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Diário Oficial do
EXECUTIVO

TERiúO ÀDITIVO DO CONTRATO (N' 009/2017)

49 TERI",IO ADITIVO AO CONTHATO N.gOO9/2017. PBEGÃO PRESENCIAL N"OO1I2O17,
CEIEbTACO êNITE O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE E A LINK CA.RD

ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI.
Oã OUt"to ao Cootrato: Constltul obleto do presênte lnslrumsntÔ' a contratação de
fiEE;=liã;CIÉããi para a piestagão de sÊrvlgos no Íomêclmento de
àomousUveti, medlantê a üulização ie cartões eletrÔnlco com senha, na operagão de
iomora de cámbu.'tívels, em rádes de postos credsnêlados Fará sbastêclmento e

monitoramento da Írota de veículos e equlpamentos, das dlversas secretallaa da
PreÍeitura Munlclpal dê São Franclsco do Conde, conÍorme proposta de pÍaÇos da
contretada e termo de reÍeràncJa,
óo oti"to ao lotttuo, constiiul oblato dsste Instrumento, a r.novegâo confatual com
Gíclo em-r3 de-ma{ço de 2a20 e térmlno em 23 de março de 2021' nas mesmas

"""aiçeá" 
p""trác"" úterlormonte, coníorme a Prevlsáo do Art 57, ll, da Lsl N'r 8'666/93'

ASSINADO Ét'tL 1 I IO3|2O2O
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRAT]VA

LOURIVAL RODBIGUES JUNIOR

htip;//prnsaoíranc,scodoconCeba,lmprênsa0 Ílclal,org/
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRÂNCISCO OO CONDE a Montei-o Sântosru

ASSiSSôÊÁ J r"RlDrCA.ÂD.l !"rÀTA

oAa/,BA 50.499

3" TERMO ADITIVO AO CONTR,ATO N,OOO9/20.I7.
PREGÃO PRESENCIAL N.'OO1 12017.

SIGA OK EiVl:c
Iüla t

ÊtJBLÍCADO EM.
. ce_La3*lds-êa
ir4rt'-<§cí7ã

30 TERMO ADITIVO AO CONTRÂTO QUE ENTRE!l oELEBRAM o MuNrcÍpro -óÉ -'lÂà
FRÁNctsco Do coNDE e e ervlpnÉsa ur'r.i[gâlD ADM|NTSTRADoRA DE eeNÉÊrõiô§
E|RELLI, NA FORMA E CONDTÇOES Aúio. --

o MUNrCípro DE SÃO FRANCTSco Do coNDE - BA, pessoa jurídica de direito púbricointerno, sediada na praca,da IndupunO*.i, Jn'.i São rr.n.irro do Conde - BA, inscritono .NPJ sob o n."13.830823/o0bi-9;, Ã".t. ãttêpresentado por sua SE.RETARTAMUNI.T,AL DE GEsrÃo nomlrursinÀ1rüa'- tlooo, arravés do secretário sr.LOURTVAL RODRIGUES 
.JU_]!'OR, Orrrtiulrá, 

"rr.d-0, 
técnico em contabitidade, inscritono cpF sob o n."1e7.13_o.7os-00, po,rràoi ;;-Rê Ã.0:tiúàiiàà,""iplIio, p",,ssP/BA, residente e domiciriado nu n.'i, "lor" niuãiro à, sirva, eD H L 32, Ipiianga, Laurode Freitas - BA, cEp: 42706-640, oói"*"i" àl-roíirrao ..NTRATANTE, e do outroIado, a empresa LrNK ceno eoiarr,irirúbôü' ôíetNãriôr& ?rÉiii,,"r..ro,Jurídica de Direito privado. inscrita no cr.rÉJ"12.ôàõ.goorooot_fl, estaberecida na RuaRuy Barbosa n,o44g Sala 

.3,_ Centro, erri _ õp-,-i"presentada neste ato pela Sra.TAMTRES CRTSTTNA CANDTDO, inscriia no cpi. giôo2a.ail-ãu, oin.ãà]r!? *c ,
1? !! 2:?9?4, ::eldlqa_e t1S S prs p co m L n de reço 

-p 
roriss io n a I a cim a cita d o, d o ra va n teoenomrnado coNTRATADo, resorvem firmar o'presente termo 

"Jit-iro,-.oiiárrn" oconstante no processo Administrativo n."6g22i201g, *ri.rrt. .àr' a""teg"istaçaopertinente e as cláusulas abaixo transcritr, 
" 

p".trãJ*
cr-Áusute pRtMEIR.A - Do oBJETo Do coNTRATo

constitui objeto do presente in-strumento, a contratação de empresa especializada paraa prestação de serviços no fornecimento de comtustiv"i", ,àãianiãã-riiii-ia" a"cartões eletrônico com senha,. na operação u" cãmp.a de combusiíveÊl 
"ã'r"o."de postos credenciados para abastecimu'r.,to 

" 
,áíitoramento da frota de veícuros eequipamentos, das diversas secretarias da prefeitura Municipar de são Franciscodo conde, conforme proposta de preços ar.ontr.iáãã. termo de reÍerência.

ctÁusuu sEGUNDA - Do oBJETrvo Do rERMo ADITtvo

constitui objeto deste instrumento, a arteraÇão do varor originar do contrato comacréscimo .egar de 5,0 % ao.conrrato originar nà importância o. És ieri.isãlià'i""nto 
"sessenta mir, duzentos e trinta e oito réais e vinte e sers centavos), erevando o varorglobal do contrato para R$ 4.oos.9s6,4s iqr"tio riúoes, cinco mir e novecentos e

§11::i:1"r"d3'utu[e|" 
e quarenta e'cinco c.ntaràs), conrorme . p.uriiãó-rãÀrt.os,

Praça da lndepêndéncla, s/n., Centro, CEp:43.900-00() _ São Fíancisco do Conde/BA
DêpãÍtâmento de Contrêtos s Convên;06

Telêtone: (7j) 36S1€Oí7

tc
V



.8, ESTADO DA BAHIA
:driiirlvo

00 coNEr
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

We ka Mof ieiro Sani,3s

ÁssEssoÊ-c.ruRlt,ra4 AoluNTÁ

oÁa.,aA 50.,1E3

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAçÃo

Permanecem inarteradas e aqui ratificadas as demais cráusuras do contrato ora aditadoque não colidam com as alteraçÕes contidas no pr"r"nt" instrumento.

E por assim estarem justas e.contratadas, as partes assinam o presente Termo Adítivoem 05 (cinco) vias de igual teor e foima,'n, 
-prã."nç. 

das testemunhas que osubscrevem, para que produza seus regulares eÍeitos.

PELO CONTRATANTE:

PELO CONTRATADO:

TESTEMUNHAS:

São Francisco do Conde, 02 de janeiro de 2020

ol,
URI R GUES JUNIOR

SEC ETÁRIO

TAMIRE
RE

RISTIN olDo
ANTE

1

CPF N.O J

2
CP

L ),'t,(o' ':) \L-)-t-t- A

iessica BisPo Vieirs
/jPF: 408.i24.33&71

RG: a8.292.ô24'7

Praçâ dâ lndêpêndância, s/n., Centro, CÊp: 43,900-OOO - Sáo Frenctrco do Conde/BA
Departámento dâ Contráto3 c Convênlo§

Íelêtonê: (71) 3651{017
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Diário Oficial do
EXECUTIVO

EGAE"-
óHGÁo/s EÍOR: SECRErÂB|A OE GESTÁO:ÂDMl$ ,{ifl

TERMO ADITIVO DE VALOR DO C oNTFATO (Nr 009/2017)

3' TEBMO ADITIVO AO CON'rB AT-O-N.COO9/2017. PREGÃO PBESENCIAL N..OO1/2017,cerebrado enrre o MuNrcÍpro DE.são FRANcrsco óô õór,rbiã a EMpREsa L|NKCAFD ,ADMINISTRÁDORA DE AENEFICIOS ErNÉILI. 
_

++9lg!r-!r-e4lt irl consrítu-i objeto oo preienre insrrumento, a conrrEragão ctêêmpresa. especlattzada para a- prestação d6 gorvlços nã torneclmento decombustívets, medtante a ut tzação de caáóes eletrôntcoLom se-nha, na op"i"iáo Jãcgmprê de combustÍvels, em rêdes do poslos .r"a.úuaos l-"i. "oasr.ctm.nto emontroramento ds Írota de veÍcutos ô àqulpcmentos, 
-dal- 

ãríãi""" sêÇretartas daPreíetturE Muhtclpat de São Franctsco oà êon de.'io'nfo,á"- Éiopoar" de preços dacontratada e le.fio de rerêrêncla.
Do pqieto do Adltlyo: Constitut objÊto di.sle instrumento, a alteração do valor orlglnal doconirato com acróscimo legat de S,o 7".ao contrato origrnat na impoÀánóta Oe B5 j6O:23a,ãã(cento e sessentâ m , duzentos e trlnta e otto reais e vtnte ãieis ãentavos;. etevanOoc vaior globat do contralo parâ RS 4,005.956,45 (quatro mitrrãesiJiiÃ rnir 

" 
novêqentos

:.gllqlenta-e sets reals ê quarenta e cinco ientavos), confãlÃl á'previsão no Art.65.
§ 1 'da Lei N.r8 666,,93.

ÂsstNADo EM O2iOl/2020
SECFIETARIA DE GESTÃO ADMINISTRÁTIVA

LOURIVAL RODRIGUES JUNIOR

ÂTEG ÍA NiIifTAToR LI ES E os

http://pmsaoíranciscodocondeba.;mprensaoílclal.orgl

pPi r,: / ai rirÀr L.a

4'\



[.
ESTADO OA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

los 0r- êa
Assessor idico Adjun

OAB

20 TERMO ADITIVO AO CONÍRATO N,OOO9/2017,

PREGÃO PRESENCIAL N."OOí/201 7.

SIGA OK EíI:

FUBLICAD
oa oq

2" TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE SI
cELEBRAM o ruurutcÍpro oe sÃo FRANctsco Do
CONDE E A EMPRESA LINK CARD
ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI, NA
FoRMA E coNDtçôES ABAlxo.

)

o tvtUtltcíptO Oe sÃo FRANclsco Do coNDE - BA, pe§soa jurÍdica de direito púbtico interno.
sediada na Prcça da lndependência s/n.0, são Francisco do conde - BA, inscrito no cNpJ sob o
n.''13.830.823/0001-96, neste ato representado por sua SEoRETARIA MUNlclpAL DE GESTÃo
ADMINISTRATIVA - SEGAD, atÍavés do secretário secretário sr. LouRlvAL RoDRtGUEs
JUNÍoR, brasileiro, casado, técnico em contabilidade, inscrito no cpF sob o n.'197. '130.70s-00,
portador do RG n.01.272.826-88, expedida pela ssp/BA, residente e domiciliado na Rua Jose
Ribeiro da Silva, QD H L 32, lpitanga, Lauro de Freitas - BA, CEp: 42.706-UO, doravante
denominado CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa LINK CARD ADMINISTRADORA DE
BENEFICIOS EIRELLI, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ n.o'Í2.039.966/0001-
11, estabelecida na Rua Ruy Barbosa n,o449, sala 3, centro, Buri - sp, Íepresentada neste ato
pela sra. TAMIRES cRlsrlNA cANDtDo, inscrita no cpF n.370.624.488-85, portadora do RG n.
42.436.202-8, expedida pela ssP/sP, com endereço proÍissional acima citado, doravante
denominado CONTRATADO, resolvem fírmar o presente termo aditivo, coníorme o constante no
Processo Adminlstrativo n."0836/2019, consoante com a legislação pertinente e as cÍáusulas
abarxo transcritas e pactuadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do oBJETo Do coNTRATo

Constitul objeto do presente instrumento, a contratação de empresa especlalizada para a
prestação de serviços no fornecimento de combustíveis, medíante a utilizaçáo de cartões
eletrônico com senha, nâ operação de compra de combustÍvels, em redes de postos
credenclados para abastecimento e monltoramento da frota de veículos e êquipamentos,
das diversas secretarias da Prefeltura Municlpal de São Franclsco do Conde, conforme
proposta de preÇos da contratada e termo de referência.

CúUSULA SEGUNDA - Do oBJETIVo Do TERMo ADITIVo

Constitui objeto deste instrumento, a renovaçáo contratual com lníclo em 23 de março de 2019 e
térmlno em 23 de março de 2020, e alteração do valor origlnal do contrato, com acréscimo
legal de 20% ao contrato orlginal, na lmpoÉância de R9640.953,04 (Seiscentos ê quarenta
mil, novecentos e cinquenta e três reais e quatro centavos), elevando o valor global do
contrato para RS3.845.7í8,19 (Três milhões, oltocentos e quarenta e clnco mil, setecentos e
dezoito reals e dezenove centavos), conforme as previsões legais do Aí.57, ll c/c Art. 65, s1"
da Lei 8 666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFIcAçÀo

Permanecem inalteradas e aqui ratificadas as demais cláusulas do contrato oÍa adltado que não
colidam com as alterações contidas no presente instrumento. ?

Pragá d. lndependénclâ, s/n,, Cenko, CEPi 2l3.900-000 - Slo Frânclaco do Conde/BA
0epêÉãmanto cIÊ ContÉtor e Convànios

Tel6Í0ne: (71) 365íi017 J"

I'r



I, ESTAD. DA BAHTA

ffi pãÊilriuúÍuNlcrPAL or sÃo FRANclsco Do coNoE

r ãI"i, estarem iustas e contratadas, as partes assinam o presente Term

õt,i'*l ,iãr a"-ürár táoi e forma, na presenÇa das testemunhas que o subscr

produza seus regulares efeitos

Jo
Asses t)ii o

a
Adju,,rlo

0

OA A 317&

o Aditivo em 05
evem, para que

PELO CONTRATANTE:

PELO CONTRATADO:

TESTEMUN

São Francisco do Conde, 11 de Março de 2019

OURIV RO YluNtonE
SEC ARIO

TAMIRES CRISTI ANDIDO
REPRES E

CPF N,O

1.

CPF

,141,,|ú-t

Patrlciê Ap. oe L,r "
RG: 45.339,02-c.8

C PF: 315.737,018.!!.

Prácá dB lndep6ndênclô, s/n , Csnlro' CÉP: 4i|'900'O0O - Sào Fíancl6co do Condo/BA

o60ârtamenlo cle contratos I convénlo'
Tsleíon6: (71) 3651{0í7
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Sõo Froncisco do Conde

03 de abril de 2019
Página 3

ASSINADO EM 11/03É20í9

SEGRETARIA DE GEST ÂDMINI A

LOURIVAL RODRIGUES JUNIOR

çáo Otgital: ê3J POl1-Y184ol zBza

níps!/wwwaoess olnlormace o.com,b ba/seolfinclscodoconde/d' latto-otlctal

Oocurnento a$inàdo digkalmente coníotne MP no 2.2OG2ZOOI de 24/O8f2001, que tnílluÍ a lnfta'esiuruG de Chav* PÚbllcas Brâstleha'le Bí

i'r r

dop

? TERMO ADITIVO ÂO CONTRAÍO N.9009/20'í7, celebrado entre o MUNICÍPiO DE SÃO

FRANGISCO DO GONDE ê a emPresa LINK CARD ADMIN i.lE BENEFIGIOS

EIRELLI . EPP. PREGÃO PRESENCIAL N .o001/2Ú17.

resente' instrumento' a oontrataçáo de omPresa lzada para a

se rv ig.os no Íorneclmento de combusttrve ls, medlantE a utlllzação cartões o tetr lco Eorn

senha, na ôperação de. comPra de combustÍvets, em r.eÜes. dé ehélaüOs Para

fculos .e eq das dlversas
m onlto ramen

secretarias da PreÍeItura Munlcl pal de São Franclsco 6s Çen$q cqnÍo rme'proPosta da Preçosabastecimento e to da frota de vg

Constitui objeto deste instrumento' a renovaça o contratual oom lnÍclo wn

arço de I e térmlno em 23 de rnarço de 202ü,. e alteraÉo do va lor orlglnal do

^:ontráto, com .€crê§clmo legaI de 207o aO ôontrato orlglnal , na lmPortâ
tíês reala

ncla RS6/r0,953'04

da contratada e termo de reÍerência.

uar€nta mll, novecentos e clnqüenta ê

elovando o valor g tobal do conlrato Pa m R$3;845.7íS, Í9 (Írês mÍlhóês, oitocentos e'(§elscentos'

dem

clnco mll,

Êquatro centarros),
taeeq

sete-ce ntos e dezolto reals e. dezenove centavss ), corÍor'me as previsões legais do

Art.57, ll c/c Art. 65. §1Ô dà Lei 8:666/93'
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oÀB/BA 50 499gI
.& ESTADO DA BAHIA

p-ntiáiuiaÍÚrutctpal DE sÃo FRANclsco Do coNDE
çtro FRr}{rsm

m uDüÉ

í O TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.OO09/20í 7.

PREGÃO PRESENCIAL N.'OO1/2017. lial:

E

íO TERMO ADITIVO AO CONTRAÍO QUE ENTRE SI

cer-ãeáÁM o MUNIcíPlo DE sÃo FRANclsco Do

óóNoe E A EMpRESA LINK cARD ADMINISTRAÇAo

óÉ ÉÉruEprcros EIRELLI EPP, NA FoRMA E

coNDlÇOES ABAIXO.

o ruuutcÍpto oe sÃo FRANclsco Do coNDE - BA, pessoa iurÍdica de direito público interno'

sediada na Praça da rnoup"nalc',i"i, 
"7n 

", Sao Francisco do coÁoe - gn' inscrito no CNPJ sob o

n "13 830 823/0001-96, neste ;;;;;p;;t;i"d" por sua SECRETARIA MUNICIPAL DE GEsrAo

ADMtNtsrRATtva ' seceo,lt,ruá. ão 
"utt"ia'io 

sr' MARCUS wELBY RIBEIRo Dos REls'

brasilelro, casado, Bacharer ,. 
'ôir"n" -i.Jita 

no cPF sob o n.'606.455.635-87, portador do RG

n.oo4.7 55.462-29, expedida p"r' sêãtaÀ, residente e domiciliado na Travessa Jandaia, n''08,

Parque lpê, Feira de Santana I Én-, ôEp' 44 149-99,9' dorav-ante denominado CoNTRATANTE' e

do or.rtro lado, a empresa urú'õÃno ADMINISTRAçÃo DE BENEFÍclos EIRELLI EPP'

pessoa Jurídica de Direito prirrào, inr.nt, no CNPJ n."1r.039.966/0001-11, estabelecida na Rua

Ruy Barbosa n,0449, Sala s, Cãnt'o Buri - SP' representada neste ato pela Sra' JULIANA

MENEZES RoSA, inscnta no bãÉ n Jaa oeo 898-60, portadora do RG n 55'933 061-3' expedida

pela SSPi SP, com endereço i'"nttiotãiã"l? tl!?d? 
^doravante 

denominado coNTRATADO

Íesolvem Ítrmar o presente tJrmo-aoitivo, conÍorme o constante no Processo Administrativo

n."1 103/2018. consoante *rn ã rúiif 
'çao 

pertinente e as cláusulas abaixo transcíitas e

pactuadas

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO OO CONTRATO

constitui cbjeto do presente instrumento,.a contratação. de empresa especializada para a

prestação de serviços ," f";;;;i;;"iã'áã "o'nou"ti'eis' 
mediante a utilizaçáo de cartões

eletrônico com senha,/ tt ;;;;;;;;-á"."À'ptt.de-combustíveis' em redes de postos

credenciados p"r. a ua"te"iÃ'"ntã' ã monito'amento da Írota de veículos e equlpamentos'

das diversas secretarias d;';;;;"it';; ú;nicipal ue São Francisco do conde' conÍorme

pãpÃàà" or"ços da contratede e termo de referência'

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO DO TERMO ADITIVO

Constitui objeto deste instrumento' a renovação contratual com início em 23 de março de 2018 e

término em 23 de nl"rço 0"7âiàl;;;;l;;;;..diçÕes pactuaoas anteriormente, conforme a

PVÂL ,-

previsáo do Aft 57, ll da Lei 8 666/93

cLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA

As despesas para o pagamentÔ deste contrato correr

Orçamentária descrito a seg urr'

ão por conta dos recursos da Dotaçáo

Unidade

I oq.oat 05.35/ 06 3o/
I at.gtl st.3z

2.07 4l 2 ozet z.loot z iatt z.ttot
2.1071 6 011l 6.024t 2.0471 6.2011

6 2021 6.2 o't 6.20716.209l 6 2111 6.8Ub

t

Fonte
Des esa:
Elemento

P rojeto/Atividade:

oo l01 102 I
293 3 90.30

P.a!a os lndepondéncrã, s/n" Cen!ro' CEP a3'9OO-000 - Sáo Fr

ô'^'dãmênto oe -onlreto5 € convênlos
Têlafons {71) 365140í7

ânci3co do Conde/BA

0
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ASSEsS0FA JURiDtCÁ aolUNrl \

OÀB/BA 50.499 u

sriiiiifrftco
00 nh{rE

cLAUSULA OUARTA - DA RATTFtCAÇÃO

Permanecem inalteradas e aqui ratiÍicadas as demais cláusuÍas do contrato ora aditado que não
colidam com as alteraÇôes contidas no presente instrumento.

E, por assim estarem justas e contratadas, as paftes assinam o presente Termo Aditivo em 05
(cinco) vias de igual teor e fo
produza seus reg ulares efertos

rma, na presênÇa das testemunhas queo evem, paÍa que

São Francisco do C lVlarço de 2018

PELO CONTRÂTANTE:

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

MARCUS iBE

::rX:,ll:i'l:ii::
.;..ir\$,rs-
Ís- '

PELO CONTRATADO:

TESTEMUNHAS:

.§.no.
LIANA ME ES ROSA

REPRESENTANTE

cPF N."0ç
1

2

U ^nÜs 
Ctt-

I

Jir
PF N," à wbc-,A.l, 3

EIR
ETA

Praça da lndependánc;a, s/n., Centío, CEP 43.900-000 - Sáo Frànclsco do Condê/BÂ
Departa ento de Conlíatos e Convônlos

TeleÍon€: (71) 3551€017
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Termos Aditivos

íO TERMO ADITTVO AO CONTRÁTO N.O(,O9/2017, CEICbTAdO ENtrE O MUNICÍPIO DE SÃOFRANcrsco Do coNDE € a êmpresa L,NK .ARD eorvhlrôiúi;Àõ üã áeruÉrrciôõETRELLI - Epp. PREGÃO PRESENCTAL N.o001/20í7. Oo OOieto ao contrato: d^;iiili o;Ã;do presênte instrumento, e contratação d" emp.esã-ãEiâ:cl"ltzada para a Drêstacão dêserviços no fornecimento ds combustíveis, mediante 
" 

utirtzaçaoãe cI.to"" 
"r'"iiãiiü-".,n:::ll_l:-"-f .1ção de.compra de combustÍveis, êm red6s àe postos creo"nclaAos paiaa,asrecrmenro e mônitoramênto da frota de veícuros e equipamentos, aas orversássêcrêtarlas da Prêfeitura Municlpál d6 São Fráncísco do Conda,'conform; p;dJã d;;;=;;;

da contratada e termo de reierência.
q*uslr-do ldltlyg. conslitui obJeto deste rnstrumento, a rênovagão contratuar com rnícro em23 de margo de 20í8 e tórmino em 23 do março de 201g, nas mesmas condições pactuaJai
anteriorrnente, contorme a prevrsão do Art. 57, Ir áa Lei 8.66d/g3. o" oot".ao oró"."itáà"-, Ã.ccspesas para o pagamento deste contrato conerão por 

"onããrããGãilã-ããGãaãOrgamentária descrito a seguir:

Unidade Proj6to/Atividade: Elêm€nto
Despesa: Fonte

3.3.90.30 00t01 t02 I
29

04.04i 05.35/ 06,30/
31 .31t 31 .32

2.074t 2.02 8l 2.100t 2.1011 2.170t
2.102t 6.011t6.024t 2.047t 6.201t

6.202t 6.205t 6.207t6.209t 6.211t 6,806

ASSINADO EM 2310312018
SECRETARIA DE G ESTÀO ADMINISTRATIVA

MARCUS WELBY RIBEIRO DOS REIS

Esta ediÇáo encontra-sê no slte: www.saoÍranciscodoconds.ba.lo.org.br em servidor certificado lCp-BRASIL
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&. ESTADO OA BAI.]IÂ
5Â0 Rt].Et§ro

00 @.EE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE Assessor

João
ico Adjunto

1

o 754

coNTRATO N.ooo9/20í 7

9g.N_rllro DE FORNECTMENT_o, ouE ENrRE St
9!i.18_RAM o MuNrcÍplo DE sÂo FRANcrsôo oãggl!PF__ E _ A EMPRESa r_rr.rx 

- úÃõ
âplll.Jls_rlAÇÃo DE BENEFícros ernÉLr-t EpÉ,'r,iÃFORMA E CONDTÇóES ABAIXO.

O MUNTCíP|O DE SÃO FRANCTSCO DO CONDE _ BA, pessoa Jurídica de DireitoPúbrico tnterno, sediada na p,'a da tnoepenOéncã1in.i nà croaOe de São Francisco doconde - BÂ cEp: 43 e00-0oo 'rr"r,to 
náór.r-ãi .ãi'" .';iã aso.E2310001-96, neste etorepresentado por seu prefeito sr. EVANDR. senrói eiueloa, oir"irãi-rà, ,ãi[Ê,engenherro civrr, inscr'ro no cpF sob o n "oes.sgt óiblz],'ion"oo. do Rc n.o675518€6expedida pera SSP/BA. *ni? -9gT?-1n0"ê;-";;;-à;esmo da preÍetura, comrntervenrência da SEcRETARTA ruu_*rcrpÀi ó'i clõrÀ ci eoMrNrsrRArVA - 

'EGAD.
através do secretário Sr. MARCUS wef-aí RráEtRó-ãôs nErs, brasiteiro, casado.Bacharer em Direito inscrita. no_ cpF .ou ó-n :àõ07ãsost_a; -áã;i]i""/ 

i""tén o04 zss 462-29' expedida oera ssp/BA, 
".ioút" " 

ããrÉiliado na Íravessa JandaÍe.n'08 Parque rpê, Feira d" f?.ll9n-. _ ee óÉÊ. io.iiô_igs doravanre denominadocoNrRÁrANrE e a empresa LrNk cano-Àoüirlrsr-ÃnçÉó o= BENEFrcros ETRELLTEPP, pessoa Juridica de Dire,to privado, fnscriü no'ôflpJ n.o.12.039.96610001_1í,estabelecida na Rua Ruv Barbosa n,0449, Safa S, ôenirã ãun _ Sp representada neste,tp.f"]g_shl"rto sérsio Nacioni, ilsciirJ.ã óie 
";ãbq"ã05 

768-ô4, po(ador do RGn 048 680.867-18 expeJida ,i" SSIl!lr_i; 
";u;;;"proÍissionar acjry.ra citado,

9o.'"yrl,g denorninada srmpresmente coNTRÁTAoA, .ãnrãi.u o constante no processoAdministrativo N.oO2g12O1Z. gor?rrllg C"no.inrjo ;prãcesso", 
ceÍebram o presentecontrato' que se regerá pela Lei Federar N."8.6ô6/93 e poltJa-Jres atteraçóes, mediante ascláusulas e condiçôes a seguir ajustadas:

cLÁusuLe pRIMEIRA . oo oBJETo

constituj objeto do presente instrumento, a contretação dê empresa especiarizada paraa prestação de serviços no fornecimento de comtustÍveis, medrante a utirÉúã JãcertÕes eletrônico com senha, na operação de compra Oà combustíveis, 
"il;á;; ;;postos credenciados para abastecimeáto e monitoramento de írota á" r.i.uiÃ-"equipamentos, das diversas secrêtarias da prefeitura urunicipat ae sao rrancisáá aàconde. conforme proposta de preÇos da contfatada e termo dáieterêncÍa

panÁORnfO úrutCO - passam a inregrar este rnstrumênto o Edital de pregão
Presenciat N.o00í/2017, e seus anexos, a pioposta Ae eieçàs Oa urpr"r" ue.*Ooi" EJãserviram de base para a Ljcitaçáo, independeniemente oe tràniànçao.

cLÁusuLa sEGUNDA - vrcÊrucra

A vigêncra do contrato. a contar da dela de sua assjnatura, será de 12 (doze) moses,podendo ser prorrogado nos termos da teg;s13Çgo vigente, a criiérto da COúfnAíÀflfg 
"concordáncia da CONTRATADA, nas mesmâs conãiçóes contratuais, conforme previsãó

no Art. 57, inciso ll da Ler Federal N.oS.666/93 (

Modali_dade de Ltcitação:
PREGAO PRESENCIAL

Número N.o
001t2017. SEGAD

Pr€gto pre6encjât N.:OO1/20.t7 _ SEGADr,í.ça da tnóepondênciâ, s/n.', C€ntro _ São F.ÀnctEco do Conde/B^, Cêp: zB.9OO-OOO
Oep.rtarnento d€ Cont/.to! ê ConvanioÊ

Teleíonê: (71) 3651€0í7./ 8053

,/,/
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"Effiffi',
ESTADO OA BAHIA
pREFETTURA 

MUNIctpAL oe sÃo FRANcrsco Do coNDE

t^

Joá o Cár
Assessor Juri UI

CLAUSULA TERCEIRÂ - pREÇo oAB/

3,,:11,:!:??, (;:lçffi.13 r,::::t:"_ _conrrato com o

,,"mix:i:ii:*$*l#í$*,*mi+i,""*!rh,em,^mruT
pnRÁcRaro úrutco _ r,,tos

;:'ffi "'"#ffi l,lff "?i.,d"*if3il,,Jfl,.,trí:f:JJ:ii 
jiÊH:?L",ffi 

,:;
I17':',Lr"J'Ht'"Tl; '[]:]':-l::lamentas, ,n,.,,ã.""jn9'de quarquer 

"ã;;ã
ind.eraq,enresei";.-;;#;;,.Jrfl lffi"r..:#,r:fl ,:il,+,mtrfu 

#li,Í,""JtyclÁusuLe euARTA - DorAÇÂo oRÇAMENTÁRtA

â:'ir"#38:J"'jir; j::....ff:,:J;ste conrraro correrâo por conta dos recursos da

04.A4 / o5 35 / 06.30 /
08.08/08 32

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

Ospa^ga:nentos devioos à CONTRÂTADA seráo eferuados atrzcredrto em conta corrente, .o or"r" ,iIi i"-.Í,1::t:r^r1.T .rtl"yés de oÍdem bancária ouveriricaçáo oo .Jin,Áiu.ànto;J.:fiJffi,:::trior a 30 (trinta) dias, contados oã ããiã j"

llIlSRlFo PRIME|R0 - Em havendo aíguma pendência impraza fluitá a partir de sua ,egrirnzrçáo por parre o, 
"o*r*rfBllva 

do pagamento, o

Iátr,3,ã:3 
"t=:]}S rj-'ll"'i"oto 'nonetária dos pasamentos devidos pera

obrrgaçâc à o" ,"rãt"il* ,ruia, 
será calculada consrderando eio"t" oo 

""*,iã"rtJãr'rata tempore. - -'-'''- P'vamento, de acoÍdo com a variaçâo À rrrl;iã"'iüãÊ pi|
CLAUSULA SEXTA
neaJúsrarvrerui-áÉi.ro^Jo*rrENÇÃo DAs coNorçoes pRoposrA

A coNTRÂTAOA, arén das determinaçôes contidas no anexo rdo instrumenroconvocatório e daquelas decorrentes o" L"i, oúngã_-;" ã1" "

Os preços serão fixos e náo havera reajustamentos no prazo de 01 ano, a contar daapresentaÇáo da proposb de preços C",.0 frr;ã ã"r"1.!,Ícontraro, os preços poderão sàr reajustados com base no ,rá,.j,Btojlo,EaÉo 
do presente

PARÁGRAFo útrttco - A rêvisão de preços dependerá de requerimento do inteÍessadoqüanoo visar recompor o preco que.se toriou iniunc,enLl insirutoo com a documentaÇãoque comprove o desequiribrió económico-Ínancã""-ol, iàrüài", oevendo ser instauradapera própria admrnisrraçêo quando corrmà-r,;;;;"";r;;;,i,r!.. ,orno, excessivo.
cuÁusula sETIMA - oBRtcAçôES oA coNTRATADA

2.028 t 6.011 t2.156 I
/2.042/21
054 t 6.043

z.ozq I z.too t 2.101 /

62 I
t 6.045

2.170
4.056 / 4

00/01 I
a2t29

33.90.3o

prêgão prê!encrâr N.roú1/?017 _ SEGADPr.ça da lndep!nrênci., sh.', C€nrío _ São F.ânctsco do Conds/BA, Csp: 43.900{OoDâpartámonto dâ Contr.tos e Convântos
TetÊÍone: (7t) 3551_õ0.!7 / BOÉ!

? /":\,
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ESTADO DA BAHIA
PREFETTURA r\4uNtctpAL oe sÃo FRANctsco Do coNDE

ü
J0e

AsSe
o réa

un

a) Executar o Íornecimento./serviço objêto deste r

.,ff i':,.'l',oT;:'.;:r:X*:r;i,:,:#,1311","ilif '".3i,riXi'^"-r?,,",;
t, g,lp.T::[:,,";,,'iil 

1,,^"-o,n;' JãliJ'"11"u"," não pode sorrer sorucáo de
empreeaoos ., 

"oúiiXrijf'gÍ" :'",119^?l''': devendo s;r ;,üiãffi #
operac,onal desta. Tecjiante ui.,àrríoe-sroárJrn"r.a,^"y-on:r?,,io"ae funcional e
a emprese CONTRÁ

c) zetat petaoo, 
" 

.o."'-1?l-'oo,." 
* iu"it 

'i;;i;;:'&,X?: J:?:i3:íf::j:jã*'
por rodos os meios 

)preta execução do fornecimento/se.,ço .ontiriãoo'"' ãjiit*

-fr üfl ;i:iÊifl ff H:i,Ij[it";":',iT'll',Tá:#Tl'Í"";i'"*ru*t
d) Comunjcar . COrufnnfnr.flÉ--qi.,rtque, anormalidade que interÍjra no bom. andamento do fornecrmento/serviço;
e) A'car com todo e oualquer àar'á- cu' preluizo de qualquer natuÍeza ceusado aCONTRÂTANTE e rercetros, por sua culDa, ou rrmperÍca própna ou de auxiriaies qr. 

".i";#."b";r..L;:H:;í,:ncia 
de erros,

f) lvlanter durante toda a execução do contrato. eoorÍgaçóes 
".srmiããs. 

tooas as'cánjÉ"-.-lã üliril"lompatibilidad-e 
com as

na |citação: vvr/vrvet'ü ue rraolrrlaÇâo e qualificaçáo exigidas
g) Efetuar pontualrnente

vênham a incidir sobr 
pagamento de todas as taxas e impostos que íncidam ou

E§:ít5"";Hi;L1"fl }:illiii:11.r":JJ:,?j::."f"?,ff j"l",,'"1!"",3;

r'', ; pààrt- ã. i"ra rir"" ;' "l^tLl"-s 
ao fornecimentoiserviço Prestadói

e m p res a do ra'" ;ú''":l 
:,:13Jg:* ;ii: 

t 
-"'ü, :i'" iJ; 

" 
:il"oiin #,, J'iãcontralado inclusive indenizaçOes oecorrer,tãl--o,

dêmissÕes, ua És iia n çorte, ourià, úoo" I à, n,.: ", j"l,:i":hr?;"lij"[1
regisraÇôes kabarhista e previdenciária, rãoo--,nã- ãur".o invocar a existência
3""'i"ililli?Êara tentai exÍmir-sá J;.i;;l;"çô.s ou transreri-ras para a

i) AdirnpÍir o fornecimentoi serviço objeto do presente contrato no prazo e nasespecificaçÕes e quantidades ionstántes ú lr.trrrã.t, convocatório, visando àoerÍeita execução deste contrato
l) Cumprir todas as exioências e obrigaçÕes do Termo de Referência.k) E vedada a sub-con"trelaçáo parúr'oo oOpiol"" âlo.iuçeo da CONTRATADAcorn outrem, a cessáo gy !r:nsf:rê!cl? lotár o, p"iáãt Oo contoto, ú", "oríã!:?9.-tr1ão ou incorporaçáo oa colriiÀrÀoi.'êo ." responsaorr,zando a. CON_TRATANTE por nenhLrm compromisso-assríiào'p-or. 

"qr"r, 
com terceiros.l) A CONTRÁTADA ficará obngada a aceitar, nas Áãímas conOigaes contratuais,acréscjmos ou supressóes que se fizerem no objàto,;; até ZS% (vinte e cinco porcento) do varor iníciar atuerizâdo do contrato, na iorrna prevista." à,t ãisl;á, iãiN."8.666/93 e posteriores alteraÇôes.

clÁusula orrAVA - oanrcaÇôes Do coNTRÁTANTE

3of&Xt"*'ot'E, 
além das obrigaçôes contidas neste contrato por determrnaçáo tegat,

a) Fornecer a CONTRATADA os e-lementos indjspensáveis ao cumprjmento docontrato, denlro das nomas ê condiÇÕes estabelecidas À. Contrrto;b) Realizar o pagamento pela erecução Oo contratá,- atJstando a nota fiscal
. correspondente à ExecuÇâo d.o fornecimento/serviço poi intermédjo do gestór; -'c) Proceder à pubrrcação resumida do instrumento oà 

"ãÀtráto " 
de seus aditamentosna imprensa ofrcial, condiçáo indispensáveÍ para sua vatiáade e eticácia.

Pregáo p,esenctat N.,00í,2017 - SEcAO
Praçà dâ lndepeÂdéncta, s/fl.o, Conuo - São Francr§co do Cond.rBA, C.p: 43.9OoaOO

Depêrttfiênto de Contíátoa . Convênlo.
ToteÍor)e: (7í) 36S1J017 / 8063

3
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CLÁUSULA NO

O Regime de Ex

CLAUSULA DECIMA
OBJETO

ESTADO DA BAH'A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

NA . REGIME DE EXECUÇÃO

ecuÉo do presente jnstrumento será indireto por preÇo unitário_

João a
Assessor J url Adjur

OAB/BA

competirá a ..NTRATANTE oroceder ao acompanhamento da exêcução do contrato,flcando esc,arecido que a acáo ou omissáo, ãár- â, ü"i.r, da fiscalízaçáo dacoNrRÁrANrE náo eximirá à'..NTRATADÀã. iát.r ãrpJ*roiriaaae na exe-crlãá ãã

PAúGRAFO PRIME|RO - O recebimento do objeto se dará segundo a Lei N.o8.666/93 ealterações posteriores, sendo certo que, esgotadó o prazo de vencimento do recebimento
provisório sem qualquer manifestação do óúão ou entidade coNTRATANTE, constderar_
se-á definltivaínente aceito pela Administração o objeto contratuar, paía todos os efeitos,
salvo JUstifrcativa escrjta fundamentada.

PARÁGRÁFO SEGUNDO - O recebimento definitivo do Íornecimento, cujo valor do
objeto seja superior ao limite estabelecido para a modalidade de convite. deverá ser
confiado a uma comissâo de, no rnínirno, 03 (três) rnembros.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O Secretário da pasta ou preposto formalmente indicado
pelo mesmo hcará responsável pelo acompanhamento e gestão da execução do presente
ccntralo

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO

cLÁUSULA DÉcIMA PRIMEIRA - PENALÍDADES

Sem prejuizo da caracterizaçáo dos ilícitos administrativos previstos na Lei N.08.666/93,
com as corninaçóes inerentes, a inexecução contratual, inclusive por akaso injustificado na
execLjçáo do contrato, sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, que será graduada de
acordo com a gravidade da infraçào, obedecicos os seguintes limites máximos:

I - 10% (dez por cento) sobre o valoÍ deste contrato, em c€so de descumprimento
total da obÍigação, ou ainda na hipótese de negar-se a CONTRATADA a efetuar o

reforÇo da cauÇào, se houver, dentro de 10 (dez) dias cootados da data de sua

convocaÉo,
ll - 0,3% (três oécimos por cento) ao dia, até o trigésirno dia de atraso, sobre o

valor da perte do fornecimento ou serviço nâo rcalizedai
Ill - 0,7% (sete décirnos por cento) sobÍe o valor da parte do íornecimento ou

servrço nãc realtzado, por cada dia subsequente ao trigésimo

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A multa a que se refere este item náo impede que a
Administraçâo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demars sançóes previstas

na lei

pAúcRÂFO SEGUNDO _ A mutta, aplicada após regular processo administrativo, sêrá

descontada da garantia do contratado faltoso, sendo cedo que, se o seu valor exceder ao

da garantia prestada quando exig ida, alem da pêrda desta, a CONTRATADA

responderá pela sua diÍerença, que será descontada dos pagamentos eventualmentê

d evidos pela administraÉo ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Caso não

tenha sido exigida garantia, à Administraç ão se ieserva o direito de descontar diÍetemente

pagamento devido à CONTRATADA o valor de qualquer multa porventuÍa imposta
o

Prêq'o Prerencie' N'oOO1r?0í7 - SEGAO

e,"c. o" rno"c"ndrn.r'"'.""'/iiiil,'"';::l;:lU':::*condeIBÀ' cÔp: 43 s00'!00

T'leÍone: CI'l) !651'8017 
' 

8053
1

'=)b/,



PARÁGRÁFo TERcEIRo - A§

ffi :f; :à.JiT?:;;i:Uh[Ei,ifr f lTJ","ji§,[ffiXli,ff :,Í::;:?HJ!:.jÍt3
cLÁusull oÉctrun secuuDA _ RESctsÃo

tri{i,,rffi1ff "},}ii3:,l{!,:{itrtriítr+ilTii?§,,,;.iáffi 
f 
,"","#

cLÁusuLA oÉcrna
cor.rvocnlónto

E
.EE,

"ffie,
ESTAOO DA BAHIÂ
PREFEITURÂ muruIclpnI DE sÃo FRANcISco Do coNDE

TERCEIRA VINcULAÇÃo Ao INSTRUMENTo

resente contrato em 03 (três) vias deubscrevem depojs de Iido e achado

o do Cond e, 23 de março de 2017

Joáo rréa
Assessor ico Adjur

Sec

Weibu Íiheüo dos RiÍl
. de Ãdministnçáo

piríriluí? Municip, de 5, trr. dt Cú;,e

754

integra o presente contrato col.restaoerecidas ; ;;;;"r"*;::j: l-"'t e§tivessem transcrjtas

ff 

'."'#."#:.Ti#i:'u.""""''5'13'-:.:*íill;fl"jfl 

?.1fi "',#*fu #
cr-Áusutn DÉctMA euARTA _ Do FoRo
As partes elegem o Foro da Cl:revarecerá sobre quarquer 

"r,|:da_ 
!-" são Francisco do con

o u v' d a s o i u n c as do p re se n te Ji,"|"- ü ; ;;i ffi"d "üJ th' ;:5 i? ii, 
t ili J:?

!l l?l^"_.t"rg- assirn justos e conlrarados, Íirmam

:r"r;:fl"J 
e forma na oresença oas testeÃunna"s,q

o

Sáo

MUNIC PIO D ESÁOF co O COND
EVANDRO SAN LMEI A

CONT E

S ECRETA RIA MUNICIPA

LINK CARD A INIS
PAU

GEST o MINI
MARCU E IB o

E E NT

E

-c

ÇAO DE BENEF
SERGIO IúACIO

ICIOS E
NI

IRELLI EPP

TESTEMUNHAS:

CP .I a-ri

--l-&r/.LL\\ô
"Z /+. SAz

ONTRATADA

VânessaAp. 
dâ

P
Ioc'rrêdOíã

S,lva Rodrlgues

CPF.

I

,S-
,t

cjs -eç: RG
217 582
49.530 3?Í_t

95a€o

Pr€gão PrÊsênciât N.'OO1/2017 - SEGAD
clá, 3/n.., CêntÍo - São Francl.co do Conde/BA, Cop: ?B.9OO-000

Dêpârtam€nto de Contrâtos e C

-SE

CPF N.

Preça da Indepindàn

T.leÍonêr P1) 36S1-E017 / 8053
5



Di arto Üficial do
N'IUNIGTPIO

oco e io.o úêmso ceíi o
lê o enconha-s€ no rãncis

Prefeitura Municipal de

São F rancisco do Gonde ublica:

a IPM - Portari a No 12t2017 - Dispõe sobre a concessâo do benefÍcio

Ârririo-O*Ãça ao servidor Carlos Antonio da Silva'

Contrato N.o 009.2017' Cor*iatado: Empresa Link Card Administração de

BeneÍícios Eirelli EPP.' SEGAD'

,"" i;*. ÁUitiuo'Ao Cãntrato N'" 035'2015' Contratado: Walberto

Rodrigo Pessoa Da Silva'

sfi""rro-nJitivo Ao contrato N." 066.2015, contratado: construtora

Cruz Ltda - SEHARF.

a

a

lmprensa Oficial, Tá,aq tá leEal.

Lll Cr ÉC q"t 1.d! EeS:Êí puuiaLc É''-s

t.* -o ÉEli \Éiallc o'it;al Da? Ç!e e

ê.1új !ar5 nlàs trüEfÉiü'll'
i !-n.É:5ê OF..rl c'rmt! êss: t)=if:

Imnrçnsa Oficial
'a 

Erblic r.1rde Íegil
lc\'Í.aiÀ a §-Íiô

Gasior - Evendro Sanlos Àmeida / Se''retáriÔ - Governo / Edilor _ Ass. Ce ComunicaÉo

CERTIFICA ÇÁo DIGITAL: 5OJOML5 +EK+HK+RISWFUIG

edonCodocSCntaFoáSdeacuIV nItU aef pIP e



1
)

Diár'io OÍrcial do

MUNTGIPiO São Francisco do Conde
Têrçá-Ísira

4 dê Abríl de 20í7
3 - Ano V. l.l. 153í

Contratos

coNTRATO N."009/20',17, celebreoo entre o-MUNICiPIO-DE-SÃO -FRANclsco 
Do coNDE e a

ErvlpRESA LtNK CARD eonlirrsiüçÃo DE BENEFlclos EIRELLI EPP PREGAo

Fãià![ôref H.; OO1t2O17 . SeôÀó. oo- oui"to' constitui objeto do pressnte instrumento' 
.a

;;;-,;.I;;;; d" "rpr.., ".p""i"ril"dã!í-u ' pt""t"ção. dê sêrviços no fornecimen-to de

ILiL1",]"ãi.l-.rãü"t" " ,tiriàiã" àe cartôes eletrÔnico.com sênha' na oPeragão de

compra de combustivsis, at--i"J"" de Postos credenciados paía abastscimento ê

monitoramento da Írota de vercutos e equtpàentos, das dlvêrsas sacretarlas da PreÍeltura

MunictDat de São Franclsco ao ôonA",-"oniál..e proposta de pÍeços da contratada 
-" i9lT9 q"

[il]à"j:;l ;; üi";iô;;r;;stl"r ;t,;,oo do presenie conrrato com o desconto de 0,e1% é de

R$3.204.765,'16 (três milhóes, o']'*iá"-á q'"tto mil' 
-setecentos 

e sessênta e clnco reais e

u'Jràr"ãi" ãiri":r"ã qrà 
" 

coxiãiÀNiÉ pasara à coNTRATADA o valor da Íatura sobre o

montante Íomecido pêla CONTRATADA'

ij; üi;;;;;;, Âtirán"i, oo tont|'"io' ã contar da data de. sua. assinalura ' será de í2 (dozê) mss€s'

ooó6ndo ser ptottogado tot t"Ão-' 
-ia 

legislafio- vigente' 
.a- 

critéÍio da CONTRÂTANTE €

con,:o'dância da cONTRATADA, ""t 
rnttrn"ã"úàiÇóes-contratuâis' conÍorme prevlsão no Art' 57'

inciso ll da Lei Federal N "8 666/93
spesas para o pagamento dêste contrato gorrerão por conla dos

D a Dotacão rcamentária: As de

recursos da Dotação OrÇamentáÍia descrito a seguir:

UNI PROJETOI

Assinado 23103i2017 - Eva ndro Almeida - Prefeito

00/01 i
02 1292.028 I 6.011 I 2.156 I

2j70 I 2.042 i 2162 I
33.90.30

2.07 4 I 2j00 I 2.10 1t

4.056 / 4.054 6.043 / 6.045

04.04 / 05.35 / 06,30 /
08.08/08,32

CERTIFI CAÇÃO DIGITÀL: sOJOML5+ EK+HK+RISWFUIG

.io.o[g.br em servidor certiÍcado lcP-BRASIL
Esta ediÇão encontra-se no site: www saoÍranciscodocondê ba
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tBFãK

PROP osTA REFO RM U LADA

âorrr,ru* *r*ta,oAL DE sÁo FRANclsco Do coNoÉ

oEEGÃO PRESENCIAL NÔ OO1 / ZUIl

,*iãÀá onEsç*cut N'oooo83/2016

obje,o: coni.z,i(:o d" *'t':..:,.T'::'-..í:j: j"L:;','J::iilÊlj,+:,j,J::,",*.,o:iXi.T:T:{ÍHiIflt
3uí,r.,;5:dera.tSeseltrôri(osconre-r:ú'.''o""1;;:r:;;; esLipâ-<ntos. cât
cara ã:::lEclmento e inoniioramêíiio o'
'f.itrn 

a iÊ:l ae Sào Ftàncsco do Conüê

Prezêüc5 SenhorÊ5;

PeLa orE5ente, submÊtemos à apreciâção de vSa' a nossa ProPosta relativa a ticitação em epQraÍe'

assLrmindc inteirô respúnsabilid'd" ;'"fiullo;;:'-to' o' o,nit'ett que venham a ser vertfrcados na

pretaia(áo cê rr'e5ma t a"trt't'ofl no'' que te-os pLeno conhe(imento das condiçóes em que se

reaLúará o Íornecimento,/sErviço " 
t";;;;;;; t"; a totatidade das iníruçôÊ5 e critéiios de qualificação

oelr,'ooi no editel em reíeíénciê

LINK CARD ADt'lINIST&qDORA DE BENEFÍCIOS EIRíLI-EPP

.N p r. r'4 F I2.039.966,/Úüc1-11 lnsc,l!"o Estaoua[ no 229'01

ill- ír, t.r*r., *i, sala 3' Bai'ro cerrro - Muri-Ísio de

à; ;;i;:;;;-_ .--ait ti'itãcac'.tiFi'"Éneiicios com br

7.!26.1!4 lt\sc MuniciPat n 03150

BuTVSP CeP 18.290-OOO Telefones

o
t§CR

D.431,t9

R3 3.204.76 5,16./3l-Ca DO DESCONTO

prÉços

pRÀzo DE VALID;DE DA 'eRDPosrA 
de 50 (ses:enta) dias, contacos da abertura dos eirvelopes de

3 1A piÉsentÉ propost' tem validade 
'

GLOBAL (TRES MILHOÉS DUZENTOS E QUÂTRO MIL 5íECENTOS E SESSENÍAE

REAIS E DEZESSEIS CE NTAVOS

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4, PRÂzo PROPCSTO PARA ÉxEcuéo DOs 5ÉRVIÇo5 ',/FORNECIF',IÉNTOS:

4)- A píazopáia a entrêga do objÊio'/serv''ço ticitado será cgnforme exigências CoEdita[

F.S 3.234.19 6,3 5
nietiv

:à
eÍ

íe

í:écada orita çad15,to d C
o§o i(odÉ íoêd prêJmeíiv (s,bdPdçéÕnha. F tcg,mao Ueie [oseio-t eq Qadrotadên tztoomêera bd a pred oC ddon coisGFedM(êtLl padcd

-),91%

PEF.CENTUÂL DO DESCONTO (ZERCVIRGÚIA N OVENTA E IJM POR CENÍO )

Rua RuiBerbosa,44r,li;i;:Íj.5:il;3:lli.h.l5';.'rt;"''o0o 
(1e) rí1'r-27o0 /'"

(

$
t

as

a
serretariasas
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5.1 Concordamos com os prazos P[Êvistos no Editãl e nà lvlinuta deContrato'

QJALIFICAÇÃO DO REPRESENÍÂNT!

I N STRU T,tENTO CO NÍRA]UAL

LÉGAL REiPONSÁVEL PELA AS5INATUR-A DO

PAUto sÉRclo l'4ACloNl- PROCURADOR CPF: 404 005:763' - RG: 43',680 867-18

6_ DEC,_ARA.áO

61 Dec a.ãr"os que ros píeços oj"r,j,";;."",-,';::flll::: fl::l"j;1,::1:il;:.:::1f!Tr+:,fl{i!
É'icução do 

-!onÍet::-'::-:"^::";1. ;*+r" À"* como as despesas diretas e i'cliretas e quaisquer

as contrtbui!õEs f§c415, transpoíe/ rIt

^ ,, '. ^.2::-árias a rctai .\;cução co fo-' rec iÍrrÊnt' r/5erviço '

DADos BÀNCÁRlos PAP'A PAGAMENTo

Ban.c ErJdesco (237) - Agencia e'-9 C/C 18U-4

i

l

I
I

i

i

i

l
L

l

--{

observãção: Por ori'Éntaç5

corrente do B eSco

.1 -6

o da SecrÊtaria MunicipâL cja Fazenda' solicitamos que indiquem someÍte conta

Bu( 09 de Março de 2017

LINK CARD A ISTRÂ ORA ÚE BENEF c los Érnelt ePP

PAULO 5ER o CIONI- PROCURADOR
4 - RG: 48.640.867-1CPF:404.0

Li<itação@ tin en eficios com.br

.2,1

T'ffiffi1l- BURI ' sr

I

RLra Rui Berbosa, 4.i9, Sala l, cer'tro - Biri/SP - crP: r 8 z9o-ooo (r9) 3rr4-:7oo

ricitacao'.qullnkbeneflcics'com br

$
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: '12.039.966

Ressalvado o direito de a Fâzenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de

responsabilidade da pessoa iurídica/ÍÍsica acima identificada que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do lnteressado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidão negaliva abÍange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuia raiz do CNPJ seja
aquela acima iníormada,

\ljiwJ

,r'eeÍÍlêt
É)â(aJL .tll*--- tw

trrr

Nrú'

ri3\

.í'3À

1l !Ü

Certidão no 26965952 Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 1911012020 09:13:00 (hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE n" 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificâção de sua autenticidade no sítio

http://www.dividaativa.pge,sp.gov.br
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ffi Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

Débitos Tributários Não lnscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / lE: 12.039.966/0001-1 I

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São

Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurírCica acima

identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados
pendentes de inscrição na Dívida AUva de responsabílídade do estabelecimento
matriz/fi lial acima identificado.

. -- -u <i -'l'réllLlCi';JJ: '

:t et. I ü--rWDa
I tlÍD

Luiza Hê

GcÍcnle SiSAU

t'lat i 70 06'1

Certidão no 20090044680-10

Data e hora da emissão 0910912020 08:30:00

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitaÉo desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticldade no sítio

www. pfe.f azenda.sp. gov.br

Folha í de 1
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PREFEITUR,A. MUNICIPA,L DE BURI

EÍADO DE SÃO PAULO

Rua: Cel. Licínio, 98 - Cep 1 8290{00- BURI - SP- Fone/Fax (15) 35461 21 1

E- maih pmburiOburi.sp.gov.br - CNPJ: tÉ.ó3.3820001.0ó

eERilPáeMe *$ê/n*a.

.ã.rRltuM rcDRre@§ Do§ ..etlirm§, D:[RHrefi ffi
DEPITR]rãGTç:TP ERTffiTIRTO Pã PEEEEETffiE É.trIçrCTFâT
EE EURE, E§fi*po AE SÃO eàVÍp." tm grro AE sffi§
.êrRrEgrg& rrãGÊ,r§,'
C

E
R

T
I
F

T
C
A, para os deüdos fms e efeitos que revffido as

arquivos desta Munieipalidadê ao BBI aargo ean§teÊei $E a

ErEprese LINK CARD AIIIWINI§TRADORA DE BENEFICIOS
EIREIÀ estabeleqida à Rua Ruy Barbosa, uo 449 - Cmtro, no

MunicÍpio dE Buri - SP, portadere do CIüPJ n" 12.S39966/met-11

- tnscrição Estadual n' 229.01?.126.114 e Ensmição Mrmicipal n"

03150110, sob o Rarno de Atividade "Consultoria em Gestão

Emprcsarial, Exceto Conzultoria Técniça Especifica", naüa deve de

Impostos ltlohiliirios e Imobitiários ou Teres Reeeit* I\Ínnidptt
presente data.

(:
2'

MwieiBel de Euri, 17 de Agostc do

Validade: S0 (nevmta) diss.
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Consulta Regularidade do Empregador

,-t'

r(\côuu 
a w

Data
net')J-ü---

w
i$teÍ

lrls

lmprimir

CA,XA
-.'-lÀ..: : r fr'{l r'.;:ÊaFcrrlL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 12.039.966/0oo1-11

RAZãO SOCiAI:LINK CÂRD ADI4INISÍRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME

Endereço: RUA RUI BARBOSA 449 SALA 03 / cENTRo / BURI / SP / 18290-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art'

i, ú r-"i 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data' a

"rp."tu 
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

ãrufuãr"r. débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos'

decorrentes das obrigações com o FGTS.

validade:31/ 10 /2020 a 29/t7/2O20

ceÊificação Número: 2o2O 10310409 1390483343

Informação obtida em l7/lL/2020 09:08:28

A utilização deste Certificado para os fins 
. 
previstos em

.oüàionãa. a verificação de autenticidade no site da

www.caixa'gov'br

Lei esta
Caixa:

hnps://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/mnsultaEmpregadorJsÍ
111

Voltar
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PREF ITURA M UNICIPAL D BURI

EÍADO DE SÁO PAULO

Rua: Cel. Licínio,98 - Cep 1829G000- BURI - SP- Fone/Fax (í 5) 35itól2tl
E. môil: pEburigbsltp.gg]rbr - CNPJ: 4ó.ó34.382m01-0ó

C:ERfIDÂO N." 3g7fàa20.

ÃffitÍ FOffiTGffiS mF §ÉEffi, ABÉffB W
iffiiw BãEnÍEEe rni FEEEETwBÉ §ffiÇwta
pE ffir; EFrmP Efi §*o EÀEEÊo. m Em ffi ffi§
ÃffirBIrItrâE SBrs;
e

B
fi

F
T
F

T
e
À. Fera o§ dçnidos firrs e e&itos $re Ea@ o§

erCuivos @a h4midpe}iffie eo ras'tt eârEP effiataÊÊi Ere a

EnryesaIJNK CAm ASMINIÉ?tsÁIIORÂ Ilffi EENEFICKE

EdEEI, #b}ede à Rm Ruy Bdoffi' ae 44 - Ceutre' m

t*tmt**o dÊ tu[ : SF Pftadoüa dÇ CTPJ Eo 14(B9966ffi01-11

- ImmtÉ- Esa&at n* 2*'01?.tÉ.1!4 e hmiça Fámieipl tr
03tSüI0, seb o Rme de Àtivi&e "Cffi§uhÊri* em Ge*âo

ErEr,eadel, Exeçtu Coesuttsrh Témie Erymtfta", Edâ desç *Ê

I*fo-fi- mffitts e Euoffidcs su Taxae Ree€*k Muh$*t
à Fmeà atÉ e Prs§Gete dets'

h,êbhraMumhiFêl dehni' 29 dÊ &ttlbrq & 2@'
Yalii@: S(novem) diçs

v# rHí
uit

Jobs

) 0
ô

6e u



21t10t2020

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 certiÍicado que

não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria

da Recêita Federal do Brasil (RFB) e a inscnÇões em Dívida Ativa da União (DAU) junto à

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta ceíidão é válida ga,a o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente fedêrativo, para

todos os órgãos e fundos públicos da administraÉo 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 no 8.212, de 24 de julho de 1991 .

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS REI-ATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIOA ATIVA
DA UNIAO

Nome: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ: 1 2.039.966/000'l í1

A aceitação desta ceíidão está condicionada à veriÍlcação de sua autenticidade na lnternet, nos

endereços <http://rfb.gov.bÊ ou <http://www.pgÍn.9ov.bÊ.

certidáo emitida gratuitamente com base na Portaria conjunta RFB/PGFN no 1 .751 , de 2h012014
Emitida às 09.25:52 do dia 2111012020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 1910412021.
Código de controle da certidão: DFF2.4A19.52D5.9902
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVÀ DE DÉBITOS TR"ABÀIHISTÀS

NomC: LINX CARD ADM]NISTRÀDORÀ DE BENEFICIOS EIREL] (MATR]Z E

EILIAIS)
CNPJ: 12.039.966l0001-11
Certidão n": 2'7 5185).2 / 2A2A

Expedição: 21/10/2020, às 09:30:17
Validade: 78/A4/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que LfNK CÀRD ÀDMINISTRIÀDORà DE BENEFICIOS EIRELI (MÀTRIZ E
FrlrÀrs), inscrito(a) no CNPJ sob o no 12.039.966/0001-11, NÃo coNsTÀ

do Banco Nacional de Devedores Trabalhi-stas.
Certidào emitida com base no art, 642-A da ConsolidaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no 72.440, de 7 de julho de 2071 , e

na ResotuÇão Administrativa no 1410/2077 do Tribunal- Superior do
TrabaIho, de 24 de agosto de 2011.
os dados constantes desta Certrdão são de responsabilidade dos
Tribuna j.s do TrabalhÕ e estão atuafizados até 2 (doj-s) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, 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 Supe ri o r do Traba Iho na
I nternet (http: / /www. tst. jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTÀT{TE

Do Banco Nac iona I de Devedores Trabalhistas cons tam os dados
neces sários à ident i ficaÇâo das pes soas naturais e j urid j-cas

inadlmplentes perante a JustiÇa do Trabafho quanto às obrigaçÕes
estabelecidas em sêntença condenatória transitada em ;ulgado ou em

acordos j udiciais traba.Lhistas, inclusive no concernente aos
reco.Ihimentos previdencrários, a honorários, a custas, a

emorumentos ou a recorhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execuÇão de acordos firmados perante o Ministério Púbfrco do
Trabalho ou Comissão de Concillação Prévia.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁO FRÀNCISCO DO CONDE
Praça da Independência - Região Metropolitana - CNPJ: 1 3.830.823/0001-96

São Francisco do Conde (Búia)-CEP: 43.900-000

Prczado Senhor.

O presente processo contém 8l folhas.
CONSIDERANDO:

0t.LIQUIDAÇÂO n'25841258512586125871258812020; 02.Noto Fatura atesÍado pelo

Secrelario e pelo Geslor do conttalo que os serviços loram preslados n" 150219,
Assim, considerando que compete à COGEM avaliar a formalidade do processo quanto ao

cumpÍimento das noímas e procedimentos de controle interno da Prefeitura, concedemos

resularidade coM RESSALV A, tendo em vists que 0 llÁlEfrlll f0l íilffrEãAf SEll0
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FOLHA DE INFORMA o
05093/2020PROCESSO
LINK CARD ADMINISTRA AO DE BENEFICIOSINTERESSADO

entoPASSLTNTO
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FL]NDO SESAU

Para conhecimento e rovidencias, em 18 / 11 /2020

ROBSON R A
G


