PROCESSO ADMINISTRATIVO
N°. 106-2021
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 050-2021
Amparo legal Lei 14.133/2021

ÓRGÃO/SETOR:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

Contratação

de

empresa

especializada

para

licenciamento/locação de software, incluindo implantação,
suporte e manutenção voltado à gestão escolar, a fim de
atender as demandas da Secretaria de Educação e escolas
pertencentes ao Município de ltatim - BA.

AUTUAÇÃO

Processo Administrativo autuado na data
de hoje, para os devidos fins de direito.
ltatim • Bahia, 27 de maio de 2021.

Fernan
Presidente

A olinário Galdino
Comissão de Contratação

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNiéiPAL DE ITATIM.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CULTURA, DESPORTO E LAZER
Ofício N° 153/2021

Itatim-BA, 12 de maio de 2021

À Exma. Sr.a Daiane Silva dos Anjos
Prefeita Municipal

Prezada Senhora,

Realizados os sinceros cumprimentos, venho por meio deste, encaminhar a Vossa Excelência
o Processo Administrativo destinado à contratação de empresa especializada para
licenciamento/locação de software, a fim de atender as demandas da Secretaria de Educação e
escolas pertencentes ao Município de Itatim-Ba.
Sem mais para o momento, desde já reitero votos de estim'l; e consideração.

Respeitosamente,

Jumara

dos~onfim

Secretária Municipal de Educação

Jumara dos Santos Gomes Bonfim
Secretária Municipal de Educação,
Cultura, Desporto e lazer
Decreto: 0111?1
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ltatim - BA, 12 de maio de 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

REFERf:NCIA: Documento de formalização de demanda

Senhor Prefeito,

Solicitamos a Contratação de empresa especializada para licenciamento/locação de software,

·e

incluindo implantação, suporte e manutenção voltado à gestão escolar, a fim de atender as
demandas da Secretaria de Educação e escolas pertencentes ao Município de ltatim - BA
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A justificativa para referida contratação é:
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Os sistemas de informação têm papel fundamental nas organizações de informações. A solução
pretendida faz parte da estratégia de reestruturação tecnológica da Secretária Mun1cipal de
Educação, que tem o objetivo de racionalizar e integrar seus sistemas, incluindo a implementação
de um modelo de gestão que promova o aumento da eficácia administrativa e operacional, a
redução de prazos e erros operacionais, a melhoria da qualidade da informação, a criação de
condições para adoção de mecanismos de apoio à tomada de decisão administrativa e
pedagógica e o aprimoramento dos controles internos.
A automação da gestão das informações relativas à Secretaria Municipal de Educação é de
fundamental importância se considerada a relevância do serviço prestado à população e o volume
de informações com as quais lidam os seus gestores. Através do uso de uma solução tecnológica
destinada à gestão educacional, visando suprir a necessidade de recursos administrativos e de
desenvolvimento tecnológico. O sistema possibilitará a integração de informações de todas as
unidades educacionais administrativas pela Secretaria Municipal de Educação, permitindo ao
gestor minimizar as diferenças entre as unidades possibilitando uma qualidade de ensino
igualitário a todos. Possibilitará ainda, uma gestão integrada de todo o sistema educacional de
ltatim, permitindo um controle de informações indispensáveis aos trabalhos e resultará na
elaboração de planos de ações capazes de garantir uma qualidade na prestação dos serviços de
Educação, a possibilidade de ampliação do tempo pedagógico através do uso de um ambiente

virtual de aprendizagem. O sistema proporcionará ainda uma maior aproximação dos pais e
responsáveis e os administradores da rede pública municipal de ensino.
Da forma como se encontra especificado neste documento, terá elevado impacto nos resultados
da educação e forte potencial a curto e médio prazo, pelo aumento da eficiência, qualidade e
produtividade das entidades que compõem o sistema municipal de ensino. culminando com a
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ITATIM . .
Cidade Trabalho!

otimização do uso do erário e com a implementação de mecanismos que alavancarão uma
melhoria dos resultados no setor.

Indicamos a empresa WILLIANS SOUZA DA SILVA, inscrita no CNPJ n° 17.264.715/0001-54, no
valor total de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

Em razão do valor ser inferior ao estabelecido no artigo 75, 11 da Lei Federal 14.133/2021,
indicamos que a contratação ocorra por dispensa de licitação.

Em anexo a esse documento seguem:

e •

03 (três) cotações acompanhadas do cartão do CNPJ d·a respectiva empresa, enviados
pelo Setor de Compras, na forma estabelecida no artigo 23 da Lei federal 14.133/2021;

•

Documentação que comprova que a empresa que apresentou o menor valor preenche os
requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária à contratação, nos termos do
artigo 72, inciso V da Lei Federal 14.133/2021; e

•

Termo de Referência.

Atenciosamente,

•

d~Bonfim

Jumara
·sECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exma. Sr.a
Daiane Silva dos Anjos
DO. Prefeita Municipal de ltatim - BA
Nesta.

iTÃ.TIM~
Cidade Tr aba lt1 o!

ltatim - BA, 05 de maio de 2021.

A Sr.a Vanessa de Oliveira da Silva
Departamento de Compras

Em face da necessidade e possibilidade da futura Contratação de empresa
especializada para licenciamento/locação de software, incluindo implantação,
suporte e manutenção voltado à gestão escolar, a fim de atender as demandas
da Secretaria de Educação e escolas pertencentes ao Município de ltatim - BA,
solicito, pelo presente, pesquisa de preços, a fim de instruir o processo no
tocante ao preço.

~-

Anexo, encontra-se a planilha para realização do procedimento supracitado.
Em tempo, solicito que juntamente com a cotação de preços, seja
solicitada, de forma atualizada:
•

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(cartão CNPJ);

Encontro-me à disposição para dirimir dúvidas posteriores.

Atenciosamente,

Jumara

do~s

Bonfim

Secretária Municipal de Educação

iTA.f.1$
Cidade Trabalho!

ltatim - BA, 11 de maio de 2021.

A Sr. a Jumara dos Santos Gomes Bonfim
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Em face de solicitação da pesquisa de preços, para obtenção de preço referencial para
futura Contratação de empresa especializada para licenciamento/locação de software,
incluindo implantação, suporte e manutenção voltado à gestão escolar, a fim de atender
as demandas da Secretaria de Educação e escolas pertencentes ao Município de ltatim ~ BA, encaminho, pelo presente, a pesquisa de preços juntamente com o cartão do CNPJ
para comprovar o ramo de atuação da empresa, a fim de instruir o processo no tocante ao
preço referencial.

41;

O valor para contratação é de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), por ser o menor
orçamento apresentado.
Anexo, encontram-se os preços extraídos por cotação.

Encontro-me à disposição para dirimir duvidas posteriores.

Atenciosamente,

~Q

~eira

Va nessa de
da Silva
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

'flanessa áe Oliveira la Sifv1

Encarregada do S'étor de Co11pras
Decreto: 018/21
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CULTURA, DESPORTO E LAZER

Cictade Trabalho!

TERMO DE REFER~NCIA
ÓRGÃO SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
~~~olfJ~:r0.;.- .,~*
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Contratação de empresa especializada para licenciamento/locação de software.
incluindo implantação, suporte e manutenção voltado à gestão escolar, a fim de
atender as demandas da Secretaria de Educação e escolas pertencentes ao
Município de ltatim - BA.
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A justificativa para referida contratação é:
Os sistemas de informação têm papel fundamental nas organizações de
informações. A solução pretendida faz parte da estratégia de reestruturação
tecnológica da Secretária Municipal de Educação, que tem o objetivo de racionalizar
e integrar seus sistemas, incluindo a implementação de um modelo de gestão que
promova o aumento da eficácia administrativa e operacional, a redução de prazos e
erros operacionais, a melhoria da qualidade da informação, a criação de condições
para adoção de mecanismos de apoio à tomada de decisão administrativa e
pedagógica e o aprimoramento dos controles internos.
A automação da gestão das informações relativas à Secretaria Municipal de
Educação é de fundamental importância se considerada a relevância do serviço
prestado à população e o volume de informações com as quais lidam os seus
gestores. Através do uso de uma solução tecnológica destinada à gestão
educacional, visando suprir a necessidade de recursos administrativos e de
desenvolvimento tecnológico. O sistema possibilitará a integração de informações de
todas as unidades educacionais administrativas pela Secretaria Municipal de
Educação, permitindo ao gestor minimizar as diferenças entre as unidades
possibilitando uma qualidade de ensino igualitário a todos. Possibilitará ainda, uma
gestão integrada de todo o sistema educacional de ltatim, permitindo um controle de
informações indispensáveis aos trabalhos e resultará na elaboração de planos de
ações capazes de garantir uma qualidade na prestação dos serviços de Educação, a
possibilidade de ampliação do tempo pedagógico através do uso de um ambiente
virtual de aprendizagem. O sistema proporcionará ainda uma maior aproximação dos
pais e responsáveis e os administradores da rede pública municipal de ensino.
Da forma como se encontra especificado neste documento, terá elevado impacto
nos resultados da educação e forte potencial a curto e médio prazo. pelo aumento
da eficiência, qualidade e produtividade das entidades que compõem o sistema
municipal de ensino, culminando com a otimização do uso do erário e com a
implementação de mecanismos que alavancarão uma melhoria dos resultados no
setor.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CULTURA, DESPORTO E LAZER

A CONTRATADA deverá prestar durante todo o período de vigência contratual, os
serviços de suporte técnico e operacional para os usuários do sistema.
Os atendimentos às solicitações de suporte técnico deverão ser realizados de forma
remota, em local apropriado (sala) a ser disponibilizado pela CONTRATADA,
também responsável pela disponibilização dos recursos humanos e tecnológicos
para o funcionamento desse ambiente, bem como móveis e recursos de
comunicação.
Os atendimentos às solicitações de suporte técnico deverão ser realizados de forma
presencial nas unidades escolares, quando da impossibilidade de solução do
problema de forma remota.
3.2. MANUTENÇÃO CORRETIVA E ADAPTATIVA DA SOLUÇÃO
A CONTRATADA deverá realizar, até o final do período de vigência contratual, a
manutenção corretiva e adaptativa necessária para o perfeito funcionamento do
sistema.
3.3. IMPLANTAÇÃO
A CONTRATADA deverá realizar a instalação do sistema em um provedor de
serviços indicados por esta PREFEITURA, deixando-o em pleno funcionamento em
local apropriado indicado por esta administração.
3.3.1. Implantação do Sistema nas Unidades Administrativas e Escolares
Nas Unidades Administrativas e Escolares da Secretaria Municipal de Educação, a
CONTRATADA deverá realizar a avaliação dos organogramas funcionais e a
identificação setorial dos usuários, assim como realizar análises de aderência dos
processos de trabalho atuais em relação aos modelos definidos pelo sistema.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO será responsável pelo fornecimento
de todas as informações requeridas pela CONTRATADA em relação à estrutura
organizacional e localização dos usuários. A CONTRATADA atuará apoiada pela
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, na identificação dos processos de
trabalho e dos procedimentos gerais utilizados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO.
O processo de implantação deverá prever uma forte interação entre a equipe da
CONTRATADA e a equipe de gestão da SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO para a identificação dos problemas encontrados e para a discussão das
ações recomendadas para suas resoluções. Para sucesso do gerenciamento deste
projeto, deverá permanecer residente, nas instalações da Secretaria Municipal de
Educação, um Gerente de Projetos, que tornará dinâmica a comunicação entre as
partes. Esse agente será responsável pelas comunicações e manterá os
documentos relacionados ao projeto organizados e atualizados, acompanhando
todas as fases da implementação da Solução Tecnológica.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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3.4. MIGRAÇÃO DE DADOS
A CONTRATADA deverá realizar os serviços de migração dos dados do
EDUCACENSO do ano anterior, da Secretaria Municipal de Educação para o novo
sistema, além de importar os dados legados do município, notas e frequência de
anos anteriores armazenados em banco de dados postgresql, Mysql e/ou planilhas
em formato CSV.
3.5 TREINAMENTO DOS USUÁRIOS
A CONTRATADA deverá elaborar um programa de capacitação para os profissionais
das Unidades Administrativas e Escolares, que deverá contemplar todas as
orientações necessárias para a operação do sistema. Realizando capacitações
presenciais e à distância para os profissionais vinculados à Rede Municipal de
Ensino, conforme as funções exercidas e atribuições.
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O Sistema deverá obrigatoriamente atender. totalmente as seguintes características
tecnológicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Deverá ser desenvolvido para uso nativo em ambiente WEB;
O layout do sistema deverá ser responsivo para utilização em tablet e
smartphone;
Não será permitida a utilização de softwares emuladores de terminal (serviços
de terminal server, metaframes);
Deverá utilizar o Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relaciona!
PostegreSQL 9.4 ou Superior;
Deverá permitir integração com outros aplicativos através de consultas
REST/JSON;
Deverá fornecer aplicativo que possa ser instalado em smartphone;
Deverá fornecer aplicativo que realize frequência escolar de forma offline;
Deverá fornecer aplicativo de controle para entrada e saída de todos os
colaboradores da escola de forma offline via QRCode;
Deverá ser desenvolvido na linguagem de programação orientada a objeto
PHP;
O acesso à Solução deverá ser permitido a partir dos principais navegadores
disponíveis no mercado web (browsers), minimamente Google Chrome,
Firefox e Opera;
A Solução deve permitir ser acessada através dos seguintes dispositivos: PC
(computador pessoal), e através de aplicativo em smartphone e ou tablets;
A Solução deverá permitir personalização, e deverá ser entregue de acordo
com as definições da Secretaria Municipal de Educação;
Deve permitir a interface com outros sistemas utilizando-se de Web Services,
importação e exportação de arquivos em diversos formatos com CSV. XLS.
TXT, XML e REST/JSON.
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Atender totalmente a todas as ferramentas descritas no ANEXO 1 Funcionalidades.

si;1{f!!Z~'mtetQfi~~....:ES!Q~Niiff~:t:lu''"~~<'EcuçAo.
Os serviços deverão ser iniciados em até 03 (três) dias após a emissão da Ordem de
Serviço. Serão observados os preceitos dos artigos 73 a 76 da Lei Federal 8.666/93
com suas alterações.
Com referência aos locais e condições, o sistema deverá atender todos os
colaboradores e alunos em todas as unidades que integram a Secretaria Municipal
de Educação de ltatim.
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Locação de software, incluindo
instalação,
suporte
e
manutenção técnica total, para
gestão escolar.

~~

UNID •• , Q1JANT.

Mês

12

VALORUNID.

VALOR TOTAL

R$

R$

Valor total:

R$

Funcionalidades básicas do sistema:
Conjunto de funções comum a todos os módulos.
1. Tabelas Básicas
• Endereçamento: Países, estados, cidades, distritos, bairros e logradouros;
• Cadastro brasileiro de ocupações- CBO;
• Níveis de escolaridade;
• Cadastro de grupos de usuários (perfis);
• Cadastro de usuários;
• Autenticação e controle de acesso dos usuários por atividade;
• Registro de todas as operações realizadas pelos usuários durante o uso do
sistema (log) com níveis que podem ser configurados pelo administrador do
sistema.
2. Gestão Acadêmica
• TABELAS do MEC: Tipos de equipamentos, locais de funcionamento, tipos de
dependências, tipos de instituições mantenedoras, tipos de atendimentos
especializados e tipos de atividade complementar;
• Cadastro de períodos letivos;
• Cadastro de disciplinas;
• Cadastro de motivos e evasão;
• Cadastro de unidades escolares;
• Cadastro e configuração de cursos e suas etapas (séries);
4
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CULTURA, DESPORTO E LAZER

Cadastro de profissionais de educação;
Cadastro de feriados;
Cadastro de ficha saúde dos alunos;
Cadastro de ocorrências dos alunos
Matrícula on-line
Diário de classe eletrônico

, f

2.1 Avaliação da pré-escola;
• Cadastro de habilidades para acompanhamento por unidade letiva
organizadas por categorias e etapa de ensino;
• Cadastro de conceitos para avaliação, organizadas por etapa de ensino;
• Ficha de acompanhamento com perguntas personalizadas que podem ser
diferentes por etapa de ensino;
• Ficha de acompanhamento de proficiência em alfabetização para leitura e
escrita;
• Ficha de acompanhamento dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento
conforme BNCC:
• Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar e Conhecer-se
2.2 Avaliação de turmas multisseriadas;
• Permitir a avaliação dos alunos na mesma turma separados por etapas de
ensino diferentes, onde o ciclo de alfabetização (pré escola ao 2° ano) seja
avaliado por conceito, e as demais etapas por nota.
2.3 Avaliação do ciclo de avaliação do 1° ao 3°;
• Permitir a inserção de notas ou conceito;
• Área de cadastro de observações e pareceres por aluno;
• Área de ficha de acompanhamento;
• Opção para informar frequência mensal;
• Área de acompanhamento do ritmo semanal de atividades por livro;
2.4 Avaliação séries iniciais 4° e 5°;
• Inserção de notas organizadas em 3 ou 4 unidades letivas;
• Permitir gerar boletins dos alunos sendo dois boletins por folha;
• Sala virtual de acesso aos alunos;
• Área de acompanhamento do ritmo semanal de atividades por livro;
2.3 Avaliação séries finais 6° ao 9°;
• Inserção de notas organizadas em 3 ou 4 unidades letivas;
• Área de in~erção de notas por aluno ou por disciplina;
• Área exclusiva de lançamento de notas finais em 3 ou 4 unidades letivas;
• Permitir gerar boletins dos alunos;
• Quadro de horários e presença semanal;

5
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2.4 Avaliação do Ensino de Jovens e Adultos;
• Inserção de notas ou conceito;
• Permitir a avaliação dos alunos na mesma turma separados por etapas de
ensino diferentes;
• Gerar boletins dos alunos;
• Quadro de horários e presença;
• Opção para informar frequência mensal;
2.5 Fichas e atestados;
• Lista de protocolo
• Endereços e contatos dos alunos
• Lista com número da matrícula
• Ficha de avaliação para alunos dos anos iniciais do fundamental
• Ficha de avaliação para alunos dos anos finais do fundamental
• Verificação do avanço da criança para alunos dos anos iniciais do
fundamental

l
f

2.6 Cadernetas;
• Permitir a
• Permitir a
sistema;
• Permitir a
• Permitir a
• Permitir a

geração de cadernetas de notas;
geração de cadernetas de notas com dados inseridos no
geração da caderneta acompanhamento de aprendizagem;
geração da caderneta registro de aulas e frequência;
geração da caderneta avaliação qualitativa.

2.7 Histórico de alunos;
• Painel de componente curricular para configuração do histórico;
• Permitir a inserção das observações no rodapé;
• Permitir a inserção do ato de criação;
• Permitir a inserção da autenticação;
• Permitir a inserção da equivalência;
• Permitir a inserção da data de emissão;
• Permitir a inserção do registro de educação física;
• Permitir o gerenciamento da ficha individual do aluno;
• Permitir o gerenciamento do comprovante de matrícula do aluno;
• Permitir o gerenciamento do histórico para turmas de educação de jovens
e adultos.
• Área de gerenciamento da matrícula do aluno.
3 Ambiente Virtual de Aprendizagem - Sala virtual
3.1 Acesso do professor;
• Area de visualização dos alunos e professores por·turma;
• Gerenciamento das turmas vinculadas ao professor;

6
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•
•
•
•
•
•

Chat entre colegas;
Fórum de discussões com tópicos e temas que possam ser editados;
Visualização do calendário escolar;
Gerenciamento e inserção de notas por alunos e disciplina;
Agendamento de aulas ao vivo/síncronas com os alunos;
Gerenciamento e criação de aulas assíncronas, utilizando de vídeos,
podcast's, imagens e textos além de oferecer devolutiva dos alunos;
• Gerenciamento de devolutivas com relatório por aula;
• Permitir a inserção do registro diário de aulas;
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3.2 Acesso do aluno;
• Realizar provas online;
• Acompanhar desempenho de ano anterior;
• Falar com colegas e professores via chat;
• Área para assistir aulas síncronas através de transmissão ao vivo dos
professores;
• Área para os alunos estudarem aulas assíncronas criadas pelos
professores em formato de telas de apresentações e anexar respostas
através de imagens e áudios, quando solicitado;
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3.3 Acesso de pais dos alunos;
• Permitir a visualização dos professores e alunos que frequentam a turma
do discente;
• Área de gerenciamento do boletim do aluno;
• Permitir o acompanhamento do desempenho do aluno;
• Permitir a comparação da média do aluno com a turma durante as
unidades;
• Área de envio de mensagens aos professores;

•'
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4. Cadastro Universitário (Área do universitário)
• Cadastro de dados pessoais;
• Cadastro da situação financeira;
• Cadastro de endereço;
• Cadastro de curso;
5. Gerenciamento (Área do secretário escolar);
• Acompanhar inserção e alimentação da notas em todas as unidades no
sistema;
• Verificação e acompanhamento da frequência dos alunos em todas as
unidades no sistema;
• Acompanhar inserção de dados escolares: censo da escola;
• Verificar criação de turma;
• Permitir a matrícula dos alunos à turma;
• Permitir o gerenciamento da matrícula do aluno;

..
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Permitir a modificação do painel cadastro do aluno;
Permitir a modificação do painel acadêmico do aluno;
Permitir a geração de relatórios de toda a rede municipal de ensino;
Permitir a geração de documentos;

6. Gerenciamento (Área do secretário municipal de educação);
• Gerenciar permissões de usuários;
• Mapa com a localização das escolas via Google Maps;
• Acompanhar o desempenho de todas as escolas do município;
o
Por disciplina
o
Por turma
o
Por unidade
• Gerenciar as datas de abertura e fechamento de:
o
Matrículas para alunos novos e alunos da casa;
o
Inserção de notas por unidade letiva;
• Gráfico estatístico da utilização do sistema;
• Gráfico estatístico da quantidade de alunos por idade;
• Gráfico estatístico de alunos da zona rural e urbana;
• Lista de e-mail de todos os diretores;
• Painel atualizado que traga informações reais de:
o
Total de alunos matriculados;
o
Total de professores vinculados a turmas;
o
Total de pais e responsáveis cadastrados;
o
Total de alunos especiais;
o
Total de alunos de O a 3 anos;
o
Total de alunos de 4 a 5 anos;
o
Total de alunos de 6 a 14 anos;
o
Total de alunos de 15 a 18 anos;
o
Total de alunos maiores de 18 anos;
7. Gerenciamento (Área do coordenador educacional);
• A área do coordenador educacional deve permitir que o mesmo acesse
todas as ferramentas que a escola tem acesso, limitado somente a
visualização;
8. Gerenciamento (Área do assistente social);
• Verificação dos cadastros universitários finalizados e não finalizados;
• Relatório de cadastro de universitários para identificar a situação
financeira da família do universitária;
• Gerar relatório de cadastrados com nome da instituição que estuda;
• Gerar relatório dos universitário que não finalizaram o cadastro;
9. Transporte Escolar:
• Pontos de parada;

··~
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Rotas;
Veículos;
Condutores/Motoristas;
Proprietários dos veículos;
Tipo de veículo;

10. Acesso online/Comunicação
• Acesso via internet
• Aplicativo para smartphone para acesso dos pais
• Sala de aula virtual (Chat) para gestores, professores, alunos e pais.
• Sala virtual exclusiva para professores inserir notas e observações de
seus all;Jnos;
• Sala Virtual para pais verem notas dos filhos e acompanhar o
desempenho do aluno, comparando com resultados da turma por
disciplina;
• Sala Virtual para alunos terem acesso a notas e atividades online;
• Disponibilização de carteirinha escolar com foto e código de barras;
11. Relatórios Gerais
• Alunos e Matrículas;
• Unidades Escolares;
• Turmas;
• Profissionais da Educação;
• Calendário letivo;
• Transporte Escolar.
• Desempenho dos alunos;
• Acompanhamento escolar;
• Comprovantes;
• Atas;
• Resultados finais;
12. Lançamentos e Controles
• Lançamento de horários;
• Lançamento de notas e frequência;
• Controle de frequência dos professores;
• Controle de profissionais em formação;
• Aplicativo para lançamento de frequência diária de alunos e profissionais
da educação, on-line e off-line;
• Área de avaliação de desempenho do profissional da educação;
• Lançamento e controle da reserva de equipamento;
13. Relatórios, Emissão de Documentos e Gráficos
• Relatório de turmas;
• Relatório de alunos e matrículas;
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Emissão de Ata com notas;
Emissão de Comprovante de Matrícula;
Emissão de Capa de Caderneta;
Emissão de Folha de Registro de Aula;
Emissão de Folha de Frequência;
Emissão de Folha de Avaliação;
Emissão de Folha de Resultado;
Emissão de Quadro de Horário;
Emissão de Atas com Resultado Final;
Emissão de Histórico Escolar
Emissão de Atestado: matrícula, frequência, etc.
Emissão de Certidão
Emissão de Boletim por aluno
Gráficos de desempenho por rede, escola, turno, série, turma, aluno;
Gráfico de desempenho do corpo docente;
Gráfico de frequência por rede, escola, turno, série, turma, aluno;

t;;'
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14. Controle Merenda Escolar
• Cadastro de produtos com nutrientes conforme recomendações do
FNDE;
• Informações de poções per capta por aluno na montagem do cardápio
• Cadastro de cardápios;
• Cadastro de pautas com informações sobre os cardápios oferecidos por
modalidade de ensino;
• Relatório de distribuição de alimentos por escola, série, zona rural e
urbana;
15. Gestão de Recursos Humanos
• É o módulo responsável pelos controles básicos do corpo funcional.
• Cadastros e Tabelas: Tabelas básicas: Agentes Nocivos, Categorias
para FGTS, Funções, Cargos e Salários, Grupos de Pagamentos,
Eventos Financeiros, Horários, Ocupações (CBO), Sindicatos, Tipos de
Admissão, Tipos de Desligamentos, Tipos de Movimentação, Tipos de
Ocorrências e Vínculos Empregatícios;
• Cadastro de Setores;
• Cadastro dos colaboradores, com a descrição de dados pessoais e dos
cargos e eventuais funções desempenhadas;
• Cadastro do quadro de professores lotados na escola, incluindo
pontuação, porcentagem de dedicação e o grau de instrução;
• Cadastro das disciplinas que um professor está habilitado a ministrar;
• Lançamentos e Relatórios Geração dos dados para o censo
educacional, tais como número de funcionários, docentes, docentes por
formação, etc.;
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Geração automática de relatórios gerais, tais como: relação de
funcionários, planilhas de lançamento de frequência, etc.
Importação da folha de pagamento para composição do custo de cada
unidade de ensino.
do Arquivo Morto
Controle de todo o arquivo morto da unidade escolar;
Identificação dos alunos por nome, data de nascimento e nome da mãe;
Registro do arquivo solicitado no sistema;
Geração automática e sequencial de número de controle;

17. Gestão da Biblioteca Escolar
• Registro, controle de empréstimo e devolução de todo o acervo;
• Emissão de carteira do aluno;
• Comunicação com a Biblioteca Municipal;
• Emissão de recibos de entrega e devolução
• Processo de pesquisa por nome da obra, conteúdo relevante, autor,
disciplina, área de conhecimento;
• Emissão de etiquetas com código de barras;
• Leitura de código de barras de todos os itens cadastrados no sistema;
• Bloqueios automáticos (limite de tempo excedido, empréstimo em
atraso, expiração de cadastro individual)
18. Gestão do Patrimônio Escolar
• Controle dos bens em garantia e as saídas de bens para manutenção e
assistência técnica;
• Efetua o cálculo de depreciação por períodos definidos pelo usuário;
• Controle de inventário físico e financeiro de bens, por localização física;
19. Interface com o EDUCACENSO
• Importação dos dados do EDUCACENSO;
• Exportação dos dados para o EDUCACENSO;
• Disponibilizar relatórios informativos em no máximo 5 dias contendo os
dados do ano anterior ou do arquivo mais recente de exportação
oferecido pelo sistema do EDUCACENSO, dados como:
o Total de escolas ativas;
o Total de alunos por escola, turma, turno e etapa de ensino;
o Professores por escola e turma;
o Professores por disciplina;
o Alunos da zona urbana e zona rural;
20. Portal da educação e acesso da comunidade
• Acesso aberto a todo e qualquer tip9 de usuário para ter acesso a
notícias relacionadas a educação, com hospedagem inclusa;
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Ambiente para cadastro e mapeamento artístico-cultural;
Formulário online para cadastro dos pais;
Formulário online para cadastro e acesso dos universitários;
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21. Central de suporte via chat online disponível para plataformas desktop e
mobile, telefones para contato fixo e móvel
• Tela suspensa (pop-up) de suporte, anexada a todas as páginas do
sistema disponível para todos os usuários;
• Atendimento online via chat para instrução de uso a todos os usuários
do sistema disponível em horário comercial de segunda à sexta-feira;
• Atendimento online para visitantes que ainda não possuem os dados de
acesso, para se informarem como adquirir usuário e senha de acesso;
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22. Sistema leitor de gabarito de provas impressas
• Disponibilidade de área de importação de gabaritos escaneados, que
serão lidos automaticamente, retornando o resultado das provas de
todos os alunos, por etapa de ensino, turma, disciplina e professores.
23. Ambiente para avaliação institucional
• Deverá estar disponível no ambiente dos pais, alunos, professores e
equipe gestora;
• Opção para cadastrar os descritores, separados por pais, alunos,
professores e equipe gestora;
• Permitir que a avaliação seja feita em momentos distintos, podendo o
avaliado, continuar a avaliação da questão em que ele parou;
• Painel que informe quais questões ainda estão pendentes;
24. Ambiente para avaliação profissional
• Deverá estar disponível no ambiente dos pais, alunos e equipe gestora;
• Opção para cadastrar os descritores, separados por categorias e
atribuições;
• Permitir que a avaliação seja feita em momentos distintos, podendo
continuar a avaliação da questão em que ele parou;
• Painel que informe quais questões ainda estão pendentes;
• Resultado da avaliação conforme barema cadastrado/informado no
sistema;
25. Gestão
•
•
•
•
•

do Almoxarifado
Cadastro de categorias de materiais de consumo;
Cadastro dos materiais de consumo;
Cadastro de fornecedores;
Controle de bens de consumo;
Controle de quantidade mínima para indicação de compra;
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Emissão de relatórios de distribuição por item, categoria, unidade
receptora;

26. Planejamento Pedagógico
• Cadastro do Plano de Curso;
• Cadastro dos Planos de Unidade;
• Elaboração dos Plano de Aula;
• Elaboração de provas;
27. Publicações de documentos oficiais
• Publicação de leis e decretos federais, estaduais e municipais;
• Publicação de pareceres e resoluções do CNE, CEE e CME;
• Publicação de ofícios, memorandos e circulares da SME;
28. Gestão de Conselhos e Sindicatos
• Cadastro dos Conselhos Municipais e Escolares;
• Cadastro dos Sindicatos Municipais;
• Controle de datas de início e final de gestão;
• Controle de substituição de membros;
• Aviso de período de vencimento da validade do conselho;
29. Fórum de discussão
• Ambiente para interação entre professores, professores e coordenação,
professores e pais, professores e alunos, coordenadores e pais;
30. Calendário Escolar
• Apresentação do Calendário Escolar com informação de:
o Datas comemorativas;
o Datas de início e término do ano letivo e unidades letivas;
o Controle de feriados, sábados letivos e recessos escolares;
o Contagem de dias letivos realizados;
o Apres~ntação do período de recuperação e avaliações;
31. Ambiente para formação on-line dos profissionais da educação
• Ambiente destinado à formação continuada dos profissionais da educação,
que pode ser utilizado pela SME ou por parceiros da secretaria para
treinamento dos técnicos, professores, funcionários em geral e conselheiros
vinculados às SME;
32. Dashboard
• Ambiente para acompanhamento em forma de gráficos e relatórios
quantitativos todas as informações e indicadores educacionais do município:
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Acompanhamento do desempenho dos módulos: Acadêmico, Recursos
Humanos, Merenda Escolar, Biblioteca, Transporte, Patrimônio e Materiais e
Distribuição;
Acompanhamento do Ambiente Virtual de Aprendizagem, com visualização:
o Quantidade de alunos que participam e não participam das aulas na
plataforma;
o Desempenho acadêmico;
o Aulas produzidas pelos professores;
o Avaliações produzidas pelos professores;
o Avaliações respondidas pelos alunos;
o Resultados dos alunos, turmas, escolas, rede.

O valor a contratar é de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), inclusas todas as
despesas necessárias à excursão dos serviços.
O custo foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo
administrativo, utilizaram-se como base a menor cotação, entre todas as cotações
apresentadas.
~~~-':\l;:l!'~~~"-''-~''~·-~
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Órgão: 07- 08;
Projeto/atividade: 2.082, 2.026, 2.027, 2.029 e 2.089;
Fonte: 01, 04 e 19;'
Elemento de despesa: 3.3.90.40.00.

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal
devidamente atestada pelo setor competente e acompanhada das certidões fiscais e
trabalhistas.

A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração.
ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato,
e de tudo dará ciência à Administração.
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior. e. na ocorrência desta, não implica em
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corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

I. A Prefeitura Municipal de ltatim reserva-se o direito de impugnar o serviço
prestado, se esses não estiverem de acordo com as especificações;
11. A empresa vencedora obrigatoriamente deve executar os serviços em
conformidade com as especificações descritas na proposta de preços;
111. O pagamento será de acordo com a prestação de serviço realizada, levando em
consideração todos os pontos elencados no Termo de Referencia
ltatim - BA, 12 de maio de 2021.

Secretária Municipal de Educação
Dec. 011/2021
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NUMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA
2510412013
CADASTRAL

18.004.266/0001-78
MATRIZ
NOME EMPRESARIAL

GLOBAL SERVICO, CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA EIRELI
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

GLOBALTEC
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

62.09-1-00 ·Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

26.22·1-00 ·Fabricação de periféricos para equipamentos de informática
33.12-1-02 ·Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
33.14·7·07 ·Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e
comercial
43.22-3-02 • Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
46.47-8-01 ·Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 • Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 • Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-99 ·Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados
anteriormente
46.51·6·01 ·Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 • Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 ·Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.69·9·99 ·Comércio atacadista de o"utras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.89-3-99 ·Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
47.51-2-01 ·Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.51-2-02 ·Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.52-1-00 ·Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00- Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 ·Comércio varejista de móveis
47.57-1-00 ·Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso
doméstico, exceto informática e comunicação
47.61·0-03 ·Comércio varejista de artigos de papelaria
C DIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR DICA

230-5 ·Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresárl

I
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CEP

I~~MERO ILOJA
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COMPLEMENTO

LOGRADOURO

II

L.4_6_.1_o_o-_oo_o_ _ __._

BAIRRO/DISTRITO

L..c_E_N_T_R_o_ _ _ _ _ _ _ ___.

ENDEREÇO ELETR NICO

MARIOARJUNIOR@HOTMAIL.COM

~

MUNiciPIO

~

I

TELEFONE

(77) 9984-0671
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IATIVA

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

25/04/2013

I

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

I

SITUAÇÃO ESPECIAL

. ********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 26/05/2021 às 16:20:07 (data e hora de Brasília).
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NUMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA
2510412013
CADASTRAL

18.004.266/0001-78
MATRIZ
NOME EMPRESARIAL

GLOBAL SERVICO, CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA EIRELI
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS

61.90-6-01- Provedores de acesso às redes de comunicações
62.01-5-01 ·Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.02-3-00 • Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.04-0-00 • Consultoria em tecnologia da informação
63.11-9-00- Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
63.19-4-00 ·Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
73.19-0-03- Marketing direto
73.19-0-99- Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
77.33·1-00 ·Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-99 ·Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador
80.20-0-01 ·Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
82.19-9-01 - Fotocópias
82.19-9-99 ·Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente
85.99-6-04 -Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
95.11-8-00- Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.12-6-00- Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

230-5 ·Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
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DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 26/05/2021 às 16:20:07 (data e hora de Brasília).
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GLOBAL SERVIÇO, CONSULTORIA E COMÉRCIO EM TECNOLOGIA EIREU- ME
PÇA ARMINDO AZEVEDO- CENTRO, 26.
CEP: 46100-000- Brumado/BA
CNPJ: 18.004.266/0001-78

GLOBAL
À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM- BA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COTAÇÃO DE PREÇOS
11 de maio de 2021.
Contratação de empresa especializada para licenciamento de uso de software com serviços de
implantação, suporte e manutenção para gestão escolar, com Ambiente Virtual de Aprendizagem
para alunos e professores da Secretaria de Educação e Escolas deste município.

ORO.

01

LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE SISTEMA
VALOR
DESCRIÇÃO
UNO QTDE
M~S
Licenciamento de uso de software com
serviços de implantação, suporte e
12
4.350,00
manutenção para gestão escolar, com M~S
Ambiente Virtual de Aprendizagem para
alunos e professores da Secretaria de
Educação e Escolas deste município.
VALOR

Valor da proposta: Cinquenta e dois mil e duzentos reais
Prazo de implantação: 10 dias a contar da assinatura do contrato
Validade da proposta, 60 dias.

Atenciosamente,

Valeria Dayana
Analista de vendas
globalscct@gmail.com

'

GLOBAL

VALOR
TOTAL

52.200,00

52.200,00

26/05/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA
CADASTRAL
19107/1995
NOME EMPRESARIAL

AQUALIS INFORMATICA EIRELI
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

AQUALIS INFORMATICA
C DIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECON MICA PRINCIPAL

47.51-2-01 -Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

18.30-0-03- Reprodução de software em qualquer suporte
62.01-5-01 -Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.02-3-00 • Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizâveis
62.03-1-00- Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizâveis
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
63.11-9-00. Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR DICA

230-5- Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresâri

I
I

I

COMPLEMENTO

LOGRADOURO

~

********

VER.LINO TEIXEIRA

CEP

46.430-000

I

~
~

BAIRRO/DISTRITO

PARAISO

ENDEREÇO ELETR NICO

TELEFONE

JOSEALONSOFERNANDES@GMAIL.COM.BR

(77) 3454-2218/ (34) 9924-3039

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****

I

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

03/11/2005

I
I

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 26/05/2021 às 16:18:04 (data e hora de Brasília).
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AQUALIS SISTEMAS
Endereço: Rua Vereador Lino Teixeira, n° 221, Paraiso
dade: Guanambi - BA
Telefone: (77) 3451-3482

ORÇAMENTO
À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM- BA

OBJETO - Contratação de empresa especializada para licenciamento de uso de software com
serviços de implantação, suporte e manutenção para gestão escolar, com Ambiente Virtual de
Aprendizagem para alunos e professores da Secretaria de Educação e Escolas deste município.
,,

LQTE

\1

1

~,

~;~\

12

"'

~l~

li<

~

,UNID.

QUANT.

,DESCRIÇÃO

\'1

Mês

Licenciamento de uso de software com
serviços de implantação, suporte e
manutenção para gestão escolar, com
Ambiente Virtual de Aprendizagem para
alunos e professores da Secretaria de
Educação e Escolas deste município.

VALOR TOTAL: Cinquenta e um mil e seiscentos reais

Validade da proposta: 60 dias

Guanambi/BA, 11 maio de 2021.

Atenciosamente,

•oo.11 .s aJooo1-5t.,
AQUALLI

,FORMATtCA

R. Vereador Lino Teixeira, 221 A- Paraíso

L. CEP: 46.430·000

GUANAMBI·BA ..1

VALOR
,,TOTAL
UNITARI<1

R$ 4.300,00

R$ 51.600,00

R$ 51.600 00

26/05/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA
CADASTRAL
06/12/2012
NOME EMPRESARIAL

WILLIANS SOUZA DA SILVA
T TULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

SIB SISTEMAS INTEGRADO BRAVO
C DIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECON MICA PRINCIPAL

62.04-0-00- Consultoria em tecnologia da informação
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS

47.51-2-01 -Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
62.01-5-01 -Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.03-1-00- Desenvolvimento e llcencjamento de programas de computador não-customizáveis
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR DICA

213-5- Empresário (Individual)

I
I

I

COMPLEMENTO

LOGRADOURO

ANEXO 2

R horacio JOse dos santos

CEP

46.100-000

I

BAIRRO/DISTRITO

olhos dagua

ENDEREÇO ELETR NICO

contato@wsouzasites.com.br

~~~-u-~-~c-~-P~_oD_o________________________~l ~

I

TELEFONE

(77) 3441-4681

.......

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

06/12/2012

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 26/05/2021 às 16:28:19 (data e hora de Brasília).
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Acelerador de

I

Bravo Sistemas
Endereço: Av. Horácio José dos Santos, no 623, Anexo 2
CNPJ: 17.264.715/0001-54
Cidade: Brumado - BA
Telefone: (77) 9 9941-4144

BPãVil

A Prefeitura Municipal De

ltatim - Ba

Secretaria Municipal De Educação

COTAÇÃO

Contratação de empresa especializada para licenciamento de uso de software
com serviços de implantação, suporte e manutenção para gestão escolar, com
Ambiente Virtual de Aprendizagem para alunos e professores da Secretaria de
Educação e Escolas deste município.
ORO.

01

LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE SISTEMA
UNO
VALORMES
DESCRICAO
QTDE

Licenciamento de uso de software
com serviços de implantação,
suporte e manutenção para gestão
escolar, com Ambiente Virtual de
Aprendizagem para alunos e
professores da Secretaria de
Educação
e
Escolas
deste
município.

M~S

12

R$ 4.000,00

VALOR

Descrição da proposta:
1. Valor mensal: R$ 4.000,00
2. Valor Total: R$ 48.000,00
3. Validade da proposta: 60 dias

Brumado, 11 de maio de 2021.

e Financeiro e Administrativo
SGE- Bravo

~

GRAVO!~

Prtifo Adriano Santos
Sôdo/Getente.Admínistrativ:O
77 99979-8103

admin'istr;;c:<lo@saóvs,tórrJ,br
www .sistem<:~gestaoes<:t.:>í«r.com. br

VALOR TOTAL

R$ 48.000,00

R$ 48.000,00

10/05/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURfDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÂO

DE ABERTURA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA
06/12/2012
CADASTRAL

17.264.715/0001-54
MATRIZ

I

NOME EMPRESARIAL

WILLIANS SOUZA DA SILVA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

SIB SISTEMAS INTEGRADO BRAVO
C

IGO E DESCRIÇÂO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL

62.04..0-00 -Consultoria em tecnologia da informação
CÓDIGO E DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

47.51-2..01
62.01-5..01
62.02-3..00
62.03-1..00

-Comércio varejista especlaOzado de equipamentos e suprimentos de Informática
- Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizãveis
• Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customlzávels

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR DICA

213-5 ·Empresário (Individual)

I

'LOGRADOURO

COMPLEMENTO

R horacio jose dos santos

I

CEP

~6.100.000

I

BAIRRO/DISTRITO

olhos dagua

ENDEREÇO ELETR NICO

contato@wsouzasltes.com.br

ANEX02

I

MUNICIPIO

BRUMADO

I

TELEfONE

(77) 3441-4681

-

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÂO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATrilA

06/12/2012

MOTIVO DE SITUAÇÂO CADASTRAL

...

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

~ L!:HtiH:::ü::::::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-!:~:::·:·::::::::::::::::~J
Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 10/05/2021 às 22:32:08 (data e hora de Brasília).
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WlliANS SOUZA DA SILVA
NACIONAUOADE

ESTADO CML

BAA$1LEIAA

SOLTEIRO

!li

..

~

"'

. .. - .....
...,.

I

~~

•

~

SEXO
MÁSCtii.INO
{l'nle)

RLHOOEIJ!al)

'

JALVJNA SC!lJZA oA SILVA

JOSE.CARMêUNOSit.VA
NASCIDO EAI (liMa dO t\asclrnanlo)

IOI!HTlÓADE nolmao

W11119a9

1455834212

,,

' b:r,:lrúnloro)
040.435.415-70'

DOUfCIUAOO "'!-,~pGAAOOURO • rua·•· R:)

AVENIOA HOAACIO JOSE DOS SANTO~

MUNICIPIO

l.lF

BRUMA()Q ,

,

'

"

lBA

,

declara, aob·as P~.nâs da lei, nlo estar impe~idb' de,exercer allvldajfe empreJalla. que não pqssul otJti'ó 'reglslro de
!empresário e re :tber à'Jünta Comercial do Estado da Bahia

,

,

CÓOIGOOOATO

oesci'IIÇ}.Q,OOATO

cómoooevapo DESCRlçAoOOEVENTO

002

ALTtRAç'ÂO

022

Ma~ ele Dados e ele Nome Etnptnat1al

NOU!!~

WLUANS SOUZA DA SILVA MS

,

lOGAAOOtiRO (Na, av:'f!a.)

R HORACIO JOSE ~S SANTOS
COMl'U:t.tENTo
ANEX02
Uf

P~

SA

BRASIL

GÔMI:f9~(!Hilldl),
slte&.<XJI'I\.IIf

Vfi!.OR DO C'»>TAI. (j>or ~)

3o.óqo,oo

Tiqlla Ml ReaiS

CÓOIGO OA ATMCAOE ECONÓMICA

(CNAE'F,'-1)
AIMdaE!ePJfn~

62Ó4000

CONSÔI.TORIA EM TECNOL~ DA iNFORMAÇÃO ,

~ DESENVOLVIMENTO Dt PROGRAMAS OE COMI"UiÁbOR

1'1 •·

608 ENCOMENDA
l:lESENVOLVIMENTO E,LICENCIAMI!NTOD! PROGIWMS PE COMf'VTADOI'fttiSTOI.IIZÁVE!21 •
DESENVOLVIMENTO E UCEACIAMENTO DE PROGRAMAs OE COMPOTADOfitNÃO .CUSTot.\JZ.o\VEJS
COMERqiO VAAEJISTA ESPECIAUZADP EM EQUIPAMENTO~ E SUPRIMENTOS DE INFiO~MATICA
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4751201
6,201501
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620~100

DATA oe INiciO DAS ATIVIDADES

6/1212012
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REPÚBLICA FÇDERATIVA DO BRASIL

CARTORIO XAVIER
CAR ÓRIO DE NOTAS CUMULADO COM FUNÇOES DE PROTESTOS
Tabelião: Manoel Francisco XaVferNeto
BRUMADO • BAHIA
e-mail: cartorlonotasxavier@hotmail.com.

LIVRO

183

FOLHA

196/197

ORDEM

13531

Procuração Pública que faz. na forma abaixo:

SAIBAM quantos este público inStrumento de Procuração
bastante virem que no dia 18 (dezoito) do mês de janeiro no ano de 2021 (dois
mil e vinte e um}, nesta Cidade de Brumado, Município e Comarca do mesmo
nome, Estado Federado da Bahia, República Federativa do Brasil, Cartório do
Único Oficio de Notas, perante mim, MANOEL FRANCISCO XAVIER NETO,
compareceu como outor{Jante WILLIANS SOUZA DA SILVA, empresário
individual, inscrita no CNPJ/MF sob n° 17.264.715/0001-54, com nome fantasia
SIB SISTEMAS INTEGRADO BRAVO, Registada na Junta Comercial do
Estado da Bahia sob n° 97546347, com sede na Rua Horácio José dos Santos,
n° 623, Bairro Olhos D'água, nesta cidade de Brumado - BA; neste ato
legatmente representada pelo

proprietãrio WILLIANS SOUZA DA SILVA,

brasileiro, empresãrio, solteiro, nascido em 22/11/1989, natural de. BrumadoBA, filho de José Carmelino Silva e Alvina Souza da Silva; portador da cédula
de identidade R.G. n° 14.556.342-12 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n°
040.435A15-70, residente e domiciliado na Avenida Horácio José dos Santos,
n° 623, Bairro Olhos D'água, nesta cidade de Brumado - BA. O presente
identificado como o própr1o, através das provas de identidade a mim exibidas.
E pelo representante da outorgante, foj-me dito. que, por este instrumento,
nometa e constitui seu bastante procurador

ADRIANO SOUZA SANTOS,

brasileiro, professor, casado, nascido em 14/03/1974, natural de Caculé-Ba,
filho de Santino Souza Santos e Maria da Glória Santos, portador da cédula de
identidade R.G. n° 06.473.803-58 SSP/BA, expedida em 22/08/2012, inscrito
no CPF/MF sob

no 710.277.935-68, residente e domJciliado na Avenida Ana

Udia Viana Cardoso, n° 463, Bairr.o Parque Alvorada, nesta cidade de
R11a Abílio Leite, 110, Centro.
Bmmado-BA
Tele(fax): 0 ..77 3441 6/43

J

Brumado - BA; com amplos,., gerais e ilimitados poderes para GERIR E
ADMINIST~AR os negócios da empresa acima mencionada, podendo pagar e

receber contas, comprar e vender mercadorias relativas ao seu comércio,
promover cobranças amigáveis e judiciais, dar reciboS e quitações, movimentar
quaisquer contas bancãrlas, em quaisquer estabelecimentos de créditos
bancários, em especial junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO
BRASIL S/A, BANCO BRADESCO, BANCO SICOOB. BANCO ITAÚ, BANCO
DO NORDESTE, para praticar os seguintes atos: abrir e movimentar contas

correntes e poupanças; solicitar e receber talonário de cheques; utilizar o
crédito aberto na forma e condições; retirar cheques devolvidos; requerer
saldos e extratos da conta e cartão de crédito, assinar e emitir cheques,
endossar cheques, movimentar saldo com cartão eletrônico, receber, passar
recibos e dar quitação; sustar, contra-ordenar cheques, cancelar cheques,
baixar cheques; cadastrar, alterar e desbloquear senhas do cartão e da conta
corrente; solicitar baixa da conta; autdrizar cobranças, autorizar débito em
conta relativa a operação; fazer saques em espécie em conta corrente e
poupança, assinar proposta de empréstimos e financiamentos; assinar
contratos de abertura de crédito, assinar instrumento de crédito, atualizar
cadastro e autorizar análise de crédito, consultas em geral; alterações,
extinção/exclusões; relnclusões; requerer, desistir; acompanhar processos,
contestar. transigir, acordar, declarar e quitar valores; ratificar ou retificar
declarações; podendo o citado procurador obter cópias de documentos; fazer e
assinar requerimentos. declarações, e todos os documentos necessãrlos;
r~presentá..Ja junto a JUNTA COMI:RCIAL DO ESTADO DA BAHIA (JUCEB),

para praticar os seguintes atos: assinar alteração contratual de qualquer
espécie; distrato social dissolvendo a sociedade empresária limitada; assinar
em declaração de enquadramento ou reenquadramento MEIEPP, assinar os
instrumemtos necessários, concordar com Gláusulas, valores e condições

neles contidos e retificá-los, se for o caso, solicitar e receber certidões; fazer

.

consultas, alterações, firmar recibos, ratificar ou retificar declarações, podendo

-·

DQwrlijetftO§i:ÇI~~
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

(continuação das folhas 196, do livro 183, ordem 13531)
CJI;.NJ!r~!a· ·~ ·!!f!!JtlçtlM pü6JiEãl:tlai!Nfl;ptad~~,pntgtpãlSJ~
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especial a SECRETARIA DA

FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA (SEFAZ·BA), a RECEITA FEDERAL DO
BRASIL (RFB), a PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
(PGFN), ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA
BAHIA (DETRAN-BA), ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
(INSS), a CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF); a PREFEITURA MUNICIPAL
9E BRUMADO-BA; o MINISTÉRIO DO TRABALHO É EMPREGO (MTE), para
praticar os seguintes atos: solicitar e receber cartão de inscrição, seja federal,
estadual ·e municipal; alvará; certidões negaüYé;ls, ou positivas de débitos;
requerer e receber senhas para acesso

a intemet da

SEFAZ-BA I RECEITA

FEDERAL DO BRASIL e da CEF; solicitar senha para acesso via internet da
Previdência Social, fal:er e assinar pedido de conectividade social; fazer e
assinar pedido de baixa; pesquisa de situàção fiscal Inclusive de protegidas por
signo fiscal; podendo efetivar cadastros, suas alterações e cancelamentos,
consultas

em geral;

extinção/exclusões;

acompanhar processos, cumprir

intima~ões;

reinclusões;

requerer,

desistir,

firmar auto de infração; firmar

recibos; contestar, transigir, acordar, declarar, quitar e receber valores; ratificar
ou retificar declarações; contratar profissionais e rescindir seus contratos,
admitir e demitir empregadôs, homologar re$CIS~o de contrato de trabalho;
representá-la junto aos sindicatos das classes, podendo para tanto firmar·
acordos e convenções coletivas: requerer retificação de dados do trabalhador.

requerer e receber extratos da conta vinculada· ao FGTS, apresentar defesas e
recursos, assinar os instrumento necessários, concQrdar com cláusulas,
valores e condições neles contidos e retificá-los, se for o caso: assinar os
documentos necessários para compra e venda de vefcutos, providenciá-los
Rua AbflioLeite, J20, Centro,

Brumado - BA
Tele(fax): 0 ..77 3441 6143

-·

1° emplacamento; transferência de propriedade, 28 via de CRV/CRVL,
comunicação de venda e baixa de verculos, ·requerer e assinar CRV/CRVL;
assinar e providenciar todos os documentos necessários junto ao DETRANBA; constituir advogado legalmente inscrito na OAB, e ao mesmo tempo
delegar-lhe os poderes necessários e exigidos pelo Código Civtf Brasileiro.
usando os poderes da cláW?ula "AD JUDlCIA" em qualquer Juizo, Instância ou
Tripunal, propondo ações competentes e requerer quaisquer medidas a bem
de seus direitos e interesses, podendo também o citado procuradorcpa~
~iêltA~iMs::a>mxtaar rom

tQttQans s.aus twnrut:i.;::a~fã'
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Assim dissera e, a seu pedido, eu MANOEL FRANCISCO XAVIER NETO,
digitei este instrumento, consoante o que faculta o § 4.o., do art. 219, da Lei
10.845, de 27/11/2007, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Estado,
regulamentado pelo Provimento n° 03, de 09/04/1975. re-ratificado pelo
Provimento n° 09,

de

25/08/1993, da

/~abelião de

CGJ/BA. Eu,

Notas, a digitei, conferi, de tudo dou fê e assino. DAJE ntíb31227, Série 002,
Valor R$ 88,20 (Emolumentos R$ 42,60 - Taxa de Fiscal R$ 30,25 - FECOM
R$ 11,64 - PGE R$ 1,69 - Def. Públlca R$ 1,14 - FMMPBA R$ 0,88).

./j;r·· DA VE~DADE.
Brumado-Ba, 1Ke'j~neiro de 2021.
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARiA DE DESENVOLVIMEl'ITO ECONÓMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

lUCII

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

.

Certificamos que as Informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição •
Nome Empresarial:

WILLIANS SOUZA DA SILVA

Natureza Jurfdica:

EMPRESÁRIO

NIRE(sede)

Arquivamento do ato
Constituitivo

CNPJ

Inicio da atividade
06/12/2012

29802032197
06/12/2012
17.264.715/0001-54
Endereço:
R HORACIO JOSE DOS SANTOS, 623 ANEXO 2, olhos dagua, BRUMADO, BA- CEP: 46100000
OBJETO SOCIAL
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS
DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO -CUSTOMIZÁVEIS
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
il:

"

CAPITAL SOCIJ\J...

,,,

~

~

EMPRESA

"

"'

.

PORTE

•.

R$ 30.000,00
TRINTA MIL REAIS

Microempresa

úLTIMO ARQUIVAMENTO
Data

Número

15/03/2016

97546347

Ato:
Evento:

SITUAÇtl.O

STATUS

REGISTRO ATIVO

xxxxxx

002 -ALTERAÇÃO
022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

.

>

NIRE:

,.

"

w

xxxxxx

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU'FORA DELA
xxxxxx
CNPJ:

xxxxxx

Endereço:

~

~

~~

QAPRESÁRIO
Nome do Empresário:
Identidade:
Estado civil:
'

~:f-

. . 4.

·~

'l!

WILUANS SOUZA DA SILVA

1455634212

CPF: 04043541570

solteiro

Regime de bens:

não informado

_,'!.>._à~-~'-"·3':KNI'M'"""'"""'__.,'"~~"<!~~<»""'<~~-~~-~"r-'~

...

.

<!!!r

<f'li>•·

.,.ttr~&l'<'».:l<~~-~N"'~~\1fi!!.""!O.W-~~;

Obs~rvaçã9
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1111111111111111111
CONTROLE: 94.917.712.048.69 CPF SOLICITANTE: 939.727.335-34 NIRE: 29802032197 Emitida: 03/05/2021 -CERTIDÃO SIMPLIFICADA
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A D(VIDA
ATIVA DA UNIÃO
Nome: WILLIANS SOUZA DA SILVA
CNPJ: 17.264.715/0001-54
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://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:54:1 O do dia 10/05/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/11/2021.
Código de controle da certidão: FB47.1C3C.D87C.CC5D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emissão: 05/05/2021 17:34

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°: 20211861522
RAZÃO SOCIAL

WILLIANS SOUZA DA SILVA
INSCRIÇAQ ESTADUAL

CNPJ

105.607.669

17.264.71510001-54

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurldica 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 05/05/2021, conforme Portaria n° 918199, sendo válida por 60 á1as, 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 apresenlaç!io 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 BRUMADO
CNPJ: 14.105.704/0001-33
PRAÇA CEL. ZECA LEITE, 415, CENTRO
BRUMADO/BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA- SEFAZ
DEPARTAMENTO DE TRIJBUTOS- DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número:1628
DADOS DO CONTRIBUINTE
Nome:

WILLIANS SOUZA DA SILVA
CNPJ/CPF:

17.264.715/0001-54
Endereço
Logradouro:

r.úmero

623

Avenida HORACIO JOSE DOS SANTOS
Bloco:

I

I Apartamento

Cidade:
Brumado
Código do Econômico

IBirro:

OLHOS D' ÁGUA

Complemento

ANEX02
IUF:
BA

I

Inscrição Geográfica

4124129
EM CUMPRIMENTO A SOLICITAÇÃO DO(A) CONTRIBUINTE, ACIMA ESPECIFICADO(A), E RESSALVANDO
O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PESQUISAR, INSCREVER E COBRAR A QUALQUER
TEMPO AS DiVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICAMOS PARA TODOS OS FINS EM
DIREITO PERMITIDOS QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS TRIBUTÁRIOS, CONSTATAMOS NÃO
EXISTIR DE:BITOS INSCRITOS EM DiVIDA ATIVA DE TFF (TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO),
ISS ( IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) SOB A INSCRIÇÃO ACIMA EM NOME DO(A) MESMO(A).

Código de Controle

Validade

CWVKWONYCJRG7NM1

01/06/2021

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
http://www.brumado .ba.gov.br/

Brumado (BA), 03 de Março de 2021

Praça Coronel Zeca Leite. 415 - Centro
Brumado (BA)- CEP: 46100000- Fone:7734418706
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04/0512021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

11

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAl

Certificado de Regularidade do
FGTS-CRF

Inscrição:
17.264.71510001-54
Razão Social: WILUANS SOUZA DA SILVA 04043541570
Endereço:
RUA HORACIO JOSE DOS SANTOS 623 ANEXO 2 I
BRUMADO I BA I 46100-000

OLHOS D AGUA I

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade:23/04/2021 a 20/08/2021
Certificação Número: 2021042301473085668051
Informação obtida em 04/05/2021 13:44:19
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/consultacrffpages/consultaEmpregador.jsf

111
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: WILLIANS SOUZA DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.264.715/0001-54
Certidão n°: 7773190/2021
Expedição: 03/03/2021, às 14:57:56
Validade: 29/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que WILLIANS SOUZA DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 17.264.715/0001-54, 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 no 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.

Dúvidas e s1gestões: cndt@tst.jus.br

03/05/2021

004874037

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FAL~NCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL -1° GRA1J

CERTIDAO N°: 004874037
A autenticidade desta certidão poderá ser
(http://esaj.tjbaJus.br/sco/abrirConferencia.do).

FOLHA: 1/1
confirmada

pela

internet no

site

do Tribunal

de

Justiça

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 03/05/2021, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:
WILLIANS SOUZA, portador do CNPJ: 17.264.715/0001-54, estabelecida na R HORACIO JOSE DOS
SANTOS, 623, ANEXO 2, OLHOS DAGUA, CEP: 46100-QOO, Brumado- 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, 3 de maio de 2021.

004874037

lllmlmiiiiiiiUIIII

PREFEITURA MUNICIPAL BRUMADO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

Alvará
LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
EXERCÍCIO: 2021

N° 3222
NOME:

WILLIANS SOUZA DA SILVA

CGA:
FANTASIA:

4124129
SIB SISTEMAS INTEGRADO BRAVO

ENDEREÇO:

Avenida HORACIO JOSE DOS SANTOS, 623 - Compf. ANEXO 2 - Bairro OLHOS D'ÁGUA CEP: 46100000- Cidade: Brumado/BA

CNPJ: 17.264.71510001-54

ATIVIDADE PRINCIPAL:
Consultoria em tecnologia da informação
ATIVIDADE SECUNDÁRIA:
OUTRAS ATIVIDADES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de infonnática
DesenvoMmento de programas de computador sob encomenda
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador custolrizáveis
DesenvoMmento e liCenciamento de programas de computador não-customizáveis

Emissão:

10/0512021

Validade: 31/1212021

Horário de Funcionamento:

08:00 às 18:00

OBSERVAÇÃO:

ESTA AUTORIZAÇÃO EQUIVALE A UM DOCUMENTO DEFINITIVO E ESTA SUJEITO A ACEITAÇÃO,
DECLARAÇÃO E CltNCIA DE EMPRESÁRIOS E PESSOAS JURIDICAS DE QUE PARA O EXERC(CIO DA
ATIVIDADE ECONÓMICA, DEVEM SEH HESPEITADOS E CUMPRIDOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA
SANITÁRIA, AMBIENTAL, DE MEDIÇÕES, DE PREVENÇÃO CONTRA INCtNDfO, DE USO E OCUPAÇÃO DO
SOLO E DEMAIS NORMAS ESTIPULADAS PELO MUNICIPIO, DURANTE O PRAZO DE VlGtNCIA DO ALVARÁ,
SOB PENA DE CANCELAMENTO.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS·

~
* MANTER EM LOCAL VISIVEL

~-

CÚO. CONTROLE: CW9AN91NALHSIHNO

IIIIIIUIIIIUIIIIIIIIIIIIIII~IIIIII

A autenticidade deste documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

https:/lis.gd/QvgiDG

Brumado (8A),10 de Maio de 2021
!'raça Coronel Leca lel1e, 41~ • Centro
tlruma<lo (tiA)· Ct:P: 4!11UUOUU • l"one:/i:l44161Uti
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DECRETO N° 191, de:26 de maio de 2021

DISPÓE SOBRE A INSTITUIÇÃO DA
CO/i4.1SSÃO DE CONTRA TAÇA O OJRETA DO.
M~~tÇIPIO DE ITATIM E DA OUTRAS
P.Rii,/f(ID~NCIAS.
·~ :;,
"'!,

'''!'.
,Hl
1

A PREFEITA

MUNICJ~~L

ITAT~~.:

DE
Estado da Bahi;, no uso de suas·
atribuições legais e emtconformidade com a Legislação em vigor:
i··"l
CONSIDERANDO a publicação da L~l::'~ederal n° 14.133/2021, no dia 01 de
abril de 2021, que trata sobre Licitaçõe~ 1'e Contratos Administrativos;
.J :1
CONSIDERANDO o ártigo 7° da Lej Federal no 14.133/2021, dispõe que
caberá a autoridade. m~~i'ma do órgãQ..promover a gestão-por competênGias e
designar agentes públi~os para o desempenho das funções essenciais à
execução da referida lei;.
·'
• ~· . ,j

CONSIDERANDO que, ,nos termos :d~:r~rtigo 6°, inciso V, da Lei Federal n°
14.133/2021, agente 'P..úblico é o . i'l9lvlduo que, em virtude de eleição,
nomeação, designaçã~, ::contratação oq; qualquer outra forma de investidura ou
vínculo, exerce mand.ato, cargo, emprego ou função em pessoa jurídica
integrante da Administra~ão Pública;· ·
-·
CONSIDERANDO que conforme artig?,72 da Lei Federal n° 14.133/2021, o
processo de contrataÇão direta, qué"!cornpreende os casos de dispensa e
inexigibilidade de licitaÇão, deve ser ·dêVidamente instruído pelos documentos
:: 1
exigidos na legislação; · ··
I\

..

DECRETA:

, I

:1 '
~

~

:
rfr
Ficam nomeàçlp~ os membrq& da Comissão de Contratação Direta
h~.

Art. 1° -

(CCD) que atuará nos ,pr,ocessos de Dispensa e Inexigibilidade de licitação do
município:
·
t

·:li

.\

1. Fernanda Apólih átio Galdino -: p'~ESIDENTE;
1

2. Jeter Pereira da !sJiva -

MEM~~A~·

3. Maricélia Santarla'Santos Oliveira - MEMBRO .

.

,,

CER"JÍIFICAÇÃO DIGITA~:-PCLB8WHKJMUHIBWYHTIDNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Artigo 2°- A Comissão· ~~·contrataç~~l;9ireta (CCD) terá como atribuições:

.
__

J~!processos df~ispensa

I- Acompanhar todos
e inexigibilidade de licitação,
de forma a garantir o cumprimento da -l:.~i Federal 14.133/2021 ;
11 1- Monitorar o cu~prP"Prhto deste .~ecreto e dos demais atos normativos
c9mplementares dela:?ewrrentes; : ·il..i
-·
!I~- R:ceber as solicit~~p,~s. das. Secr~J?rias Municipais deste município, para
jn,struçao de processo ao,tnmrstratrvo;. :~11~··
VI - Conferir a doc1Jrh~ntação ap'rê:~~ntada para os processos, emitindo
parecer técnico, esped~I!J1ente acerca ·(:ia razão da escolha do fornecedor e da
justificativa de preços; ,
1, I
V - Verificar se o c~ptratado pre~r~che os requisitos de habilitação e
~ i~1 H
qualificaçãp mínima ne.cp~sária; ;.
VI - Encaminhar proceMo para o ·.~~~q~·competente para demonstração de
c9mpatibilidade da prevj~ão de recurs J~·órçanientários com O compromisso a
1. i
ser assumido;
;
V! I - Encaminhar proçeS,~o. para ass13s~Ç>ria jurídica para análise e elaboração
de parecer jurídico, pàr~l~hálise de afendimento aos requisitos exigidos;
vpl.,-:- E~caminhar. o P.t~c~sso para f a .autoridade CO.ITJpet~nte, vis~mdo à
autonzaçao da contrata~~o·drreta;
~· ~
··
IX - Promover a pÜ~I(c~Ç~o tio ato -~9e,. auto·riz~ 9 contratação direta ou o
extrato decorrente do cdütràto, no sitlo""êletrônico oficial, para que seja mantido
à disposição do públiqo~·l:~
:~~ ;

--

·' ,,,1
•'i' .•
- A Comissãó.8~:.~ontrataçã~fpireta

.

·

assi~ti~a.

Art. 3°
(CCD) será
em seus
tr9balhos, quando nece~sano, pelo ó~~ao de assessoramento JUrrdrco. e pelo
órgão de controle . i~n~e~h:o, para dé~~mpenho das funções essenciais ... à
execução do disposto 1'1~~:~.~~islação aR!j p.fvel.
1

Art 4° - Este

decr'~~O, -~~\~~rá ein vig~~;,:pa data de ·sua publicação, revogando

a~ disposições em coh(fRtro.

.

!

.

:):"li'
'

I

,•hl:,.·
· ·;.1
Gabin~te da Prefeita,, 2~ ~;~:maio de.~~lf
i
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r Daiane Silva Idos Anjos
·

;i

Prefeita•M'unicipal
1

,J

Quinta-feira
20 de Maio de 2021
2 - Ano IX - N° 3046

ltatim

Diário Oficial do

MUNICIPIO

Decretos

PIIHJTURADE

ITATIM
Cidade Trabalho!

DECRETO N° 190, de 20 de maio de 2021.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ITATIM, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, com fundamento na Lei Federal n° 14.133 /2021:

CONSIDERANDO a Nova Lei de Licitações (NLL), publicada no dia 1° de abril
de 2021;
CONSIDERANDO o artigo 23 da NLL que prevê como deve ser realizada a
estimativa de despesas pelo órgão público;
CONSIDERANDO o artigo 72 da NLL que prevê os procedimentos de
contratação, via dispensa de licitação;
CONSIDERANDO o artigo 176 da NLL que prevê o prazo de 6 (seis) anos para
que municípios com menos de 20 mil habitantes utilizem o Portal Nacional de
Compras Públicas (PNCP);
CONSIDERANDO que enquanto o município não adotar o Portal Nacional de
Compras Públicas (PNCP), poderá contratar com base na NLL;

DECRETA:

Capítulo I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° Este Decreto dispõe sobre o procedimento administrativo para a

contratação, via dispensa de licitação, de bens e de serviços em geral.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TPSZQNP2G04M3YKODXKB7W
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§ 1° Subordinam-se ao disposto neste Decreto os órgãos e entidades do Poder
Executivo do Município de ltatim - Bahia.

Capítulo 11
DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA
Formalização

Art. 2° O processo de contratação direta via dispensa de licitação, deverá ser
instruído com os seguintes documentos:
I - Documento de formalização de demanda, e, se for o caso, estudo técnico
preliminar, análise de risco, termo de referência, projeto básico ou projeto
executivo;
11 - Estimativas de despesas, que deverá ser calculada na forma estabelecida
nos termos deste Decreto Municipal;
111 -Parecer jurídico, que demonstre o atendimento dos requisitos exigidos;
IV - Parecer técnico, quando for o caso, que demonstre o atendimento dos
requisitos exigidos;
V - Demonstração da compatibilidade de recursos orçamentários com o
compromisso a ser assumido;
VI - Comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e
qualificação mínima necessária;
VIl - Razão da escolha do contratado;
Vlil- Justificativa de Preços;
IX- Autorização da autoridade competente;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TPSZQNP2G04M3YKODXKB7W
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Capítulo 111
DA PUBLICAÇÃO

Art. 3° - O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato de contrato
decorrente do contratado deverá ser divulgado e mantido à disposição do
público no Diário Oficial do Município, no prazo de até 1O (dez) dias úteis.

Parágrafo Único: A versão física do processo administrativo da contratação,

com fundamentação neste Decreto, deverá ser disponibilizada nas repartições
públicas para todos os interessados, vedada a cobrança de qualquer valor,
salvo o referente ao fornecimento de cópia dos documentos, que não será
superior ao custo de sua reprodução gráfica.

Capítulo IV
ELABORAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇO
Formalização

Art. 4°- O valor estimado da contratação deverá ser compatível com os valores
praticados pelo mercado, consideradas as quantidades a serem contratadas,
observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de
execução do objeto;

§ 1°- A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá, no
mínimo:

I - identificação do agente responsável pela cotação, com nome completo e n°
de CPF/RG;
11 -Justificativa pela escolha do fornecedor;

111- série de preços coletados;
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IV - prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade
do objeto a ser licitado;
V - descrição do objeto, valor unitário e total;
VI - número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente;
VIl - endereço e telefone de contato;
VIII -data de emissão;

§ 2° Preferencialmente, a cotação de preços com os fornecedores deverá ser
encaminhada em papel timbrado, carimbada, rubricada/assinada em todas as
folhas e acompanhadas do contrato social e/ou Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (Cartão CNPJ) dos fornecedores proponentes;

§ 3° Sempre que possível, deverá conter nos autos processo o registro da
relação de fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas
como resposta à solicitação de pesquisa de preços.

Art. 5° Na pesquisa de preços, sempre que possível, deverão ser observadas

as condições comerciais praticadas, incluindo prazos e locais de entrega,
instalação e montagem do bem ou execução do serviço, formas de pagamento,
fretes,

garantias exigidas e marcas e modelos,

quando for o caso,

encaminhadas ao fornecedor previamente.

Art. 6° A pesquisa direta, deverá ser feita com no mínimo 03 (três)

fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, nos termos previstos
neste Decreto Municipal, desde que não tenham sido obtidos os orçamentos
com mais de 06 (seis) meses de antecedência da contratação firmada;

§ 1° Caso não seja possível realizar a pesquisa de preços com no mínimo 03
(três) fornecedores, o responsável pela contratação deverá fazer as devidas
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justificativas nos autos do processo.

§ 2° Nas contratações, por dispensa de licitação, quando não for possível
estimar o valor da contratação na forma estabelecida no artigo 7° deste Decreto
Municipal, o contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em
conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de
mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para
outros contratantes no período de até 1 (um) ano anterior á data da contratação
pela Administração, ou por outro meio idôneo.

Art. 7° Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a pesquisa de
preços deverá vir acrescida do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas BOI de referência e dos Encargos Sociais (ES) cabíveis, bem como
detalhamento do orçamento sintético.

Capítulo V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8°- Preferencialmente, deverão ser adotadas as minutas padronizadas dos
procedimentos da contratação que trata esse decreto;

Art. 9° - Na hipótese de contratação direta indevida ocorrida com dolo, fraude
ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão
solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções
legais cabíveis.

Art. 10° - Os contratos com fundamento na NLL deverão obedecer ao
constante na legislação, especialmente acerca das cláusulas e condições
contratuais.
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Art. 11° - Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas

as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita, em 20 de maio de 2021.

DAIANE SILVA DOS ANJOS
PREFEITA MUNICIPAL
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ltatim - BA, 27 de maio de 2021.

GABINETE DA PREFEITA

DEPACHO DE AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO PARA
CONTRATAÇÃO

A/C: Comissão de Contratação
REFERÊNCIA: Contratação de empresa especializada para licenciamento/locação de

e

software, incluindo implantação, suporte e manutenção voltado à gestão escolar, a fim de
atender as demandas da Secretaria de Educação e escolas pertencentes ao Município de
ltatim- BA.

Em resposta ao oficio expedido pela Secretaria Municipal de Educação, no dia 27 de maio
de 2021, solicitando a Contratação de empresa especializada para licenciamento/locação
de software, incluindo implantação, suporte e manutenção voltado à gestão escolar, a fim
de atender as demandas da Secretaria de Educação e escolas pertencentes ao Município
de ltatim -

BA, AUTORIZO ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO e

encaminho ao setor de Licitações para demais providências administrativas.

e

Reitero a necessidade de encaminhamento do processo para o setor contábil,
visando à indicação dos recursos orçamentários que correrão a despesa e para o
setor jurídico para emissão de parecer acerca do atendimento dos requisitos
exigidos pela Lei Federal14.133/2021.

Daiane S1/va d
AnJOS
Prefeita Municipal de ltatim - BA

~~!$

ITATIM.
Cidade Trabalho!

ltatim - BA, 28 de maio de 2021.
Da: Comissão de Contratação
Para: Setor de Contabilidade/Finanças;
Assunto: Informação sobre compatibilidade de previsão de recursos orçamentários para

Contratação de empresa especializada para licenciamento/locação de software, incluindo
implantação, suporte e manutenção voltado à gestão escolar, a fim de atender as
demandas da Secretaria de Educação e escolas pertencentes ao Município de ltatim - BA.
Processo administrativo: 106-2021.

Prezado Senhor,

Em estrita observância ao art. 72, inciso IV da Lei Federal 14.133/2021 solicitamos do
setor contábil a demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários
com o compromisso a ser assumido, indicando os recursos orçamentários para
Contratação de empresa especializada para licenciamento/locação de software, incluindo
implantação, suporte e manutenção voltado à gestão escolar, a fim de atender as
demandas da Secretaria de Educação e escolas pertencentes ao Município de ltatim - BA.

e

Caso exista previsão favor indicar a fonte do recurso correspondente a reserva no valor de
R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

Atenciosamente,

,.
Fernand
Presidente da

polinário Galdino
omissão de Contratação

iTÃ~~

Cidade Trabalho!

PARECER CONTÁBIL
ltatim - BA, 28 de maio de 2021.
Do: Setor de Contabilidade
Para: Comissão de Contratação
Assunto: Resposta ao Processo Administrativo n° 106-2021.

Senhor,

e

Em resposta à solicitação formulada por vossa senhoria, a respeito da compatibilidade da previsão
de recursos orçamentários, informamos acerca da existência de dotação orçamentária para
custear despesas relativas a Contratação de empresa especializada para licenciamento/locação
de software, incluindo implantação, suporte e manutenção voltado à gestão escolar, a fim de
atender as demandas da Secretaria de Educação e escolas pertencentes ao Município de ltatimBA, tenho a informa-lhe que:
a) Existe previsão orçamentária para o valor da contratação, onde a mesma correrá sobre a
Dotação Orçamentaria de:
Órgão: 07 - 08
Projeto/Atividade: 2.082, 2.026, 2.027, 2.029 e 2.089;
Elemento de despesa: 3.3.90.40.00.

Atenciosamente,

iTÃ*•~
Cidade Trabalho!

PARECER SETOR FINANCEIRO
ltatim - BA, 28 de maio de 2021.
Do: Setor de Finanças
Para: Comissão de Contratação
Assunto: Resposta ao Processo Administrativo n° 106-2021

Senhor,
Em resposta à solicitação formulada por vossa senhoria, a respeito da compatibilidade da previsão
de recursos para custear despesas relativas a Contratação de empresa especializada para
licenciamento/locação de software, incluindo implantação, suporte e manutenção voltado à gestão
escolar, a fim de atender as demandas da Secretaria de Educação e escolas pertencentes ao
Município de ltatim - BA, tenho a informa-lhe que:
Existe previsão financeira onde a mesma correrá sobre as fontes de recurso 01, 04 e 19, ficando
reservado o valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

Atenciosamente,

-~~~·~
e~

ITATIM
Cidade Trabalho!

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 106-2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 050-2021

DA JUSTIFICATIVA DA DISPENSA E NÃO OCORRÊNCIA DE FRAGMENTAÇÃO: Em razão
montante exíguo do fornecimento de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), abaixo de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) limite estabelecido no artigo 75, inc. 11, da Lei Federal
14.133/2021, justifica-se a contratação direta através de dispensa de licitação, uma vez que não
há obrigatoriedade de realização de certame licitatório.
DA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA E AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO: Em
relação ao documento de formalização de demanda e a autorização da autoridade competente para
abertura de processo de contratação, verifica-se as devidas formalizações encartadas nos autos do
processo em epígrafe.
-DA COMPATIBILIDADE DE PREVISÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Foi demonstrado,
através de consulta ao setor contábil, a previsão de recursos orçamentários para custear as
despesas com o objeto desta dispensa de licitação.
DA RAZÃO DA ESCOLHA DO CONTRATADO: Em análise aos presentes autos, observamos que
foram realizadas pesquisas de preços junto a potenciais fornecedores, tendo a empresa WILLIANS
SOUZA DA SILVA, CNPJ de n° 17.264.715/0001-54, apresentado o menor preço global, bem como
toda documentação pertinente, que comprova o preenchimento dos requisitos de habilitação e
qualificação mínima, ou seja, documentos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista,
atendendo ao artigo 72, incisos V e VI da Lei Federal 14.133/2021.
DA JUSTIFICATIVA DOS PREÇOS: Foram apresentadas junto à solicitação da unidade requisitante
número mínimo de 03 (três) cotações, com os itens e unidades de medidas devidamente
especificados, atendendo ao preceito do artigo 23 da Lei Federal 14.133/2021.
PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO: Face ao atendimento de todos os prérequisitos legais exigidos no artigo 72 e seus incisos, entendemos que há presente o atendimento
dos requisitos formais para a contratação. Sendo assim, entendemos que não há, impedimento de
4lordem legal para o acolhimento da postulação da dispensa.

ltatim - BA, 31 de maio de 2021.

.
r

Fernan
Presidente d

Apolinário Galdino
Comissão de Contratação

iTÃ*~

Cid a de TrabaLho!

ltatim - BA, 31 de maio de 2021.

Da: Comissão de Contratação
Para: Procuradoria Jurídica e/ou Assessoria Jurídica
Assunto: Contratação de empresa especializada para licenciamento/locação de software,

incluindo implantação, suporte e manutenção voltado à gestão escolar, a fim de atender as
demandas da Secretaria de Educação e escolas pertencentes ao Município de ltatim - BA
Processo Administrativo·: 106-2021

Em conformidade com Lei Federal14.133/2021, precisamente em seu artigo 72, inciso 111,

e

solicito que seja previamente examinada a solicitação para contratação através de
dispensa de licitação, e que seja elaborado um parecer jurídico para que o mesmo
transcorra dentro dos tramites legais e lisura administrativa.

Informamos que foi utilizada como fundamentação legal para esse processo de dispensa
de licitação o artigo 75, Inciso

11

da Lei Federal14.133/2021

Segue em anexo todo Processo Administrativo contendo a Solicitação de despesa da
Unidade

requisitante,

cotações,

razão

da

escolha

do

prestador

dos

serviços,

documentação para habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, indicação de recursos
orçamentários e minuta de contrato para devida apreciação.

e

Caso opine favoravelmente pela contratação favor encaminhar parecer jurídico favorável
para que a autoridade superior autorize a contratação e proceda com a devida
publicidade, nos termos do artigo 72, parágrafo único da Lei Federal 14.133/2021.

Atenciosamente,

Fernan
President

Apolinário Galdino
omissão de Contratação

iTÃ*~

Cidade Trabalho!

MINUTA DO CONTRATO
Termo de Contrato de prestação de serviços que entre
si fazem o MUNICÍPIO DE ITATIM- BA, e a Empresa
rc:~wxxzx~x~
CONTRATO N° O?<X/20XX
Pelo presente instrumento particular, de um lado, o Município de ltatim - BA, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n°. 13.866.843/0001-17, com sede Rua da Linha s/n°,
Centro, CEP: 46.875-000, cidade de ltatim - BA, neste ato representado pela Prefeita Municipal, a
Sr. 8 Daiane Silva dos Anjos, inscrita no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o no 024.736.63580 e portador do RG no 09283689-55 SSP/BA,
a seguir denominado simplesmente
CONTRATANTE, e do outro lado como CONTRATADA, e a pessoa jurídica .............................. ,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° ............................ , com sede no(a) ..................................................... ,
na cidade de ...................................... /Estado ... , doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) ..................... , portador(a) da Carteira de Identidade n° ................. ,
eexpedida pela (o) .................. , e CPF n° ......................... ,tendo em vista o que consta no Processo
Administrativo n° 106-2021 e em observância às disposições da Lei n° 14.133, de 2021 e na Lei
n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação n° 050-2021, mediante as cláusulas e condições a
seguir enunciadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.
O objeto do presente contrato a Contratação de empresa especializada para
licenciamento/locação de software, incluindo implantação, suporte e manutenção voltado à gestão
escolar, a fim de atender as demandas da Secretaria de Educação e escolas pertencentes ao
Município de ltatim- BA.
1.2.
A proposta encaminhada pela contratada encontra-se vinculada ao presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO
2.1 - O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data da assinatura do contrato e
encerramento após 12 (doze) meses.

e

CLÁUSULA TERCEIRA- DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
3.1- O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (............... ), sendo pago em 12 (doze)
parcelas de R$ ............ (. .............. ),
3.2- No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos socrars, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação;
3.2.1 - Na execução desse contrato, as despesas relativas a pessoal representam um total de xx%
(xxxxxx por cento), sendo xx% (xxxx por cento) restantes relativos a gastos com insumos,
impostos e diversos
3.3 - Os preços são fixos e irreajustáveis;
3.4 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentação Fatura I Nota Fiscal, em
02 (duas) vias que deverá ser apresentada ao titular da Secretaria de Finanças para a devida
aprovação.
3.5 - A Fatura I Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de ltatim, inscrita
no CNPJ/MF n° 13.866.843/0001-17, sediada a Rua da Linha, s/n°, Centro, neste Município.
3.6 - Não será efetuado qualquer pagamento a titulo de antecipação do valor contratado mesmo
que a requerimento do interessado.
CLÁUSULA QUARTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

~~·~

ITATIM . .
Cidade TrabaLho!

4.1 - A Dotação orçamentária que correrá tal despesa é:
Órgão: 07 - 08;
Projeto/Atividade: 2.082, 2.026, 2.027, 2.029 e 2.089;
Elemento de despesa: 3.3.90.40.00;
Fonte de recurso: 01, 04 e 19;
CLÁUSULA QUINTA- DAS ALTERAÇÕES
5.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei n° 14.133 de
2021;
5.2 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato;
5.3 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA SEXTA- FISCALIZAÇÃO
6.1 - A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado pela
.Secretaria solicitante.
CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES
7.1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento prestação de serviços do objeto do presente Contrato de acordo com o
estipulado na Cláusula Terceira deste Instrumento.
b) na hipótese de atraso de pagamento dos créditos resultantes do presente Contrato, será
acrescida ao valor dos mesmos a taxa de 0,01% ao dia, a título de compensação financeira,
aplicada desde o dia imediatamente subsequente do vencimento até o do seu efetivo pagamento.

7.2- Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) prestar os serviços com estrita obediência à descrição constante no termo de referência,
orçamento e na planilha discriminativa;
b) manter-se durante toda a vigência contratual em compatibilidade com as obrigações assumidas
~ bem assim com as condições de habilitação fiscal e trabalhista.

CLÁUSULA OITAVA- DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto do CONTRATO, o Município poderá aplicar a
W CONTRATADA multa de até 20% (vinte por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das demais
penalidades previstas na Lei 14.133/21, inclusive responsabilização civil e penal na forma da
Legislação específica;
8.2 - Além da multa prevista· ficam estabelecidas as penas de advertência, rescisão de contrato,
declaração de inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com o MUNICÍPIO, que
serão aplicadas em função da natureza e gravidade da falta cometida, garantida a ampla defesa.
8.3 - O MUNICÍPIO reterá dos créditos decorrentes deste Contrato valores suficientes ao
pagamento das multas aplicadas.
8.4- Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem a quitação das multas aplicadas em
definitivo.

a

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
9.1 - O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 137 da
Lei n° 14.133, de 2021, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
9.2 - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos
na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja

~~~·~
ITATIM
.
Cidade Trabalho!

preJUIZO à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à
continuidade do contrato;
9.3 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa;
CLÁUSULA DÉCIMA- DOS CASOS OMISSOS
10.1 - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas
na Lei n° 14.133, de 2021,
demais normas federais de licitações e contratos administrativos e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor- e normas e princípios gerais dos contratos.

e

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
11.1 -O presente Contrato tem embasamento legal no artigo 75, inciso li da 14.133, de 2021.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO FORO
12.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Santa Terezinha - BA, como único e competente para
dirimir quaisquer demandas do presente contrato, por mais privilegiado que outro possa ser.
•12.2- E por estarem justos e contratados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma
W' para que produzam os efeitos legais.

ltatim - BA, XX de XXXXX de 2021.

Daiane Silva dos Anjos
Prefeita Municipal de ltatim
CONTRATANTE

Xxxxxxxxxxxxxxx
Empresa xxxxxxxxxx
CONTRATADA

iTÃf~\1>

Cidade Trabalho!

ATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO W 106-2021 -DISPENSA DE LICITAÇÃO W 050-2021.
CONSIDERANDO os elementos contidos no presente processo de dispensa de licitação, que
foi devidamente justificado, tanto pela razão da escolha do prestador de serviços, quanto
pela justificativa dos preços, vez que a empresa apresentou o menor preço global;
CONSIDERANDO que o processo foi instruído com os documentos e requisitos que
comprovam que o contratado possui habilitação e qualificação mínima para celebrar o
contrato, conforme preconizado no artigo 72 da Lei Federal14.133/2021;
CONSIDERANDO que o PARECER TÉCNICO da Comissão de Contratação que prevê que a
DISPENSA DE LICITAÇÃO está em conformidade ao disposto no artigo 72 c/c 75, INC 11, da Lei

~Federal 14.133/2021;
CONSIDERANDO que o PARECER JURIDICO atesta que foram cumpridas as exigências legais e
os requisitos mínimos para a contratação;

No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 72, VIII
da Lei Federal 14.133/2021, AUTORIZO A DISPENSA DE LICITAÇÃO 050-2021, nos termos
descritos abaixo:

Objeto a ser contratado:

Prestação de serviços para licenciamento/locação de software,
incluindo implantação, suporte e manutenção voltado à gestão
escolar, a fim de atender as demandas da Secretaria de
Educação e escolas pertencentes ao Município de ltatim - BA
Contratado:· WILLIANS SOUZA DA SILVA
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses; 31/05/2021 até 31/05/2022.
Valor Total: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais);
Fundamento Legal: Artigo 75, inciso 11 da Lei Federal14.133/2021

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal ao contrato, em atendimento ao
preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei 14.133/2021, para que fique
público em sítio eletrônico oficial.

ltatim - BA, 31 de maio de 2021.

Daiane Silva dos nJOS
Prefeita Municipal de ltatim

à disposição do

Terça-feira
8 de Junho de 2021
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ltatim

Diário Oficial do

MUNICIPIO

Dispensas de Licitações

ATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

i 5.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 106-2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 050-2021.
CONSIDERANDO os elementos contidos no presente processo de dispensa de licitação, que
foi devidamente justificado, tanto pela razão da escolha do prestador de serviços, quanto
pela justificativa dos preços, vez que a empresa apresentou o menor preço global;
CONSIDERANDO que o processo foi instruído com os documentos e requisitos que
comprovam que o contratado possui habilitação e qualificação mínima para celebrar o
contrato, conforme preconizado no artigo 72 da Lei Federal14.133/2021;
CONSIDERANDO que o PARECER TÉCNICO da Comissão de Contratação que prevê que a
DISPENSA DE LICITAÇÃO está em conformidade ao disposto no artigo 72 c/c 75, INC 11, da Lei
Federal14.133/20Z1;
CONSIDERANDO que o PARECER JURIDICO atesta que foram cumpridas as exigências legais e
os requisitos mínimos para a contratação;

No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 72, VIII
da Lei Federal14.133/2021, AUTORIZO A DISPENSA DE LICITAÇÃO 050-2021, nos termos
descritos abaixo:

Objeto a ser contratado:

•

Contratado:
Prazo de Vigência:
Valor Total:
Fundamento Legal:

Prestação de serviços para licenciamento/locação de software,
incluindo implantação, suporte e manutenção voltado à gestão
escolar, a fim de atender as demandas da Secretaria de
Educação e escolas pertencentes ao Município de ltatim - BA
WILLIANS SOUZA DA SILVA
12 (doze) meses; 31/05/2021 até 31/05/2022.
R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais);
Artigo 75, inciso 11 da Lei Federal14.133/2021

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal ao contrato, em atendimento ao
preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei 14.13312021, para que fique à disposição do
público em sítio eletrônico oficial.

ltatim- BA, 31 de maio de 2021.

Daiane Silva dos Anjos
Prefeita Municipal de ltatim
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VZCZKKMA60NGC+9TWOLEIA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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CONTRATO No 133/2021

Termo de Contrato de prestação de serviços que
entre si fazem o MUNICÍPIO DE ITATIM- BA,
e a Empresa WILLIANS SOUZA DA SILVA.

Pelo presente instrumento particular, de um lado, o Município de ltatim - BA, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ sob o n°. 13.866.843/0001-17, com sede Rua da Linha s/n°, Centro, CEP:
46.875-000, cidade de Itatim - BA, neste ato representado pela Prefeita Municipal, a Sr.8 Daiane Silva dos
Anjos, inscrita no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o n° 024.736.635-80 e portador do RG n° 0928368955 SSP/BA, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado como CONTRATADA,
e a pessoa jurídica WILLIANS SOUZA DA SILVA, inscrita no CNPJIMF sob o n° 17.264.715/0001-54, com
sede na Rua Horacio José dos Santos, n° 623, Anexo 2, Olhos D'água, na cidade de Brumado- BA, doravante
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Adriano Souza Santos, portador da Carteira de
Identidade n° 06473803-58 SSP/BA, e CPF n° 710.277.935-68, tendo em vista o que consta no Processo
Administrativo n° 106-2021 e em observância às disposições da Lei n° 14.133, de 2021 e na Lei n° 8.078, de
1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da
Dispensa de Licitação n° 050-2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
1.1.
O objeto do presente contrato a Contratação de empresa especializada para licenciamento/locação de
software, incluindo implantação, suporte e manutenção voltado à gestão escolar, a fim de atender as demandas
da Secretaria de Educação e escolas pertencentes ao Município de Itatim- BA.
1.2.
A proposta encaminhada pela contratada encontra-se vinculada ao presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA-DO PRAZO
2.1 -O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data da assinatura do contrato e encerramento
após 12 (doze) meses.
CLÁUSULA TERCEIRA- DO PREÇO E FORMA I)E PAGAMENTO
3.1 -O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), sendo pago em
12 (doze) parcelas de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais.
3.2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação;
3.2.1 -Na execução desse contrato, as despesas relativas a pessoal representam um total de 69,8% (sessenta e
nove vírgula oito por cento), sendo 30,2% (trinta virgula dois por cento) restantes relativos a gastos com
insumos, impostos e diversos.
3.3 - Os preços são fixos e irreajustáveis;
3.4- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentação Fatura I Nota Fiscal, em 02 (duas) vias
que deverá ser apresentada ao titular da Secretaria de Finanças para a devida aprovação.
3.5 - A Fatura I Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de Itatim, inscrita no
CNPJ/MF n° 13.866.843/0001-17, sediada a Rua da Linha, s/n°, Centro, neste Município.
3.6 - Não será efetuado qualquer pagamento a titulo de antecipação do valor contratado mesmo que a
requerimento do interessado.
CLÁUSULA QUARTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 - A Dotação orçamentária que correrá tal despesa é:
Órgão: 07 - 08;
Projeto/Atividade: 2.082, 2.026, 2.027, 2.029 e 2.089;
Elemento de despesa: 3.3.90.40.00;
Fonte de recurso: 01, 04 e 19;

RUA DA LINHA S/N, CENTRO- ITATIM, BAHIA. CEP 46875-000
CNPJ: 13.866.843/0001-17 TEL. 75 3452-2166

"

CLÁUSULA QIDNTA- DAS ALTERAÇÕES
5.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei n° 14.133 de 2021;
5.2 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato;
5.3 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA SEXTA- FISCALIZAÇÃO
6.1 - A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado pela Secretaria
solicitante.

••

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES
7.1- Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento prestação de serviços do objeto do presente Contrato de acordo com o estipulado na
Cláusula Terceira deste Instrumento.
b) na hipótese de atraso de pagamento dos créditos resultantes do presente Contrato, será acrescida ao valor
dos mesmos a taxa de 0,0 I% ao dia, a título de compensação financeira, aplicada desde o dia imediatamente
subsequente do vencimento até o do seu efetivo pagamento.
7.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) prestar os serviços com estrita obediência à descrição constante no termo de referência, orçamento e na
planilha discriminativa;
b) manter-se durante toda a vigência contratual em compatibilidade com as obrigações assumidas e bem assim
com as condições de habilitação fiscal e trabalhista.
CLÁUSULA OITAVA- DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto do CONTRA TO, o Município poderá aplicar a
CONTRATADA multa de até 20% (vinte por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das demais
penalidades previstas na Lei 14.133/21, inclusive responsabilização civil e penal na forma da Legislação
específica;
8.2 - Além da multa prevista ficam estabelecidas as penas de advertência, rescisão de contrato, declaração de
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com o MUNICÍPIO, que serão aplicadas em função
da natureza e gravidade da falta cometida, garantida a ampla defesa.
8.3 - O MUNICÍPIO reterá dos créditos decorrentes deste Contrato valóres suficientes ao pagamento das
multas aplicadas.
8.4 -Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem a quitação das multas aplicadas em definitivo.
CLÁUSULA NONA- DA RESCISÃO
9.1- O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 137 da Lei no 14.133,
de 2021, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
9.2- É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam
observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam
mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja
a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato;
9.3 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa;
CLÁUSULA DÉCIMA- DOS CASOS OMISSOS
10.1 -Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente,
segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e
princípios gerais dos contratos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
11.1 -O presente Contrato tem embasamento legal no artigo 75, inciso II da 14.133, de 2021.
RUA DA LINHA S/N, CENTRO -ITA TIM, BAHIA. CEP 46875-000
CNPJ: 13.866.843/0001-17 TEL. 75 3452-2166

.......
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ITATIM
Cidade Trabalho!

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO FORO
12.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Santa Terezinha - BA, como único e competente para dirimir
quaisquer demandas do presente contrato, por mais privilegiado que outro possa ser.
12.2 -E por estarem justos e contratados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que
produzam os efeitos legais.

Itatim- BA, 31 de maio de 2021.

r._?

Mr~~~~·
Adrianosouzaos
Empresa: WILLIANS SOUZA DA SILVA
CONTRATADA

fCNP J: 17.264.71510001·541
WILLIANS SOUZA DA SILVA
Rua Horácio José dos Santos,623 ANEXO 2DA
L!:..Oihos D'Água. CEP· 46.100.000 Brumado .!.J1

'
RUA DA LINHA S/N, CENTRO- ITATIM, BAHIA. CEP 46875-000
CNPJ: 13.866.843/0001-17 TEL. 75 3452-2166

..
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MUNICIPIO

Extratos de Contratos

ltatim - BA, 31 de maio de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
CNPJ N° 13.866.843/0001-17
DISPENSA DE LI ClTAÇÃO N° 050-2021
EXTRATO DO CONTRATO

Processo Administrativo: 106-2021 Contrato 133-2021.

Contratante: Prefeitura

Municipal de ltatim- BA. Contratada: WILLIANS SOUZA DA SILVA. Objeto: Contratação
de empresa especializada para licenciamento/locação de software, incluindo implantação,
suporte e manutenção voltado à gestão escolar, a fim de atender as demandas da
Secretaria de Educação e escolas pertencentes ao Município de ltatim - BA. Vigência:
31/05/2021 à 31/05/2022. Valor: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Dotação
Orçamentária: Órgão: 07 - 08; Projeto/Atividade: 2.082, 2.026, 2.027, 2.029 e 2.089;
Elemento de despesa: 3.3.90.40.00; Fonte de recurso: 01, 04 e 19. Fundamentação
legal: artigo 75, inciso 11 da Lei Federal14.133/2021.

Daiane Silva dos Anjos
Prefeita Municipal de ltatim
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