
 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 38/2018 
PROCESSO n.º 7015/2018 - SEMFAZ/PMS 
PREGÃO PRESENCIAL SRP n.º 018/2018 

VALIDADE: 12 (doze) meses 
1. DO OBJETO 
1.1 O objeto desta Ata é o Registro dos Preços resultantes das 

negociações oriundas do PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 

018/2018, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei federal nº 

8.666/93, com objetivo de disponibilizar preços para futura e 

eventuacontratação de serviços especializados na área de 

informática para implantação, treinamento e locação (com 

manutenção, suporte técnico, consultoria técnica e assessoria 

técnica) de software integrado de arrecadação publica, na 

modalidade Pregão, na forma presencial, do tipo menor preço 

por LOTE, para o período de 12 meses, de acordo com os 

quantitativos e especificações do Termo de Referência, 

destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal 

da Fazenda – SEMFAZ, conforme especificações e 

quantidades estabelecidas no item 10, mediante as condições 

estabelecidas nesta Ata. 

A existência de preços registrados não obriga a Administração 

a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se 

a realização de licitação específica para a contratação 

pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a 

preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
2.1. O órgão gerenciador responsável pela condução do 
conjunto de procedimentos deste certame e gerenciamento da 
Ata de Registro de Preços dele decorrente será a Secretaria 
Municipal da Fazenda – SEMFAZ. 
5. DA VIGÊNCIA 
5.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) 
meses, a partir do cumprimento dos requisitos de publicidade 
oficial, e estará integralmente condicionada às cláusulas deste 
Edital, independentemente de transcrição, incluídas eventuais 
prorrogações conforme estabelecido pelo art. 12, caput, do 
Decreto 7.892/13 e art. 15, § 3°, III, da Lei 8.666/93. 
10. DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. DA PUBLICIDADE 
16.1. O(s) preço(s), o(s) detentor(es) da ata e a(s) 
especificação(ões) resumida(s) do objeto e as quantidades, 
como também as possíveis alterações da presente Ata, serão 
publicadas no DOM – Diário Oficial do Município. 
 
DATA DA ASSINATURA: 05 de dezembro de 2018 
 

_________________________________________ 
MARCOS DA CRUZ CARDOSO 
Secretário Municipal da Fazenda 

 
 

EMPRESA REGISTRADA: LINK3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA - 
EPP 
CNPJ: 18.603.576/0001-09 
ENDEREÇO: RUA RIO BANHO, S/N - CENTRO 
CIDADE: SAUBARA/BA 
TELEONE: (71) 2102-6000 
REPRESENTANTE: KELVEM CAIRES CORDEIRO DE OLIVEIRA 
E-MAIL: info@link3.com.br 

Item 

Objeto Und Qtd 

Valor 

unt. 

Valor Total 

Registrado 

01 Sistema 

integrado 

de 

arrecadaçã

o Municipal 

Mês 12 

GovNet 108.000,00 

TOTAL R$ 108.000,00 


