANT

PREÇO UNT PREÇO TOTAL

12

12

TOTAL
Importa a presente Proposta de Preço no valor global de R$

)

Através da presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei no 8.666/93 e suas posteriores alterações e,
às cláusulas e condições previstas na Carta Convite n° 003/2021.

Propomos entregar os produtos objeto desta licitação junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS pelos
preços acima indicados, obedecendo às estipulações do correspondente ato convocatório e asseverando que:

Em caso de divergência dos preços apresentados em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.

b)

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar da referida Licitação.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias DADOS
BANCÁRIOS:
Banco: Agência:
Conta Corrente:
PALMEIRAS/BA,

Assinatura do Sócio da Empresa e Carimbo do CNPJ Assinatura do Proponente
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ANEXO III
CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2021

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(Em papel timbrado da Empresa)

Para fins do disposto no Edital da Carta Convite n°003/2021, declaro, sob as penas da lei, que a empresa
inscrita no CNPJ n°

Cumpre os requisitos legais para a qualificação como Microempresa ou Empresa

de Pequeno Porte estabelecidos pela Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3°, e pela Lei
Complementar n° 147/2014, de 14.08.2014, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nesse Lei
Complementar e no Decreto n° 6.204, de 05.09.2007.
Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n°
123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existente na
documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.
PALMEIRAS/BA,

de

de 2021.

Representante Legal ou Pessoa Física Nome e Assinatura
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ANEXO IV
CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2021
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR
(Em papel timbrado da Empresa)

Declaramos, sob as penas da Lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 70 da Constituição
Federal, bem como para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual n° 9.433/05, que não empregamos
menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

( X ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

de

de 2021.

Razão Social:
orne e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa ou Pessoa Física
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ANEXO V
CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2021
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° xxx/2021
CONVITE N° 003/2021 - PROCESSO ANUAL 003/2021

Pelo presente contrato, o MUNICÍPIO DE PALMEIRAS - BA, situada a Praça Dr. José Gonçalves, 11, Centro,
Palmeiras-Ba, inscrita no CNPJ, sob o n° 13.922.638/0001-21, de agora em diante denominada CONTRATANTE,
representada neste ato pelo seu titular o Sr. Ricardo Oliveira Guimarães, portador do CPF n° 689.283.865-00 e RG.
n° 8983868 88 SSP/BA, e do outro a Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob n°
00.000.000/000-00, com endereço na m000axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CEP: 00.000-000, aqui representada
pelo Sr. xxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito no CPF n* 000.000.000-00 e RG n° 0.000.000 SSP1BA, CRC/BA n° 00.000,
doravante denominado CONTRATADO, têm justo e contratado o seguinte:
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente considerando as expressas disposições da
Lei Federal n° 8.666/93 com suas alterações posteriores, atos consequentes, bem assim no CONVITE n° 003/2021CC,
a que se procedeu, todos integrantes deste instrumento, como se transcritos estivesse, resolvem celebrar, como
efetivamente o fazem, o presente CONTRATO ADMINISTRATIVO, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante
estipuladas e que reciprocamente outorgam e aceitam.da empresa), resolvem celebrar o presente Contrato, mediante
as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA — DA INTERPOSIÇÃO DO CONTRATO:
1.1. O presente Contrato se regerá pelas normas e princípios do Direito Público, notadamente as da Lei Federal n°
8.666/93 com as alterações dadas pelas Leis Federais n° 8.883/94 e n° 9.648/98, subsidiada pelo Código Civil, e
através do Processo Administrativo n°017/2021, na modalidade de CARTA CONVITE autuado sob o n°003/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA — DO OBJETO:
2.1. O presente Contrato tem por objeto a a Contratação de empresa para realizar serviços de administração e execii,ção
dos sistemas SIGA e eTCM e serviços especializados com digitalização de documentos do Executivo Municipal '6em
como inserção ao sistema e-TCM, para atender as necessidades deste Município, durante o exercício de 2021,
obedecendo às Resoluções TCM 1267/08, 1282/09 e 1340/16, de acordo com as especificações e quantitativos constantes
da Proposta de Preços devidamente homologada, que fará parte integrante, indissociável e atrelada ao conteúdo deste
instrumento contratual, independentemente de transcrição.
CLÁUSULA TERCEIRA — DA EXECUÇÃO:
3.1. O objeto do presente contrato será executado de forma indireta, consoante o art. 10, inciso II, alínea "e", da Lei
Federal n° 8.666/93 e suas posteriores alterações.
CLÁUSULA QUARTA — DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO:
4.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela prestação dos serviços especificados na Proposta de Preços,
o valor global de R$
42 - O pagamento será efetuado através de TED (Transferência Eletrônica Disponível) em conta corrente em nome da
pessoa jurídica vencedora do certame licitatório, por ela indicada, ou por outro meio utilizado pela Prefeitura Municipal,
parceladamente à medida em que os serviços forem prestados pela CONTRATANTE e mediante a apresentaçãb da
respectiva Nota Fiscal Eletrônica.
§ 1° - No ato do pagamento a CONTRATANTE promoverá as retenções dos encargos fiscais previstos na legislação
vigente, se incidentes sobre o objeto ora contratado.
§ 2° - O valor global acima mencionado, não sofrerá qualquer reajustamento ou correção na vigência deste contrito.
42 — A CONTRATADA deverá apresentar além da Nota Fiscal acima referida, para fins de pagamento, os seguintes
documentos atualizados:
I
— Certidão de Regularidade com o FGTS;
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II — ertidao Negativa de Debitos Trabalhistas, expedidas pela Justiça do Trabalho. III — Prova da regularidade com a
Fazenda do Estado ou do Distrito Federal;
IV— Certidão conjunta negativa de débitos de tributos federais expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(unificada em 03/11/2014, conforme Portaria MF n° 358, de 05 de setembro de 2014 e Portaria MF n°443, de 11 de
outubro de 2014).
CLÁUSULA QUINTA — DA VIGÊNCIA:
5.1. O presente contrato vigerá da data de sua assinatura até 31 de dezembro deste fluente ano de 2021, conforme
previsão legal do inciso II, do artigo 57 , da Lei Federal n° 8.666/93, podendo ser prorrogado por igual período, ité o
limite de 60 (sessenta) meses.
CLÁUSULA SEXTA — DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
1
6.1. A CONTRATADA fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, que
se fizerem necessárias na execução dos serviços, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do
contrato, conforme disposto no artigo 65, parágrafo 1°, da Lei Federal n° 8.666193 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA SÉTIMA — DA GARANTIA CONTRATUAL:
7.1. Fica dispensada a prestação de garantia contratual, prevista no artigo 56, da Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de
junho de 1993.
CLÁUSULA OITAVA — DA FISCALIZACÃO:
A CONTRATANTE, através de sua Controladoria Interna, na pessoa de seu titular, sem exclusão da responsabilidade
da CONTRATADA, fiscalizará a fiel execução do presente contrato, em todas as suas fases, até o recebimento
definitivo dos produtos adquiridos, com os poderes, as atribuições e as responsabilidades previstas na Lei Federal
n° 8.666/93.
CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
9.1. A despesa decorrente deste Contrato
correrá por
conta da
Dotação Orçamentária
abaixo:
Órgão: 1 — PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
Unidade:
Projeto/Atividade/Ação:
Elemento de Despesa: 3
Fonte:
CLÁUSULA DÉCIMA — DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL:
10.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato pela CONTRATADA, sem prejuízo de sua responsabilidade civil e
criminal, ensejará a sua rescisão.
10.2. A rescisão contratual, assegurado o contraditório e a ampla defesa, poderá ocorrer nos seguintes casos:
10.3. Unilateralmente, por ato escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do artigo 78, da
Lei Federal n° 8.666/93.
10.4. Amigavelmente por acordo entre as partes, mediante autorização fundamentada da autoridade competente, desde
que haja conveniência para a CONTRATANTE.
10.5. Judicialmente, nos termos da legislação em vigor.
10.6. Inocorrendo culpa da CONTRATADA, em caso de rescisão com base nos incisos XII a XVII, do artigo 78, da Lei
Federal n° 8.666/93, será aquela ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS SANÇÕES E PENALIDADES:

10.7. O descumprimento, pela CONTRATADA, de quaisquer das cláusulas e/ou condições estabelecidas no presente''
instrumento ensejará a aplicação, pela CONTRATANTE, das sanções constantes nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, a
saber:
10.8. Advertência por escrito;
10.9. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02
(dois) anos;
10. 10. Aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação efetuada, pela inexecução total ou
parcial das obrigações constantes deste instrumento, inclusive no caso de paralisação imotivada dos serviços contratados;
10.11. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93;
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LA ifenvfKg6Ufaa—ib6RECONI-rCIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO:
12.1. A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos da CONTRATANTE, previstos no art. 80, incisos Ia IV, §§ 1°
a 4°, da Lei Federal n° 8.663193, nos casos de rescisão administrativa prevista no artigo 79, da citada Lei, em face do
regime jurídico deste instrumento contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA VINCULAÇÃO:
13.1. Vincula-se este contrato ao Processo Administrativo n°007/2021 — CARTA CONVITE n°003/2021, na Lei Federal
n° 8.666/93, e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DA REGÊNCIA:
14.1. O contrato ora celebrado está submetido às regras dispostas no artigo 55, incisos I a XIII, combinado com o
art. 26, parágrafo único, incisos I a III, da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alterações posteriores, e os casos omissos
serão regulamentados pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria
Geral dos Contratos e disposições de direito público pela legislação específica, especialmente as do Código Civil
Brasileiro.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DAS DISPOSICÕES FINAIS
15.1. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições
legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta de preço, desde que de comprovada repercussão nos
preços contratados, implicarão a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.
152 Todas as despesas e providências relacionadas com a execução do objeto do presente contrato, assim como as
obrigações previdenciárias, trabalhistas, fiscais e securitárias, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DA PUBLICAÇÃO:
16.1. O extrato do presente contrato será publicado imprensa oficial do Município, conforme prescreve o parágrafo
único do art. 61 da Lei Federal n° 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DO FORO:
17.1. Fica eleito o foro da Comarca de Palmeiras/BA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para dirimir qualquer questão oriunda do presente contrato, desde que não resolvidas na esfera
administrativa.
E, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
para um único efeito, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, para que produza os efeitos legais
desejados.

Palmeiras/BA,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
Contratante Prefeito

Contratada

Testemunhas:
Cl n°
Cl n°
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ANEXO VI
CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2021
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME
(Em papel timbrado da Empresa)

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a)
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade n°

, expedido pela

devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o n°
, n°

, residente à rua

como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar

todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar
contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc).
de

de 2021.
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ANEXO VII

CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2021
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
(Em papel timbrado da Empresa)

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto na Lei Federal n. 8.666/93, o pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, previstas no Edital da Carta Convite n°003/2021, cientes
das sanções factíveis de serem aplicadas.

de

de 2021.

Assinatura do Sócio da Empresa e Carimbo do CNPJ Assinatura do Proponente
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ANEXO VIII
CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2021
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
(Em papel timbrado da Empresa)

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa

(razão social/CNPJ)

não está

impedida de licitar ou contratar com a Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do
poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas.

de

de 2021.

Assinatura do Sócio da Empresa e Carimbo do CNPJ Assinatura do Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTADO DA BAHIA

PALMEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
Praça Dr. José Gonçalves, 11 — Palmeiras — Bahia

Mais avanços, mais conquistas' CNPJ: 13.922.638/0001-21

CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2021
PARECER JURÍDICO
gdital e Minuta de Contrato

Trata-se de licitação para o seguinte Objeto: Contratação de empresa para realizar serviços de administração e
execução dos sistemas SIGA e eTCM e serviços especializados com digitalização de documentos do Executivo
Municipal bem como inserção ao sistema e-TCM, para atender as necessidades deste Município, durante o exercício
de 2021, obedecendo às Resoluções TCM 1267/08, 1282/09 e 1340/16 — SIGA, objetivando atender a Resolução
TCM/BA n° 1282/09.
A modalidade escolhida para o certame é a Carta Convite que foi autuada sob o n° 003/2021, que tem como critério
de julgamento o MENOR PREÇO POR ITEM, regido principalmente pela Lei Federal n°. 8.666/93, e suas alterações
posteriores, Lei Federal n° 123/2006 e Lei Federal n° 147/2016, cujo elemento de despesa foi enquadrado como
"3.3.90.39.00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica".
A justificativa para a contratação pleiteada se encontra presente no Ofício Requisitório subscrito pelo 1° Secretário
desta Prefeitura Municipal. Os serviços acima referidos se enquadram na categoria de bens e serviços comuns,
necessários à consecução das atribuições institucionais e parlamentares desta Prefeitura Municipal objetivamente
definidos no Edital.

Observamos no edital que o objeto do certame está definido no item I, assim como as exigências de habilitação, os
critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento, a fixação dos prazos para fornecimento; As
exigências para a assinatura do Contrato também se fazem presentes no referido edital de convocação.
Observamos, também, o atendimento ao disposto no artigo 21 "caput", parágrafo 1°, da Lei Federal n° 8.666/93, e
suas alterações posteriores.
Por fim, a respectiva minuta do Contrato (anexo V) traz em seu bojo as condições para sua execução, contém as
cláusulas necessárias enumeradas no art. 55 da Lei 8.666/93, e está em harmonia com os princípios da teoria geral
dos contratos.
Ante o exposto e por atender aos demais princípios da Constituição Federal, especificamente o disposto no art. 37,
"caput", aprovamos a minuta do Edital e respectiva minuta de Contrato.
É o parecer, salvo melhor juízo. Palmeiras/BA, 07 de janeiro de 2021.
Assessor Jurídico
Ilmo.
Senhor Fábio Ricardo Ferreira Moura
M.D. Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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ESTADO DA BANIA
PREFEITURA MUNICIPAL. DE PALMEIRAS
Praça Or. José Gonçalves, 11 — Palmeiras Bahia
CNPJ: 13.922.638/0001-21

PROCESSO LICITATÓRIO - SÉRIE ANUAL: N°003/2021
CONVITE: N° 00312021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

Á
EMPRESA: CONAP - CONTABILIDADE E ASSESSÓRIA PÚBLICA LTDA.
CNPJ: 09.243.100/0001-13
END. Avenida Orçando Oliveira Pires, n° 33, :18° andar, Centro, Jacobina BA.
CEP: 44.700-000.

Prezados Senhores,
A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria n° 001/2021 de 04 de janeiro de 2021,
composta por Fábio Ricardo Ferreira Moura, Leidiana Brandão dos Anjos e Vânia de Souza Teixeira e
Sirleide Ribeiro da Conceição, sendo o primeiro presidente e os demais membros, convida essa
empresa para no dia 18 de janeiro de 2021, às 14:30 horas, no paço Municipal da Prefeitura, situada
à Praça Dr. José Gonçalves, 11 - Palmeiras - Bahia, apresentar, nos termos do Convite em anexo,
proposta de preços para Contratação de empresa para realizar serviços de administração e
execução dos sistemas SIGA e eTCM e serviços especializados com digitalização de
documentos do Executivo Municipal bem como inserção ao sistema e-TCM, para atender as
necessidades deste Município, de acordo com necessidades e solicitações em quantidades
estimadas especificadas no Convite n° 003/2021.
A citada proposta deverá ser apresentada em envelope lacrado e endereçado da seguinte forma:
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Praça Dr. José Gonçalves, 11 - Palmeiras - Bahia.
CEP 44.700-000

REF. :Convite ff 00312021
Quaisquer dúvidas referentes a este Convite ou seus anexos, deverão ser esclarecidas junto à
Comissão de Licitação no endereço acima ou através dos telefones: (75) 3332-2211.

PROTOCOLO
Atenciosam
Fábio içar
Pre decte.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
DATA DE ABERTURA

NUMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 07/12/2007
CADASTRAL

09.243.100/0001-13
MATRIZ
NOME EMPRESARIAL

CONAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
PORTE

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

EPP

CONAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

69.20-6-01 - Atividades de contabilidade
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na intemet
69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

AV MANOEL NOVAES

40

EDIF REINILDE MOREIRA ANDAR 2 SALA
001

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

44.700-000

CENTRO

JACOBINA

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

JEHMARCIO@HOTMAIL.COM

(74) 3622-2429

,

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*.***

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

07/12/2007

•

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 02/01/2021 às 11:39:51 (data e hora de Brasília).
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004651384

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1° GRAU

FOLHA: 1/1

CERTIDÃO N°: 004651384

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça
(http://esaj.tjbajus.brisco/abrirConferencia.do).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 04/01/2021, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:
CONAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA, portador do CNPJ: 09.243.100/0001-13,
estabelecida na AVENIDA MANOEL NOVAES, EDIF REINILDE MOREIRA ANDAR 2 SALA 001, CENTRO,
******************************~~*
CEP: 44700-000, Jacobina - BA. ************************
Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20
(vinte) anos.
Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.
Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.
Salvador, segunda-feira, 4 de janeiro de 2021.

Vs4)''

004651384
PEDIDO N°:
II II

02/01/2021

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO BAHIA
CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOC.PROF.
O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO BANIA
certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento
encontra-se em situação regular.
IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO
DENOMINAÇÃO....: CONAP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA -ME
NOME FANTASIA..:
BA-005099/0-1
REGISTRO
• SOC.PROF.
CATEGORIA
09.243.100/0001-13
CNPJ

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que,
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BANIA, 02/01/2021 as 11:33:49.
Válido até: 02/04/2021.
Código de Controle: 930939.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

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: CONAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CNPJ: 09.243.10010001-13
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 (DAU) 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 <http:firfb.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 09:40:57 do dia 18/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/06/2021.
Código de controle da certidão: D18C.576C.4EED.C31B
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emissão: 02/01/2021 11:57

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20210070279

RAZÃO SOCIAL

•

••

••• ••

••

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

09.243.100/0001-13

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 02/01/2021, 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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Prefeitura Municipal de Jacobina
Rua Senador Pedro Lago, 40
Centro - Jacobina - BA CEP: 44700-000
CNPJ: 14.197.586/0001-30

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 000003/2021.E

Nome/Razão Social: CONAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA - ME
Nome Fantasia:

CONAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA

Inscrição Municipal:

000.000/008-80

Endereço:

AV MANOEL NOVAES, 33 ia ANDAR SALA 06,07,08

CPF/CNPJ: 09.243.100/0001-13

CENTRO JACOBINA - BA CEP: 44700-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER
APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:
**********************************************************************************************************************************************
**********************************************************************************************************************************************
**********************************************************************************************************************************************

Esta certidão foi emitida em

02/01/2021

com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: 02/04/2021
Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.
Código de controle desta certidão: 0600005366290000306556090000003202101020

,
/

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua
autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:
https://jacobina.saatri.com.br, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade
Atenção: Qualquer rasura ou em nda invalidará este documento.
Impress ern 02/01/2021 às 12: 9:31

02/01/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

09.243.100/0001-13
Inscrição:
SOCial:CONAP
CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
Razão
AV
ORLANDO
OLIVEIRA PIRES 33 1 AND SL 06 07 08 / CENTRO /
Endereço:
JACOBINA / BA / 44700-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da a ibuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de i9t, 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:26/12/2020 a 24/01/2021
Certificação Número: 2020122603002353961721
Informação obtida em 02/01/2021 12:10:46
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregadorjsf
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: CONAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 09.243.100/0001-13
Certidão n°: 12908/2021
Expedição: 02/01/2021, às 12:00:11
Validade: 30/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que CONAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 09.243.100/0001-13, 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 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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CNP,I n° 09.243.100/000143

LUIZ CARLOS DE NOVAES nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 18/01/1958,
CASADO em COMUNHÃO - PARCIAL DE BENS, TÉCNICO EM
CONTABILIDADE. "CPF n° 142.511.085-15, CARTEIRA DE IDENTIDADE rf
0220607150, órgão. expedidor SSP - BA, residente c domiciliado no(a) RUA NE!
ROBERTO GOMES, 162, CASA, CENTRO, VARZ.EA DO POCO, BA, CEP 44.715000, BRASIL.
ER sm A R TEIXEIRA FERNANDES nacionalidade BRASILEIRA, nascido cm
21/ 011969, SOLTEIRO, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, CPF 635.924,955-34,
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL n° BA-024677/02, órgão expedidor
C:RC - BA, residente e domiciliado no(a) RUA CORONEL JOSÉ AUGUSTO, S/N,
CENTRO, VARZEDO, BA, CEP 44.565-000, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial CONAP- CONTABILIDADE E
ASSESSORIA PÚBLICA LTDA ME, registrada legalmente por contrato social
devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob N1RE n°
29203104506, com sede Avenida Orlando Oliveira Pires, 33, 1 Andar Salas 06/07/08,
Centro Jacobina, 13A, CEP 44.700-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa Juridica/MF sob o n" 09.243.100/0001-13, deliberam de pleno e comum acordo
ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante
as condições estabelecidas nas cláusulas segnintes:

ENDEREÇO
CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte
endereço sito à AVENIDA MANOEL NOVAES, 40, EDIF RE1NILDE MOREIRA
ANDAR 2 SALA 001, CENTRO, JACOBINA, BA, CEP 44.700-000.
OBJETO SOCIAL
CLÁUSULA SEGUNDA> A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E FISCO
CONTÁBIL:
TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET;
ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA.

Reg: 8170i )0049i035

VIMES

Certifico o Registro sob o ri° 97702996 érn 05/10/2017
Protocolo 174426470 de 04/1012017
Nome da empresa CONAP- CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA ME NIRE 29203104506
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 72004113895357
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2017
por Héiio Portela Ramos - Secretário Geral
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" 2 DA SOCIEDADE CONAPCONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA ME
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CNPJ n0 09.243.100/0001-13

CNA E FISCAL
6920-6/01 - atividades de contabilidade
6311-9/00 - tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de
hospedagem na internet
6920-6/02 - atividades de consultoria e auditoria contábil e tributúria

DA RATIFICAÇÃO E F0120
CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercido e o cumprimento dos direitos e
obrigações rcsultantcs do contrato social permanece.JACOBINA/BA.
CLÁUSULA QUARTA. As Cláusulas c condições estahelecidas em atos já arquivados
e que mio foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.
E. por estarem assim justos c contratados, assinam este instrumento.
JACOBINA/BA, .11 de junho de 2017.
:
24-r
LUIZ CARLOS DE OVAESCPF: 142.511.085-15

ERISMA TEIXEIRA FERNANDES
CPF: 635.924.955-34

1,5

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA EMA
CERTIFICO O REGISTRO Em: 05/1012017 SOB N°: 97702996
JUCEePrptocolo: 171442647-0, DE'04/10/2017
.„
Empresa:29 2 0310450 6

COMAP- OWI
ZADI LIDAM
Ft'niacx VriNn.
.

Reg: '17000004911135
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Certifico o Registro sob o n° 97702996 em 05/1012017
Protocolo 174426470 de 04/10/2017
Nome da empresa CONAP- CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA ME NI
203104506
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov,brIAUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 72004113895357
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

