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CONTRATO n°. 46/2022

Pelo presente instrumento, as partes abaixo designadas celebram o presente Contrato, mediante as seguintes
declarações e cláusulas:

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação n° 018/2022, Art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02337/2022
DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA: 02.0700.2054.33904000.15000000

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, inscrito no CNPJ: 13.927.819/0001-40,
com sede na Praça João Thiago dos Santos, Centro, Lauro de Freitas/BA, neste ato representado por sua

Prefeita Sra. Moema Isabel Passos Gramacho.

CONTRATADA: GPI SISTEMAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n°

23.221.699/0001-15, com sede na Rua Alceu Amoroso Lima, 470, Sala 1208, Caminho das Arvores,
Salvador, Bahia, CEP: 41820-770, neste ato representada pelos seus atos constitutivos e procurações em
anexo, que abaixo subscreve.

CLÁUSULAPRIMEIRA - OBJETO: Contratação Emergencial de empresa especializada para Recursos
Técnicos e Serviços de Licenciamento de software para Sistema de Contabilidade Pública em ambiente
Web, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal da Fazenda, do município de Lauro de
Freitas - BA.

CLÁUSULASEGUNDA - ESPECIFICAÇÕESDOS SERVIÇOS:
2.1. O sistema de 0ontabilidade Pública a ser ofertado deverá cumprir os requisitos mínimos descritos
abaixo:
2.1.1. Aplicativo 100% web, hospedado em servidores de alto desempenho, onde serão instalados todas as
bases de dados do Município de Lauro de Freitas, com acesso à internet em tempo real e alta
disponibilidade;
2.1.2. Sistema multiplataforma(Linux e Windows) com banco de dados relacional open source (Software
Livre). Não serão admitidos sistemas que façam uso de bancos de dados proprietários;
2.1.3. Código fonte do sistema deverá ser preferencialmente escrito em linguagem de software livre (C,
Java, Javascript, PHP, Perl, Pyton ou.Ruby);
2.1.4. Controle de acesso por unidades orçamentárias, permitindo acesso aos dados exclusivos da unidade
cadastrada;
2.1.5. Fornecer mensalmente uma cópia da base de dados ou quando for solicitado;
2.1.6. Totalmente adequado com a Lei N° 4.320/1964 e a Lei de ResponsabilidadeFiscal N° 101/2000;
2.1.7. Plano de Contas e Eventos Contábeis totalmente parametrizados pelo usuário registrando
automaticamente todos os fatos contábeis no padrão devidamenteaprovadopelo STN;
2.1.8. Permitir a contabilização por unidades orçamentárias ou grupos coritábeis, permitindo a consolidação
automática de dados e relatórios;
2.1.9. Geração de todos os arquivos para o TCM/BA - SIGA;
2.1.10. Publicação on-line em tempo real da execução orçamentaria atendendo a Lei Complementar N°
131, de 27 de maio de 2009;
2.1.11. Permitir o arquivamento digital de documentos externos, na execução da despesa;
2.3. Módulos de Sistema:
2.3.1. Módulo de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil:
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