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1:;• és;iteãO!Adiflinistrátiyo,( r)?'014/ 2021 
j l•  

Final idadé:•  lerrild;  de DiStr'âtolCdntratual do Contrato 024/2018 e Termo Aditivo n° 007/2020, 
.. 

referehted a er,nbresá rog3 SISTEMA LTDA/ EPP. 

Dir'étOria Administrativa 
'I ut" 

dáPésidêndiá 
ji•  

:11 	 • ; ' 	•  	„, 	•  
! . 

' • ; ,Exhià.,'Senhor Presidente, 

1 Corhunipb a Vossa, Excelência a.  necessidade de efetivar o distrato referente ao contrato inicial n° 

024::/ 2018:(cdia ânexla):  e.jo:Ternio Aditivo n° 007, assinado no dia 18/12/2020, com vigência até o 
r;  	•  

,dia .30/04/2021, oriundo''clb PREGÃO PRESENCI AL n°  003/ 2018, por não ser mais conveniente 
.•  	 ,„  :  •  	•  . 	. 

para esta Casà'.Legiáativa.:continuarmos com o Contrato acima mencionado com a empresa MC3 
' ,. 1 	•  l'".!" 	I   

SI STEMA LTDA/ EPP, cuj9,1objetõ é a prestação de serviços especializada de modo continuado e 
•!, 	.•  	•  	•  

imediato,' pára imblantaçãO de.  software e treinamento dos funcionários;  Locação do software do 

Sistema de Contabilidáde Pública, Planejamento Orçamentário (PPA — Plano Plurianual, LOA — Lei 
¡•  	, 	•  	;  

Orçamentaria Anual, i;  LDO—Lei de Diretrizes Orçamentária), Administrativo e Financeiro, 

Tranápárência Públc e Lobáção do software do Sistema Patrimonial da Câmara Municipal de 

Sirriáá. Filhbj 

, 	•  	 •  
Desta, fori.ma,iâolicito'a Vossa Excelência a análise do quanto solicitado, para que possamos tomar 

!á prbVidências cabíveis qUe o caso requer se assim entender o Exmo. Senhor Presidente da 
; • . 	•  !. 	•  

Cámára Muhicipal. 
. 

Mencipsárn:en16, 
PÀ! 

. André 	 tos 

I NI STRATI VO 

Simões Filho, 09 de fevereiro de 2021. 

•  
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CÂMAtu1'MurrICIPAL DE SIMÕES FILHO 
 

il 	I 	
iteCtift1re,DA CÂMAllA 

. ' 11' •1 	1' '-'-- 	- 	I ,f 	l 	, ., 
ii • * '1;.• 	i 	iP,è, :ti. 	— '. u , r. a, ]  

1 . '''.1311......i •", .. 	CI.I.NITft.  ATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 024/2018.  IV '11:1  • zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd ; .,Y I 	:1 	: . 	 - 
i •  • .' rt 	•:,:1:  ,, •,, ,,,,..•. ?. • .»,,, • ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj A CAMARA, MUNICIPAL 00 SIMÕES FILHO, pessoa (uridice de direito público 

.' 	),1  ;11 ; 	, 	, ' Interno.. com' endereço na Praça da Bititia. sln - Centro - Simões Fllho/Ba. inscrito : 	.i 	' 	no CNPJ n° 13.612.270/0001.03, neste mo represenlado por seu Presidente, 
"*- • i • • I / * GEUIVALDO FERREIRA LIMA. doravante. denominado, CONTRATANTE e a ' .• I 	! ., 	• 	empresa MC3 SISTEMA LTDAIEPP. CNPJ n° 00698.082/0001.86, situado na 
I 	

• 	Avenida Luis Viana, 13,223 - Condominio ~gol' Business Pe17„ Bloco Si - Sala 

. I ' i 727 , São Cristóvão - Setvador/Ba neste ato representado na forma dos seus 
 Estal0to5/Regirnento/Contrato Social, pelo titular Sr. MARCELO AUGUSTO DE 

I it•  sou,u, podador do documento de Identidade n°  133.667 260, SSP/6A e CPF o°  
! :,22P.:224.07.5.00. aqui denominada CONTRATADA, iesolvern firmar o presente 

1 	, • instrumento para a prestação de serviços constante do Processo Administrativo n° 
' I ; I, ' 	, 005/2016, reletente ao Pregôo Presencial n• 003/2018. Notas de Empenhos n°s 

1 
'11 

	

	• ' :. 108  e 109'2016, que  rage•O Pelas Leis 8.66E03, de 21.08 93: 10.520. de 
t 1. 17.07.2002. pelo Decreto Municipal n• 1,076, de 08/01/2007 e legislação 
' I pertinente. aplicado supletivamente as disposiçbes de direito privado e os 

.• :• 	; 	' ' '  
pipios de teoria gerai do contraio, mediante as Cláusulas e condições i 	• 	 I segulnles:i 1  

', 1 1 . 	• 	i i .• •I 	i.. 	"• • : 
'...f. ::.4T_Ilie.ÃUL/2..P...e2i/LEIFA -PP 0_03T70 	 ... 	. .. 	. 

.3 	;1:1. Conjui-ohjeto do presente Contrato, a contrataçPo de emprese especializada na prestação 
. 	• 	•( : 

1' 	•,dil:serviOs•  defrnodot contirpado e Imediato. para implantação de software e treinamento dos , 	S' .:ssincio,swici.s.11-ognáo do, sol Imole oo Sistema de Contabdrdade Pública, Planejamento 
, 	• , I Orcá•Menteito (PPA -(Plano Plunanual. 10A - Lei Orçainentaiin Anual, IDO - Lei de Diretrizes 
i i • 	• Orcarnentâila).• Adniimstrativo e Financeiro, Transparência Publico e Locação do software do 
. ' • 	.. Sistema PatriMonial da Tárnara Municipal de Simões Filho. conlorme especificação constante do 

Termo de Refe/éncia. . :•• 	r 	 '. 	. 
r §11°,, •, O obj'et.o: deste CONTRATO sed realizado are COnfOlmide100 com o Anexo Onico desie 
'Centroto e Terrno de Releiencla, 

: 	r 	.. • '. 	.11  
iír-rriákosuSisSÉoNEYA.“)orAçiso ORÇAMENTARIA 

2;2. As despesas para bpagainento deste contrato correrão por conta dos recursos das Cotações 
' 	0(çartientatias•a seguir especificado 

I .1 • 
Org50/Úniciade: 0161.010 -.câmara Municipal de Simões Filho 
Atividade: bs.o3s.boutioi - Gestão das Ações das Advidades da Ornara 

:0er:tento 	Despiesar' 33.90.39.15 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurictica/Locação de 
Software. 

, 	 • 
Órgão/unidade; 01.01.e01 - amara Municipal de Simões Filho 
Atividade: C11.031.001.200.1 - Gestão das Ações das Atividades da Cãrnara 
Elemento de Despesi: 33.70.39.99 - Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Juridica. 

.• ; 
,„ 	••',‘ 

i)iAlt4(4 2:4)F4(;4Ar, 

1 : I 
11 •  

••4 

! 
I )3i t*il 

' 

nt.• 



11) 1 A 1110 E. OFICIA I , Qul'ida4 eira, 04 de Junho de 2020 i Edição N.1.207 1 Cederes I I  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	 164 

ESTADO DA BANIA 
CÁMARA MUNICIPAL DE SIMÕES PILDO 
SECRETARIA DA CÁMAPA 

1)1)1111() 
\MANA 	 C11110 	!:  Quartd-feira, 23 de dezembro de 2020 1 Edição N° 1.317 1 Caderno I I  143 

t i -,CLABSULA'TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
, 	, 

, 	3.1. O valor, global deste contrato e de RS 7.450.00 (sele mil quatrocentos e cinquenta reais). 

§ t 	Os rpagamentes devidos O Contratada serão efetuados mensalmente. de acordo corei o 
cumprimento do objeto contratual, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não 
haja pendência o ser regularizado pelo contratado, 

CLAUSUCA QUARTA - PRAZO CONTRATUAL 

4.1. d prazo deste instrumento, a ser celebrado, tem seu termo inicial no dia da sua assinatura e 
seu termo final em 51 /zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA12/2015. admitida a sua prorrogação nas hipóteses previstas no art. 57. 
inciso I I , da Lei 8,656/93. 

V 	 QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Sem prehrizo de outros encargos decorrentes do Lei, constituem obrigações da CONTRATADA. 
na  execução dos serviços objeto deste contrato:  

5.1. Executar o objeto deste Contrato no prazo e forma ajustado: 

i 
5.2 Apresentar, sempre que solicitado, durante o execução do Contrato, documentos que 
cOmprovent estar cumprindo a legislaçãO em vigor quanto as obrigeOeS assumidos na licitação. 
cri;  es'PeCial, encargos sociais, trabathislas, providenciados, tribuiâNos. ',mais e comerciais:  

I  
, 

	

	5.3. Responder, diretamente. por oudsquer perdas, danos ou prejurzos que vierem a causar a 
CONTRATANTE ou, a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposo, na 
eirecuçãe do ,contrato, independentemente de outras dominações contratuais ou legais a que 
estiver sujeita;  

5.0 Os serviços será() Prestados pela CONTRA TA0A. dentro do período normal de funcionamento 
desta Casa legislativa, ou seja. no dias Úteis das 'moo às 17:00 horas, de segunda a quinteTeira e ' das 08:00 Sul 3r00 noras nas sextas..feiras, 

5.D. Capacitar e treinar. O (s) funcionário Is) indicado (s) pelo CONTRATANTE, visando a utilização 
do sistema de Contabilidade Pública, durante o periodo de execução do presente contrato 

5.6 A CONTRATADA. compromete-se a manter sigilo sobre qualquer dado e doClJrnentos da 
CONTRATANTE. de 'que venha a ter conhecimento ou acesso, ou que venha a lhe ser confiado 
em razão deste contrato, resguardado seu direito de implementação de processos no software em 

. carestá. 

' Si. Relatar Por escritto.à CONTRATNTE toda e qualquer irregularidade observada no execução 
' dos serviços::  

:  

55. Não 'utilizar este Contrato:  como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de 
empi estimes bancados ou descontos de duplicaras, 
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ESTADO DA: BANIA 

. CAMARA mUNICIBAL DE SIM0ES FILHO 
SECRETARIA 04 okmAgA 

g' Exeoutet os senttç'Ost contralados dentro das lecnicas adequadas às Leis vigentes. 

:5.10:Atendei a todos as desoesas decorrentes de assistência tnedica do Sei pessoal, seguro 

confra acidentes no trabalho e dentais exigendies das Leis TrabalhislaS e da Previdência Social. 

bem como. iMpostos. laxas e Quaisquer outros encargos fiscais, de ordem lederat. estadual ou 
municipal. vigentes. 

Acatar e facilitar a ação da fiscalização por pane da Secretaria da Càrnara, cumprindo as 
eigencias da mesma. - 

5)2 Dirigir e supervisionar os trabalhos. ficando responsavel. perante o CONTRATANTE, pela 

6,ali020. dos serviços e pela correto observância das espeolicações tecnicas e demais normas 
aOicáveis' :  

• 

5.13. :Reconhecer os direitos da Administração no caso de Rescisão Administrativa prevista no 
artigo 77 da Lei Federal 8 666/93, 

VI !-- CLAUSULA SEXTA - OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE 

6 1. '
Responsabilizar-se pela supervisãct. atreves de servidor, Quanto à venficaçáo da execução 

das serviços descritos nó aneKo Ume° deste contrato. 

6.2. Efetuar o pagamento na forma convencionada nd presente instrumento. dentro do prazo 

prevfsto. desde que atendidas as formalidades pactuadas conforme especificaçóos constanteS 
oa CLAUSULA TERCEIRA do contrata 

6.1 Atestar as Notas Fiscais da Contratada, observando ein relatório próprio as considerações 
que achar conveniente. 

6.4 Informar oficialmente qualquer moOthcacão na exeCuÇão dos serviços com antecedência 
minima de 24h. 

. 	. 	•  

6 5. Dar á CONTRATADA as condições necessanas nata a regular execução do Contrato. 

6.6. Proceder 6 publicaçâo resumida do instrunterao de contrato e de seus aditamentos na 
imprensa oficial, condiddo ind, spensevel para Silo validade e eficácia 

VI I ,....CLA5SULASETIN1A - DAS PENALtDADES 

§ 	
O descuMprimento.'lotal ou parcial de qualquer das clausulas contidas no contrato sujeitará 

o coritraiado 6s sanções previstas nas Leis 8 666/93 de 21 06.93. 10 520 de 17.07 2002 e 
legisraça0 peninente, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo. 

§. 2',. •  A Inexecuçào lotai bu peroel do contrato ensejara a suspensão ou a imposição da 
deOlaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Municiem., oe Simões Filho e muita ne 
acordo com a gravidade da infração, a saber 

1.:advertencia:  

t 

  

°C. 
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a) 	
Adverlência,•  que deverá ser feita amoves de nolifiCaçâO par meio de oficio, mediante contra. recibo do '

representante legal da CONTRATADA. estabelecendo pisco para cumprimento das 
Obrigações assumidas: 

0) Multa de 0.2 %  (dois décimos por cento). por dia de atraso. no descumonmenlo das 
obrigações assumidas. sobre o valor do medi/ rolamento, aio o 30

*   (trigesirno) dia, sem prejulzo das demais penalidades: 

c) Multa de O/ .%  (quatto decimes par cento), por dia de atraso, no descumprinu
nt o  das 2P

''9açoes essdroldas. sobre o valor do inadirnolernenio. após o 30' grigesirno) dia, imitada 
ao percentual de ,10%  (doo Por cento). sem prejuizo das comais penalidades: 

d):  Multa inderriza!Or'in de 10%  (dez 
por cento) sobre o valor da contrztaçao. incidente no caso de inexecução total. 	„ , 	. 

, §'3:  - 0 valor 
 das muitas 'sra. ebrieeloriamente. deduzido do pagamento do serviço realizado com 

atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato. eventualmente existente. 
§ 4°

. As rrultas previstas nesta cláusula não tern caráter compensatório e o seu pagamento náo 

cometidas. , 	, 	. 	•  
eximira o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações 

,— CLÁUSULA OITAVA — CO REGIME E DA FISCALIZAÇÀO DA EXECLiÇÃO
.  DO 

SE01 C0/REAJÚ5TA5gE0T0 

8.1. A liSCEllilaçáO do presente Contrato ficara sob a responsabilidade do servidor desta Casa 
Legislativa Sr. Raimundo José Santos Souza. Cargo de aretor de Administração Geral. Matricula 

_ 
8 2. Os preços cotados poderão ser objelo de revisa° de acordo como disposto na alisou "d", do 
inciso I I , do artigo 65 da Lei Federal n' 8E66/93, mediante solicitação da empresa vencedora e 
contratada ao Presidente da Camara Municipai. desde Que acompanhada da documentação que. 
coniPrOve a eletiva produclencia do pedido. 

IX GLAUStilLA,NONA 	RESCISÀO 

. 9. Ã 
inexecuçâo.•  lotai ou parcial, deste Contrato ensejara a sua resclsáo com as conseqUências 

contratuals e as previsto na tolo' 8.666(93. 

§ 	
O contratante podere rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses 

pri:ngSlaS no art. 70 da Lei 8,655/93 

§ 30 blas hiptitesas de rescisão oorn base nos crvisos 1 a teli do art. 78 da Lei 8668/93 não cabe 
ao contrelado d.reito a blualquer indenizaç2o 

X 4 CLAUSÜLA DECIMA :TERMO E CONDIÇÕES GERAS 

10.1. Os serviços sorgo exeeulados na forma estabelecida no Anexo Único. deste Contrato. 

XI , CLAOSULA DEDIMÁ PRIMEIRA —FORO 

11.1. .As pacies elegemos Foro da Cornar. de Simões Filho, bolado da Bania. que Prevalecerá 
sobre ilualqudr outro, por mais privilegiado que seja, para dinmir quaisquer dúvidas onundas do 

\ ..4 presente cor/ rato, 



ES FILHO - Contrai-ante 
VE*  

, . . 
.1),14111(1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1,g, ()FI(,IAL 
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;LW.i7.•14.0 •  . 
" 	 ESTADO DA DAMA 1'iffÇJl 	

CÁMARA MUNICIPAL DE SIMOES Fano 
1 SECRETARIA DA CÂMARA 

;
E por em'a.rern •ossim justas• e•

consataoas, as panes firmam o presenie conlrato em 03 (I res) vias 
de teor e;  frirma, na: presença das testemunha5. que subscrevem depois de hão e achado conforme. ;  •  	•  

MC3 SISTEMA Ui 0A/ÉP •  Contratada 
' 	t 

Teiternkinh .5: 

. 1 	• 	; 

•  •  	•  
•  

rf 	 - 

Solhas Filho 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
\ de agoStd de 2010. ; 

"E"KrelARA:1,AUNi 
' 	. 

I  
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ANEXO ÚNICO DO CONTRATO N° 02412018 

QESCRIC/10J22,5j.gayr(2411I4L, COMPOSI ,p_QIRREÇOâ 

. ITENS 	, DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 	. Treinamento •  	Valor 	I  	Valor Total 
1-......-,..' 	•  

. 	i 

	

Oi Mensal R$ 	R$ 

ie e I reinainento 	
. 	•  —1 	_ 	 il O , 11.I I I.ftt 0;00 .72;-T  so-li-wa.  --. 7-  •  - TT"Pl'n''° '  

	

i 	•  

Locação do * S-0-ftware 7-1-6-75Wine de 

	

Coplabliidade Piiblica, Plene;ernen:o 	
I  

. 	
Orçamentário (PRA - Piano Plurianual.. 	

1 	 . I  
02 	LOA- Lei Orçamentaria Anual. LDO - 	

I  	 •  , 
  Lei;  de Diretrizes Orçai-nen:tina), 

. •  	Administrativo, 	e 	Financeiro. 	
. 

. 	.

I  
1  

o3 	Loc'ação ' do software do Sistema I  
h 

	200,0ii_.'  _____41)012á_XI I  

	

1  •  	 I  	•  

	

h071--  VPaalior'I"Po ja  proporcional a 25 (vime e.  cinco) 	04 	TT.----10-2'92.:------). ' dias do ines de dezembro/2018 ._ ._......0. 	..!__ 3. . _. 1..250.00 1  b 
. 1-----'---,ALOFRT_AL 

	

. 	 , 
J T_D 

TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE - PAGAMENTO 
UNIOO - VALOR DE 145 200.00 (duoenlos reais). 

. 	
VALOR MENSAL - Locação do Software Contabilidade e Património RS 1.500,05 (mil e quinhenlos reais)! 

Valor de RO 1.250.00 (mil d.cm. o cinq.e^
, . 'e,.) Proporcional a 20 (viole e 44)cft) dias fte mês de dezeiftaro/20)8, 

- VALOR GLOBAL - R$ 7.450.00 (sete mil quatiocenios e cinquenta reais). 1 

. 	dos luncionario.s. 
W 	 200,00i 	200,001 



:1 
	

. 	 •  

	

,r. •  .e 	' 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• • 	IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.  

4 	•,r.;: 
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Ár:•,tagit, mltjtci0,á..pE SIMÕES FILHO 
:1:31k.eÓRIA ÁDI Í ISTJETIVA 
I .S0)9F1' 

I  

 OÇA4C141•RpES'e,  COMPRAS 

r 	 •  al 	,; •  

41 i4m ,,fg„ 44.  
4 ; ,11 ti 	ERMO ADITIVO 00712020 

lll '1 
JI  EFElidNTE dt0ORÁTO PE PRESTACÃO DE SERVICOS N° 02412018 

I 

k•P'  
CAMARMONICIRALzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1
11),E SIMÕES FILHO, NO ESTADO DA BAHIA, Ente de Direito Púbico, CNPJ n° 

4 '18,6:1.2.276/ (i00:03corkendereço'rta Praça da Bíblia, s/n, Centro, Simões Filho - Bailia, CEP: 43.700-000, 

,,rteste atO"!tepresentació por Seu Presidente, o Exmo. Vereador ORLANDO CARVALHO DE SOUZA, 

doéavànte áenoeni'nada CONTRATANTE, e do outro lado, MC3 SISTEMA LTDA/EPP, pessoa jurídica de 
. 	. 

; . Direito privado, CNP]  n° ,04.69á.092/0001-86, com endereço situado a Condomínio Hangar Business Park, 

Bloco101,Sála 727; São CriistÓvão Salvador/Bahia, neste ato, representada pelo Sr. MARCELO AUGUSTO 

DE SOUZA; C0 n°  229.224.075-00, .ftG no 133.667.260 - SSP/BA, ora denominada de CONTRATADA, para 
, 	;  

' 	efeitos deste ato, ajustarn acordarri o presente TERMO ADITIVO CONTRATUAL,  nos termos do art. 57, 

'1 1 'inciso;I I , g 1.0) art;  ,65,;  1;  b, '§ '1'? da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislações 

pe;tinerites'  e p14 dausill'as a êgt.fir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das i 

I  	:11 	 •  

. 	 •  

Os,CONTRATANTES.férn entteisi justo e avençado, e celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato n.o 
, 	 ..;,. 	; 	. 

024[2018; sujeft ne0-Se as partes as normas disciplinares da Lei n.o 8.666, de 21 de junho de 1993, e às 

sêduíntes 	 , 
I  	;  	•  

9.Áfku'su,LA PRINIffilA - DO OBJETO 
• 

O peesente térmo.adiOyo 401 caibo objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do contrato celebrado entre a 

. C..:ÂMARA•MLINVIPA L 'Iáé VEREADORES DE SIMÕES FILHO e a empresa MC3 SISTEMA LTDA- EPP, 

' contato 'de prestação de'  ,Serviço de modo continuo e imediato, para a implantação de software e 

,tteOmento ;idos funFioários;  locação de software do Sistema de Contabilidade Pública, Planejamento 

6rça,mentárib (0A: flano Plurianual, LOA- Lei Orçamentária Anual, LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias), 

iNci.r."njniStrtN'to e Finanteiro, Transparência Pública da Cãmara de Vereadores de Simões Filho, firmado em 

07"p08/20.18, nos'  termos prijevIstr em sua Cláusula Quarta - Prazo Contratual. 

I . 	 •  
•  	•  

CLÁUSULA SEGUNDA — DA PRORROGAÇÃO 

PelOriresente•Ternio Aditivo, fica Protrogada a vigência do contrato de prestação de serviços, com alteração 

do 2teu prazo 	vigênda passando a viger e a produzir seus efeitos, desde 31 de dezembro de 2020 a 30 de 

. ebtll de'  2021. 	I  
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ESTADO bA BANIA 

CÂMARA MUNI CI PAL DE SI MDES FI LHO 
DIRETORIA AbMINISTRATIVA 

SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

• 
iCLAUSUIA,TEliCzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiEIRA - DO PREÇO 

. 

O valor global deste'contrato é de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). 

OFICIAL 
011101$ 111110 173 

CLÁUSULA QUARTA — D:A FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A alteração.  cOtratuál,.ide iqiue se,trata este instrumento é baseada no art. 57, inciso I I , 510  e art. 651, b, 5 

lo, da Le'i 8.666/93, sendo ' valide legal. 

CLÁUSULA QUI NTA DÁ RATI FI CAÇÃO 

Ficam ,ratificadas Acidas, as demais cláusulas e condições antertarmente avançadas, não alteradas pelo 

presente Yetnio Aditivo. 

, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	I  
E, por estarem de pleno aéordo, firmam o presente Termo de Aditamento, ern 03 (três) vias de igual teor e 

forma, na presença das testemunhas abaixo subscritas. 

Simões Filho - Bahia, 18 de 'deierabro de 2020. 

CONT:RATANTEI  

CÂMARA MUNICIPAL N SIMÕES ILHO-BA 

éNPI 'p°  13.612.270/0001-03 	•  

CONTRATADA, 

MC3 Éi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	LTDA/ EPP 

CNP) 60,04.69.8092/000i-86 

TESTEMUNHAS, 

i 	I  '' 

30mC.,LCLSo.  wx2.,  

-3AcpE:tS ç.500 -63 

2 



' •  ESTADP DA BAHIA 

CÂMARA MUNI CI PAL DE SI MÕES FI LHO 
GABINETE DAI  PRESIDÊNCIA 

'1 1 •  

Simões Filho, 09 de fevereiro de 2021. 

•  

Pip:ceso 5,R.ominiátrati. yO: 014/2021 
, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	 ; ; ;  

'Finálidada:!Emissao.de parecer quanto à possibilidade de Distrato com a empresa MC3 
! 	• ,' 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt •  

SISTEMA'LTDA/EPli, :reféréntao Contrato n° 024/2018 e Termo Aditivo n° 007/2020. 

DettinO: -PrOcuradona :J,:utídica•  •  I. 	, 

DESPACHO 

 

De acordo Com as inforri).ações,da Diretoria Administrativa, constatou-se a inviabilidade da 

continuidade da.co6tratação com a empresa acima citada, o que sugere o seu distrato, nos 

letmos lda 
:, 	 • .•  

Diante dOekpOsto,j:nos temos do art. 38, parágrafo único da Lei n° 8.666/93, solicito a esta 
j 	• li., 

.PrOcurador,ià exame e manifestação através de Parecer sobre a referida solicitação. 
I 	 ' 

: 
Atencidsárn;én e, . 	. 

Er zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	osta dos Santos 

Pres!derite` da Câmara Municipal de Simões Filho 

I
j  

1 



    

ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BA 
PROCURADORIA JURÍDICA 

 

    

    

PARECER JURÍ DI CO N9 017/ 2021 

Processo Administrativo N°  014/ 2021 

Da.: Procuradoria Jurídica 

Para: Gabinete da Presidência 

EMENTA: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	Análise 	jurídica 	da 	legalidade 

da rescisão contratual. Contrato de Prestação de Serviço 

n2 024/2018 e Termo Aditivo n2 007/2020. Contrato 

celebrado entre a Câmara Municipal de Simões e a 

empresa MC3 SISTEMA LTDA/EPP. Art. 79, inciso I I , c/ c 

§1", da Lei n2 8.666, de 1993. Possibilidade legal. 

Vieram os autos a esta Procuradoria Jurídica para exame e manifestação, através do competente 

parecer, acerca da possibilidade de realização de rescisão do Contrato de Prestação de Serviços n2 

024/2018 e Termo Aditivo n2 007/2020, com vigência até o dia 30/04/2021, oriundo do PREGÃO 

PRESENCIAL n2 003/2018, celebrado entre a CÂMARA MUNI CI PAL DE SI MÕES FI LHO, e a MC3 
SI STEMA LTDA/ EPP. 

Preliminarmente, registramos que o procedimento de contratação foi realizado pela autoridade 

administrativa competente com a prévia análise da legalidade do procedimento contratual desta 

Procuradoria Jurídica, como determina o art. 38, inciso VI  e parágrafo único da Lei n2 8.666/93, de 

1993. 

Como todo ato administrativo, a rescisão também deverá trazer em seu bojo os pressupostos de fato 

e de direito, bem como a relação lógica entre eles, que levou o ente público a prática do ato em 

questão. 

No caso dos autos, o que cerne em questão diz respeito à possibilidade de rescisão contratual, uma 

vez que, o referido contrato não é mais conveniente a Casa Legislativa, não entendendo assim a 

necessidade de dar continuidade ao contrato supracitado, deste modo, entende-se por necessário e 

possível a rescisão contratual de forma consensual. 

Praça da Bíblia, s/n — Centro — CEP. 43700-000 —Simões Filho — Bahia. 

Tel.:  (71) 2108-7200 /  2108-7227 
S¡tp:  www.ramarasimnfn ha_anv hr 

....... 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BA 
PROCURADORIA JURÍDICA 

Fundamento nos termos abaixo, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAin verbis: 

Art. 79. A rescisão do Contrato poderá ser:  

I I - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo 

no processo da licitação, desde que haja conveniência para 

a Administração; 

§ 12 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser 

precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente. 

Assim, por razões de interesse público cabe a autoridade administrativa competente a rescisão 

contratual amigável, visto que houve esclarecimento antecipado por parte da administração pública, 

não havendo prejuízo a empresa contratada. 

No dizer de Hely Lopes Meirelles, "...o ato discricionário é 

aquele praticado com liberdade de escolha de seu conteúdo, 

do seu destinatário, tendo em vista a conveniência, a 

oportunidade e a forma de sua realização". (Direito 

Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 2-1995, pp. 

150 a 15) 

Para Maria Sílvia Zannela Di Pietro:  

"A própria licitação constitui um princípio a que se vincula a 

Administração Pública. Ela é decorrência do princípio da 

indisponibilidade do interesse público e que se constitui em 

um restrição à liberdade administrativa na escolha do 

contratante; a Administração terá que escolher aquele cuja 

proposta melhor atenda ao interesse público."(Di Pietro, 

1999, p.294) 

Praça da Bíblia, s/n — Centro — CEP. 43700-000 — Simões Filho — Bahia. 

Tel.:  (71) 2108-7200 /  2108-7227 

Site:  www.camarasimoes.ba.gov.br  



        

       

ESTADO DA BANI A 
,CÂMARA MUNI CI PAL DE SI MÕES FI LHO - BA 
PROCURADORI A JURÍ DI CA        

        

        

Quer isto dizer que o administrador deve agir com liberdade de escolha, mas seguindo os parâmetros 

legais, permitindo-se que ele já entre várias opções a que melhor se encaixe na lei. 

Sinale-se que a rescisão amigável pode ocorrer desde que com prévia aquiescência das partes e a 

conveniência para a Administração, ou o interesse público. 

DA CONCLUSÃO 

Assim, sem prejuízo dos documentos que já constam nesse processo, verificada e observada a devida 

instrução destes autos, atentando para as exigências da Lei Federal n2 8.666/93, tendo as partes 

ciências das suas obrigações, observando os princípios da economicidade e da razoabilidade, 

evitando-se prejuízo ao erário, há que se manifestar em razão da vontade das partes pelas rescisões 

dos contratos de forma amigável, manifesto-me pela REGULARI DADE DA PRESENTE RESCI SÃO 

CONTRATUAL, devendo a mesma ser precedida de autorização escrita e fundamentada pela 

autoridade competente, se assim entender conveniente à CÂMARA MUNI CI PAL DE SI MÕES FI LHO — 

BAHI A. 

É o Parecer. 

S.J.M. 

Simões Filho, 22 de fevereiro de 2021. 

RUI MAR ARAUJO CAVALCANTE 

Procurador Adjunto 

OAB/ BA 32.027 

ihaia LanssaStitoNra 
Advogada 

0418 A 55.728 

Praça da Bíblia, sin —Centro — CEP. 43700-000 — Simões Filho — Bahia. 

Tel.:  (71) 2108-7200 /  2108-7227 
ite •  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~,v.ramarasimneç.hasfov.hr  
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 'I  ElAD,0 D. BAHIA 

ÇÂMÃRA MUNI CI PAL DE SI MÕES FI LHO 
DIEtbRI4ADMINISTRATIVA 

, 

	

lp 	•  
, 

BLI C'A AO DO TERMO DE DI STRATO 
111 

I I I   

, 
i. 

1

iPàr 

	1 '‘ 

j! 	• 
determináçãó 1'dd Extylo':  „Sr. Erivaldo Costa dos Santos, Presidente da 

Camara .Municipall, de Simões. Filho/Ba, em cumprimento ao Art. 26 da Lei 
si 	 i 

8.666/93, aptc5hz ápülicaçãb, do Termo de Distrato, referente ao Contrato n° 
; 	'(1 	..t ' 	•  

!024/2018;V TermbsAditivo n° 00,7/2020, que tem como objeto a prestação de 

:sei-Viços eápecializad 'a ide' modo continuado e imediato, para implantação de 
iY I  

stiftwar,e;e:  treinánientolqqs, funcionários;  Locação do software do Sistema de 
i 

Contabilidade ;  Publica, i'Pláriejánlento Orçamentário (PPA — Plano Plurianual, 

.LOA' —: Lei Orçápi-  enfária Anual, LDO — Lei de Diretrizes Orçamentária), 
, 	 ,k 

Adminis'tratiy9 e FinanCêiro, Transparência Pública e Locação do software do 

Sistema ,,Ptrimo,nial. Câmara Municipal de Simões Filho, junto a empresa 
. 	 1  

	

MÇaSISTEMA.LTDA/EPP. 	 PUBLICAD zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO MURAL 
CÂMA A M IC 
SIMOE FILHO Em

IP.5AUÁ 

' 	•  
Praça da Bíblia, s/n -:Centro — Simões Filho/Ba. CEP: 43.700-000 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
. http: / / ba.portaldatransparencia.combdcamara/simoesfitho/   

AVI SO DE TERMOS DE DI STRATOS DE CONTRATOS — FEVEREI RO/ 2021 

A Câmara Municipal de Simões Filho torna público o resumo dos seguintes Termos de Distratos: Empresa T. 
O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDNME, CNPJ no 10.405.329/0002-77, referente ao contrato no 
012/2019, celebrado em 18/03/2019, tendo seu último Termo Aditivo no 001/2020, com vigência para o dia 
17/03/2021; Objeto:  Prestação de serviços de locação de sistemas voltados aos trabalhos desempenhados 

em setores de Patrimônio, Frota, Almoxarifado, Protocolo e Compras da Câmara Municipal de Simões 
Filho/BA; Fundamento Legal:  artigo 78, inciso XI I  e 79 inciso I I , § 10  da Lei 8.666/93; Processo 
Administrativo no 013/2021; Data da assinatura do Termo: 10/02/2021. 

Empresa MC3 SISTEMA LTDA/EPP, CNPJ no 04.698.092/0001-86, referente ao contrato no 024/2018, 
celebrado em 07/08/2018, tendo seu último Termo Aditivo no 007/2020, com vigência para o dia 
30/04/2021; Objeto:  Prestação de serviços de modo continuado e imediato, para implantação de software e 
treinamento dos funcionários;  locação do software do Sistema de Contabilidade Pública, Planejamento 
Orçamentário (PPA — Plano Plurianual, LOA — Lei Orçamentária Anual, LDO — Lei de Diretrizes Orçamentária), 
Administrativo e Financeiro, Transparência Pública da Câmara Municipal de Simões Filho; Fundamento Legal:  
artigo 78, inciso XI I  e 79 inciso I I , § 10  da Lei 8.666/93; Processo Administrativo no 014/2021; Data da 
assinatura do Termo: 10/02/2021. 

Empresa COPAM INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA/ME, CNPJ no 05.481.412/0001-04, referente ao 
contrato no 028/2017, celebrado em 19/05/2017, tendo seu último Termo Aditivo no 003/2020, com 
vigência para o dia 18/05/2021; Objeto:  Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
aluguel de Sistema Folha de Pagamento para o Setor de Recursos Humanos, para atender a solicitação da 
Câmara Municipal de Simões Filho; Fundamento Legal:  artigo 78, inciso XI I  e 79 inciso I I , § 10  da Lei 
8.666/93; Processo Administrativo no 015/2021; Data da assinatura do Termo: 10/02/2021. Erivaldo Costa 
dos Santos — Presidente da Câmara Municipal. Simões Filho, 10 fevereiro de 2021. 

EAC EMPRESA DE 
* -r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	*  	ADMINISTRACAO DE 

*  	CONTRATOS LTDA ;  *  
*  21.853.150/0001-07 

' *  	 *  4 	E HE , Emitido por. AC FENACC 
* .., zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	. *  RFB 
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