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TERMO ADITIVO N° 001/2021, REFERENTE AO CONTRATO N° 
004/2021 - DISPENSA n° 001/2021

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210/2021

ASSUNTO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO

PERÍODO DA PRORROGAÇÃO - 01/01/2022 a 28/02/2022

EMPRESA: BENTECH COM. INFORMÁTICA E SERV. EIRELI

Praça da Bíblia, s/n - Centro - Simões Filho/Ba. CEP: 43.700-000
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Simões Filho, 13 de dezembro

Processo Administrativo: n° 210/2021 

Origem: Diretor Administrativo
Destino: Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Simões Filho
Assunto: Prorrogação da Vigência contratual com a empresa BENTECH COM.
INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI.

Senhor Presidente,

Venho, por meio desta, solicitar a V. Exa. que análise e autorize a possibilidade de aditamento do 
contrato de n° 004/2021, cópia anexa, firmado entre a Câmara Municipal de Simões Filho e a 
empresa BENTECH COM. INFORMÁTICA E SERVIOS EIRELI, que tem como objeto a aquisição 
de recargas para cartuchos E toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de 
Simões Filho, uma vez que o referido contrato expirará em 31/12/2021, conforme cláusula quarta 
do referido contrato.

Ocorre que o instrumento contratual supracitado não fora executado em sua totalidade, portanto 
não foi exaurido o cumprimento do objeto. Logo, o presente aditivo visará apenas a estipular nova 
data limite para a conclusão da entrega dos materiais. Ressalta-se ainda que a presente 
prorrogação de prazo se dará antes do término fixado inicialmente, em período compatível com a 
legislação vigente e não importará acréscimo na dotação orçamentária.

A citada empresa, em sua carta de manifestação de interesse na prorrogação da vigência 
contratual, datado de 09 de dezembro de 2021, conforme cópia anexa, mantém inalteradas as 
cláusulas pactuadas inicialmente; são mantidas as condições iniciais de habilitação pela empresa 
contratada; os preços contratados permanecem os mesmos, sendo vantajosos para a 
Administração; já existe a disponibilidade orçamentária para fazer frente às despesas; inexistem 
encargos contratuais superiores aos já pactuados; possibilita-se a execução contratual e a 
prorrogação em apreço não ocasiona transfiguração do objeto originalmente contratado no 
certame.

Com isso, se pretende preservar o princípio da economicidade e eficiência dos serviços públicos, 
observando-se também ao quanto previsto no art. 57, inciso VI da Lei n° 8.666/93. Dessa forma, 
solicito a Vossa Excelência às providências necessárias, se assim entender conveniente, 
autorizando a prorrogação de 01/01/2022 a 28/02/2022.

Atenciosamente,

André Luiz Bispo do: ;os
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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS N° 004/2021 .2

2!r t

A CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, pessoa jurídica de direito público,
! com endereço na Praça da Bíblia, s/n - Centro - Simões Filho/BA, inscrita no CNPJ 

' h° 13.612.270/0001-03, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Erivaldo 
í Costa dos Santos, doravante, denominado, CONTRATANTE e a empresa 

: BENTECH COMÉRCIO INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ n° 
, ■ 28.356.331/0001-88, situada a Avenida Engenheiro Elmo Serejo de Farias N° 2518 

Cia I 1 - Simões Filho/BA, neste ato representada na forma dos seus 
i .Estátutos/Regimento/Contrato Social, pelo titular, o Sra. Ediene Luz Brito dos 

Santps, portador do documento de Identidade n° 0851800092 e CPF n“ 
012.460.285-14, aqui denominado CONTRATADA, resolvem firmar o presente 
instrumento para o fornecimento de materiais, autorizado pelo despacho constante 

I do Processo Administrativo n° 003/2021, Nota de Empenho n° 101/2021, referente a 
Dispensa de Licitação n° 001/2021, que regerá pela Lei n° 8.666/93 e suas 

, posteriores alterações, aplicado supletivamente as disposições de direito privado e 
os princípios da teoria geral do contrato, mediante as Cláusulas e condições 

• seguintes:
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IL ' CLAÚSULA PRIMEIRA - DÕ OBJETO ...

Constitui objeto do presente contrato, a AQUISIÇÃO DE RECARGAS PARA CARTUCHOS E 
TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO.

1.1.
I
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II1 § Io. O objeto deste CONTRATO será realizado em conformidade com o Termo de Referência que,
juntarríenté com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, 
independentemente de transcrição.
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.2.1. As^despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos das Dotações 
. Orçamentárias a seguir especificadas:

Úrg'ão/Unidade: 01.01.001 - Câmara Municipal de Simões Filho 
: Atjvidáde: 01.031.001,2.00,1 - Gestão das Ações das Atividades da Câmara

■ 1 Elemento de Despesa:' 33.90.30.05 - Material de Consumo/Material de Processamento de Dados

[ÍTT : ‘ -cLÃÜSUCÃTlÉRCElRA_T PREÇO”Ê CONDIÇÕÉS-DFPÃGÃMÉNfÕ‘“; '''
. ' i . 1 • '

3.1. O valor global estimado deste contrato é de R$ 17.563,00 (dezessete mil e quinhentos e sessenta e 
três reais). .

§ Io. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados, de acordo com o cumprimento do 
objeto contratual, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data da apresentação da Nota
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Q.

Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser 
regularizada pelo contratado. .2

2
03Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e 

previdenciárias, a CONTFtATADA deverá entregar a documentação a seguir relacionada juntamente 
com a Nota Fiscal/Fatura referente aos fornecimentos executados:

3.2.
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Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeito Negativo de débitos 
relativo a Tributos Federais, abrangendo, inclusive o INSS, expedida pela Receita Federal 
do Brasil;

a)
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Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito Negativo expedida pelo município, 
relativo ao domicílio ou a sede da licitante, comprovando sua regularidade para com a 
Fazenda Municipal;

b)
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Certidão Negativa, ou Positiva com efeito Negativo, ou ainda de não contribuinte, expedida 
pela Secretaria da Fazenda do Estado em que estiver localizada a sede da licitante;

c)

Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida 
pela Caixa Econômica Federal;

d)

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho - Lei 
Federal n° 12.440 de 07 de julho de 2011.

e)

Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela CONTRATADA na Diretoria 
Administrativa
diretoriaadm@camarasimoesfilho.ba.gv.br e financeiro@camarasimoesfilho.ba.gov.br.

3.2.1.
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3.2.2. A Contratada deverá discriminar no corpo da nota fiscal o número da nota de empenho ou 

ordem de fornecimento, o número do Contrato correspondente á contratação e o seu 
domicilio bancário (número do banco, nome, número da agência e da conta corrente).
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3.2.3. Recebida a documentação mencionada, a fiscalização deverá apor.a data de entrega a 
Câmara Municipal de Simões Filho e assiná-la.
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3.2.4. Verificadas inconsistências ou dúvidas na documentação entregue, a CONTRATADA terá o 
prazo máximo de 7 (sete) dias corridos, contado a partir do recebimento de diligência da 
fiscalização, para prestar os esclarecimentos cabíveis, formal e documentalmente.

I §3 5

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa da CONTRATANTE, o valor devido será 
atualizado com:

3.3.

multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura; 
juros de 1 % ao mês e

a)
b)

i

mailto:diretoriaadm@camarasimoesfilho.ba.gv.br
mailto:financeiro@camarasimoesfilho.ba.gov.br
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atualização monetária, calculada pro rata tempore, com base no IGP-DI.c)
.g

3.4. . Sendo a contratada optante pelo SIMPLES, deverá a mesma apresentar cópia do respectivo termo 
de opção juntamente com a nota fiscal de fornecimento dos produtos de modo a que os tributos 
incidentes sobre a operação de venda dos mesmos sejam recolhidos naquela modalidade.
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[IV. CLÁUSULA QUARTA - PRÁZÒ*CONTRATÚAL un cá 

11'.L5O prazo deste instrumento, a ser celebrado, será a partir de sua assinatura e seu encerramento em 
31/12/2021.

4.1. £
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jv. CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Sem prejuízo de outros encargos decorrentes da Lei, constituem obrigações da CONTRATADA, na 
execução do objeto deste contrato:

1!
g

Executar o objeto do Contrato no prazo e forma ajustado;

A quantidade dos materiais a serem fornecidos em cada requisição será determinada pela 
CONTRATANTE no momento em que fizer a solicitação, tendo em vista que esta será feira por 
meio de autorização de fornecimento ou similar:

5.1.

a £5.2.
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8 %Durante a entrega, a carga e descarga os cartuchos e toners ficam sob responsabilidade do 

fornecedor;
a) 2! 
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Caso o produto seja entregue em desconformidade, o mesmo será rejeitado no ato da entrega, 
devendo a empresa sanar o problema em até 02 (dois) dias úteis, sob pena de cancelamento da 
compra;

b)

Todos os cartuchos e toners deverão ter suas recargas completas, nas quantidades máximas que 
lhes couberem;

5.3.

Todo destravamento, modificação ou qualquer outro tipo de adequação necessária para o 
funcionamento do cartucho ou toner recarregado na impressora incluindo fornecimento de peças 
para substituição de seus componentes (cilindro, imã, dosador, lâmina PCR e chip) são de 
responsabilidade única e exclusiva da empresa contratada, sem nenhum custo adicional para a 
Câmara, podendo ser cobrado apenas o valor licitado para recarga daquele toner ou cartucho;

5.4.

Os cartuchos/toners deverão ser retirados no prédio da Câmara num dia a ser especificado pela 
Administração e serão entregues recarregados em, no máximo, 01 (hum) dia útil depois, na 
quantidade solicitada sem custo adicional para a CONTRATANTE, sendo que as recargas serão 
solicitadas parceladamente conforme a necessidade da Administração.

5.5.

A recarga deverá ser efetuada no próprio cartucho/toner da Administração, não sendo aceita 
substituição das carcaças;

5.6.
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5.7. As tintas e pós de toners a serem utilizados nas recargas deverão ser de primeira qualidade;
.1

O pó utilizado deverá ser compatível com a marca do toner e que apresente qualidade e rendimento 
similares aos originais, devendo ser a quantidade de tinta ou pó colocada no cartucho igual á 
quantidade de um cartucho originai, salvo aquele que tem um reservatório com capacidade de 
maior rendimento;

5.8.
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Os produtos entregues deverão ser de primeira qualidade, sendo que, Observando-se 
irregularidades na qualidade ou no desempenho do (s) produto (s) recebido (s), após a sua 
utilização, ou a qualquer tempo e dentro do prazo de validade, deverá a CONTRATANTE convocar 
a presença do representante da CONTRATADA, que deverá efetuar a (s) substituição (ões) 
necessária (s).

5.9.

5.10. Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem o 
cumprimento da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;

Responder, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem a causar a 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na 
execução do contrato, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver 
sujeita;

5.11.
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2.35.12. Comunicar ao Contratante, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos materiais, 
objeto do presente Contrato;
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Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de 
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas.

5.13.

Atender a todas as despesas decorrentes de assistência médica do seu pessoal, seguro contra 
acidentes no trabalho e demais exigências das Leis Trabalhistas e da Previdência Social, bem 
como, impostos, taxas e quaisquer outros encargos fiscais, de ordem federal, estadual ou municipal, 
vigentes;

5.14.
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5.15. Acatar e facilitar a ação da fiscalização por parte da Câmara, cumprindo as exigências da mesma;

IIReconhecer os direitos da Administração no caso de Rescisão Administrativa prevista no artigo 77 
da Lei Federal 8.666/93;

5.16.

3 !u 2
5.17. Não subcontratar o objeto deste contrato, salvo com expressa autorização da contratante.

IVL "CLAUSULA SEXTA-OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE J
Responsabilizar-se pela supervisão, através de servidor, quanto á verificação da entrega dos 
materiais, descritos no ANEXO ÚNICO deste contrato.

!

.
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O.

Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo previsto, 
desde que atendidas às formalidades pactuadas, conforme especificações constantes da 
CLÁUSULA TERCEIRA do contrato.

6.2.

t/l
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Dar à CONTRATADA as condições necessárias para a regular execução do Contrato.6.3.

Informar oficialmente um preposto para fiscalizar o contrato.6.4. LO ftj 
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Informar oficialmente qualquer modificação na entrega dos materiais com antecedência mínima de 
24 horas.

6.5.
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tVII. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o 
contratado às sanções previstas nas Leis 8.666/93, de 21.06.93; 10.520, de 17.07.2002 e legislação 
pertinente, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo. li

r ãA inexecução total ou parcial do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Simões Filho e multa de acordo com a 
gravidade da infração, a saber:

7.1,
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Advertência, que deverá ser feita através de notificação por meio de oficio, mediante contra- 
recibo do representante legal da CONTRATADA, estabelecendo prazo para cumprimento 
das obrigações assumidas;

a)

§1
multa (s):7.1.2.

Multa de 0,2 % (dois décimos por cento), por dia de atraso, no descumprimento das 
obrigações assumidas, sobre o valor do inadimplemento, até o 30’ (trigésimo) dia, sem 
prejuízo das demais penalidades;

a)
ro

o s
ro ^ c <y

1 ■§
Multa de 0,4% (quatro décimos por cento), por dia de atraso, no descumprimento das 
obrigações assumidas, sobre o valor do inadimplemento, após o 30° (trigésimo) dia, 
limitada ao percentual de 10% (dez por cento), sem prejuizo das demais penalidades;

b)

OU ~
E £Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, incidente no caso 

de inexecução total.
c) s I

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, conforme artigo 87, inciso III, da Lei 
n.° 8.666/93.

7.1.3.

I

t
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O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do fornecimento realizado com 
atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente.

7.2.

2
DO7.3. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o 

CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
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U 558.1. A contratação será efetivada de forma parcelada, conforme solicitação do setor competente.
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|IX. CLÁUSULA NOVA-DA~FISCALIZAÇÀO

A fiscalização do presente contrato ficará sob a responsabilidade do servidor desta Casa Legislativa 
o Sr. André Luiz Bispo dos Santos, Diretor Administrativo, Portaria N° 005/2021, ao qual competirá 
velar pela perfeita execução do objeto licitado.

9.1.
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A fiscalização de que trata o inciso anterior não exclui, nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na 
execução do objeto.

9.2.

Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o 
agente fiscalizador dará ciência a CONTRATADA, por escrito, para adoção das providências 
necessárias para sanar as falhas apontadas.

9.3.

[X. CLÁUSULA DÉCIMA - DO REÀJUSTAMÉNTO__________ j . 1

10.1. Os preços propostos poderão ser objeto de revisão de acordo com o disposto na alinea "d", do 
inciso II. do artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93, mediante solicitação da empresa vencedora e 
contratada ao Presidente da Câmara Municipal, desde que acompanhada da documentação que 
comprove a efetiva procedência do pedido.

ilOIXI. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

II
"S -oA inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências 

contratuais e as previstas na lei n° 8.666/93.
11.1.

.£ S

II§ Io. O contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses 
previstas no art. 78 da Lei 8.666/93. é £i

3 p

§ 2°. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei 8666/93, não cabe ao 
contratado direito a qualquer indenização.
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SEtÒR DE LICITAÇÕES E COMPRAS
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pai. ; “ CLÁUSULA DÈClMÃ SEGUNDA--TERMÕE CONDIÇÕES GERAIS
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' I 12ii.. A ^CONTRATADA declara neste ato, ter pleno conhecimento e compreensão das especificações 

■ i técnicas, dos 'documentos e demais condições contratuais, não podendo, pois em nenhuma 
circunstância, alegar o desconhecimento dos mesmos para isentar-se de responsabilidade pela 

■ , correta execuçãp do objeto deste Contrato,
; • ;; '

12.2.! A itolerançia ou.não exercício, pela CONTRATANTE de quaisquer direitos a ela assegurados neste 
contrato .ou na'legislação em geral, não importará em renovação ou renúncia a qualquer desses 

' ■ direitos,: dbdendo a mesma exercitá-los a qualquer tempo.
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12.3.' Áj, contratada, ficará ,: obrigada a aceitar nas mesmas- condições contratuais, acréscimos ou 

'I - - süp'rêssões"que 'sé fizerem' no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do òontfáto, na forma prevista no art. 65, § Io, da Lei n°. 8.666/93 e posteriores alterações.

12.4; Ás súpressôes-poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja resultado de 
acòrdo entre bs contratantes.
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As partes elegem o Foro da Comarca de Simões Filho, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre 
qualqüer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 
contrâto.
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E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato em 03 (três) vias de teor e 

i • forma; na jsresênçá das testem/nhas, qué subscrevem depois de lido e achado conforme.
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ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS
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ANEXO ÚNICO DO CONTRATO N° 001/2021. &
i/l (T3

li.JJ
u

DESCRIÇÃO VALOR TOTALVALOR UNITQUANTITENS
3 1
S m 
tí -o 
Sí 6

'RECARGA TONER BROTHER DR2340 780,0026 30,001

23,00 598,0026RECARGA TONER HP 12 A2 £ -o 
- ? 
3 s
tt O

6.825,00195 35,00RECARGA TONER HP 35/36 A3

“1.550,0035,00130RECARGA TONER HP 85 A4 I .£
1.040,00208 5,00RECARGA CARTUCHO HP 22 - COLORIDO5

u c
- .S'
o OO1.040,005,00208RECARGA CARTUCHO HP 21 - PRETO6

Ín m 
8 %

1.365,005,00273RECARGA CARTUCHO HP 122 - COLORIDO7
CJ ftJ

3.1
°c s % °
il

ro

§!

1.365,005,00273RECARGA CARTUCHO HP 122 - PRETO8

17.563,00TOTAL

VALOR GLOBAL de R$ R$ 17.563,00 (dezessete mil e quinhentos e sessenta e très reais). 
Condições de pagamento: Conforme fornecimento, 
ff’razo de Entrega: Conforme Termo de Referência.
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C,\pAk£^S/ a<YLicitação - Câmara Municipal de Simões Filho

De: Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 
[licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br] 
terça-feira, 7 de dezembro de 2021 11:26 
'bentech2016@outlook.com'
RENOVAÇÃO CONTRATUAL

i-Enviado em:
Para:
Assunto:

r

$
Prezados,

Informamos a empresa BENTECH COMÉRCIO INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI, QUE O CONTRATO NUMERO 
004/2021, firmado com a CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, estará vencendo em 31.12.2021.Desse modo, 
para que o referido não perca sua continuidade, solicitamos que essa empresa nos envie um comunicado 
manifestando o seu interesse, ou não, em prorrogar o prazo, o mais breve possível, para que possamos tomar as 
medidas decorrentes.

t

A comunicação deverá ser endereçada ao diretor da Câmara, o Sr. André Luiz Bispo dos Santos.

Atenciosamente,

Elder Celestino de Paula 
Setor de Licitação e Compras 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Telefone | 71 2108.7236

;
í

l

mailto:licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br


BencecH
INHIRMAIIÜA

Á Camara Municipal de Simões Filho 
limo. Sr Diretor.

Viemos através desta carta, manifestar o interesse da empresa Bentech Comercio Informática e 
Serviços, na continuidade dos serviços prestados junto a Camara Municipal de Simões Filho.

Simões Filho 09 de Dezembro de 2021.

EDIENE LUZ BRITO DOS Assinado de forma digital por EDIENE
LUZ BRITO DOS SANTOS:01246028514 
Dados. 2021.12.09 15:21 ;26 -OBWSANTOS:01246028514

BENTECH COMERCIO INFORMÁTICA

128.356 jotmâtics OBENTECH Comecco i
Serviços r.!reiH''C

Av Enq.'ElToSerejode ^
CIAI-CEP.43.700-000 

SIMÕES FILH0-BA.

íias.n6 02MSi

L.

BENTECH COMERCIO INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI-ME 
CNPJ: 28.356.331/0001-88 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 142.431.979 

AV. ENG ELMO SEREJO DE FARIAS, 2518, CIA 1, CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA 
TEL: (71)98888-7233 / EMAIL: bcntech201faiAloutlook.com
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EMPRESARIAL

Contribuinte: BENTECH COMERCIO INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI

Endereço: Avenida ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS N°02518 - - CIA I - Simões 
Filho-BA CEP: 43700000

CPF/CNPJ: 28.356.331/0001-88

Inscrição: 15289

Data de emissão:20/l 2/2021 Validade: 20/03/2022

Ressalvando o direito do Município 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 
Municipal da Fazenda.

Esta Certidão se refere a inscrição municipal informada no âmbito da Secretaria Municipal da 
Fazenda, com amparo no artigo 314 da Lei 1.102/2018, que institui o Código Tributário Municipal, 
combinado com o artigo 205, do Código Tributário Nacional.

*4:

Chave de Validação WEB: cf48dd0d

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
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Emissão: 2

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°: 20215260240

RAZÃO SOCIAL

BENTECH COMERCIO INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

142.431.979 28.356.331/0001-88

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica 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 20/12/2021, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, 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 apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

RelCertidaoNegativa.rptPágina I de 1

http://www.sefaz.ba.gov.br
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BENTECH COMERCIO INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI (MATRIZ E 
FILIAIS)

CNPJ: 28.356.331/0001-88 
Certidão n°: 57420753/2021 
Expedição: 20/12/2021, às 14:05:18 
Validade: 17/06/2022 
de sua expedição.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que BENTECH COMERCIO INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI (MATRIZ 
E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 28.356.331/0001-88, 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 n° 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 juridicas 
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.

http://www.tst.jus.br


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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: BENTECH COMERCIO INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI 
CNPJ: 28.356.331/0001-88

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 09:38:39 do dia 14/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/01/2022.
Código de controle da certidão: 69C6.842D.383C.1545 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://rfb.gov.br
http://www.pgfn.gov.br


Consulta Regularidade do Empregador Página 1 de 1

Voltar Imprimir

Cá±[]\A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF

Inscrição: 28.356.331/0001-88
Razão 

Social:
Endereço:

BENTECH COMERCIO INFORMÁTICA E SERICOS EIRELLI ME

AV ENG ELMO CEREJO DE FARIAS 2518 / CIA I / SIMÕES FILHO / 
BA / 43700-000

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 
Serviço - 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:04/12/2021 a 02/01/2022

Certificação Número: 2021120403363018499006

Informação obtida em 20/12/2021 14:02:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

20/12/2021https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf

http://www.caixa.gov.br
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf


ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Processo Administrativo: n° 210/2021 

Origem: Gabinete da Presidência 

Destino: Procuradoria Jurídica

Assunto: Autorização e encaminhamento para emissão de parecer referente ao aditivo do 

Contrato de n° 004/2021 da empresa BENTECH COMÉRCIO INFORMÁTICA E SERV. EIRELI .

DESPACHO

De acordo com as informações da Diretoria Administrativa, constatou-se que o Contrato de n° 

004/2021, firmado entre a Câmara Municipal de Simões Filho e a empresa BENTECH COMÉRCIO 

INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI, expirará em 31.12.2021. Assim, para que não haja 

descontinuidade na execução contratual, autorizo a abertura do procedimento para aditamento e 

encaminho o Processo Administrativo de n° 210/2021, referente a possibilidade de aditamento do 

Contrato de n° 004/2021, a fim de apreciação e emissão de parecer favorável ou não por este 

setor jurídico, em conformidade com a Lei Federal de Licitações e Contratos e outros normativos 

correlatas.

Simões Filho/Bahia, 20 de dezembro de 2021.

EriváldcUíosta dos Santos

Presidente"Qa Câmara Municipal de Simões Filho



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS

MINUTA DE TERMO ADITIVO 001/2021 AO CONTRATO DE N° 004/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, NO ESTADO DA BAHIA, Ente de Direito Púbico, CNPJ n° 

13.612.270/0001-03, com endereço na Praça da Bíblia, s/n, Centro, Simões Filho - Bahia, CEP: 43.700-000, 

neste ato representado por seu Presidente, o Exmo. Vereador ERIVALDO COSTA DOS SANTOS, doravante 
denominada CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa BENTECH COM. INFORMÁTICA E SERVIÇOS 

EIRELI, CNPJ n° 28.356.331/0001-88, situada Avenida Engenheiro Elmo Serejo de Farias n° 2518 Cia I 

Simões Filho-Ba, neste ato representado na forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo seu

............... . portador do R.G. n°

, doravante denominada CONTRATADA, para efeitos deste ato, 

ajustam e acordam, o presente TERMO ADITIVO CONTRATUAL, nos termos do art. 57, inciso VI da Lei 

8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislações pertinentes e pelas cláusulas a seguir 

expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

, SSP/BA, inscrito noprocurador Sr. ... 

CPF/MF sob o n°

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato n° 

004/2021, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, e às 

seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do contrato celebrado entre a
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO e a empresa BENTECH COMÉRCIO INFORMÁTICA E 

SERVIÇOS EIRELI, cujo objeto a aquisição de recarga para cartuchos E toners para suprir as necessidades 

da Câmara Municipal de Simões Filho, firmado em 29/01/2021, nos termos previstos em sua Cláusula Quarta 

- PRAZO CONTRATUAL.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO

Pelo presente Termo Aditivo, fica prorrogada a vigência do contrato, com alteração do seu prazo de vigência, 

passando a viger e a produzir seus efeitos, a partir de 01 de janeiro de 2022 a de 2022.de



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Permanecem inalterados o valor global do contrato e a dotação orçamentária inicialmente prevista.

CLÁUSULA QUARTA- DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A prorrogação contratual de que se trata este instrumento é baseada no art. 57, inciso VI da Lei 8.666/93, 

sendo valida e legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo 

presente Termo Aditivo.

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente Termo de Aditamento, em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, na presença das testemunhas abaixo subscritas.

Simões Filho - Bahia,.... de de 2021.

Erivaldo Costa dos Santos
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO-BA - CONTRATANTE

BENTECH COM. INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF:CPF:

2



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

PARECER JURÍDICO NQ 117/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210/2021

DA.: PROCURADORIA JURÍDICA

PARA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO ADITIVO N° 001/2021. REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 004/2021.

EMENTA: ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO JURÍDICA ACERCA 
DA POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 
CONTRATUAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO N5 
004/2021. CONTRATO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BAHIA E A EMPRESA 
BENTECH COMÉRCIO INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 57, II, § 1? DA LEI N? 8.666/1993. 
POSSIBILIDADE LEGAL.

Vieram os autos à esta Procuradoria Jurídica, para análise e manifestação acerca da possibilidade de 

prorrogação do Contrato nQ 004/2021, contrato celebrado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES 

FILHO/BAHIA e a empresa BENTECH COMÉRCIO INFOMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI, cujo o objeto é a 

aquisição de recargas para cartuchos e toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de 

Simões Filho - Bahia.

DA ANÁLISE JURÍDICA

Preliminarmente, cumpre esclarecer que a análise neste parecer se restringe a verificação dos 

requisitos formais para a possibilidade de prorrogação contratual. Destaca-se que o estudo será 

restrito aos pontos jurídicos, estando excluídos quaisquer aspectos técnicos, econômicos e/ou

Praça da Bíblia, s/n - Centro - CEP. 43700-000 - Simões Filho - Bahia. 
Tel.: (71) 2108-7200 / 2108-7268 

Site: www.camarasimoesfilho.ba.qov.br

http://www.camarasimoesfilho.ba.qov.br


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

discricionários.

Destarte, o Contrato de Prestação de Serviços nQ 004/2021, fora celebrado em 29 de janeiro de 

2021, com prazo de vigência até 31 de dezembro de 2021. Diante da não execução contratual em 

sua totalidade, não foi exaurido o cumprimento do objeto. Havendo assim a necessidade de 

prorrogação contratual, bem como justificado em manifestação da Diretoria Administrativa, a 

necessidade de prorrogação contratual, visto o não houve exaurimento do objeto.

Nesse sentido, o entendimento é que por envolver a entrega de um resultado, a contratação em 

epígrafe caracteriza-se como contrato de escopo, assim entendido como aquele que impõe ao 

contratado o dever de realizar uma conduta certa e definida e, uma vez atingido o objeto, a 

contratação exaure-se. Difere, portanto, dos contratos de serviços contínuos, em que o prazo de 

vigência do ajuste assume papel central, sendo o objeto executado enquanto perdurar a sua vigência.

Nos contratos administrativos regidos pelo art. 57, caput, da lei n. 8.666/93, (i) não é possível vincular 

automaticamente o prazo de vigência ao prazo de duração dos créditos orçamentários, assim como (ii) 

é necessário estipular claramente os prazos de vigência e de execução, de modo que nenhum deles 

ultrapasse o prazo de duração dos créditos orçamentários legalmente estabelecido.

Assim sendo, se tratando de contrato de escopo, faz-se necessária sua prorrogação mediante termo 

aditivo, a fim de garantir o interesse público na continuação e finalização do serviço contratado. Do 

contrário, seria necessária a realização de nova licitação para conclusão do serviço.

Registre-se ainda, que o presente termo aditivo, se dará com a manutenção das mesmas Cláusulas 

incialmente pactuadas no Contrato ne 004/2021, com as mesmas condições iniciais de habilitação da 

empresa contratada, com o mesmo preço e dentro da disponibilidade orçamentária ratificada pelo 

setor contábil para fazer frente às despesas do objeto. De modo que inexistem encargos contratuais 

superiores aos já pactuados, o que o torna mais vantajoso para Administração a prorrogação do 

mencionado contrato, por meio do presente aditivo contratual.

Diante dos fatos e fundamentos apresentados e da notável necessidade da conclusão da prestação dos 

serviços já descritos no âmbito da Administração Pública, fica evidente a possibilidade da prorrogação 

do contrato em apreço.

Praça da Bíblia, s/n - Centro - CEP. 43700-000 - Simões Filho - Bahia. 
Tel.: (71) 2108-7200 / 2108-7268 

Site: www.camarasimoesfilho.ba.qov.br

http://www.camarasimoesfilho.ba.qov.br


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

&
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DA CONCLUSÃO

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

instrução destes autos, atentando para as exigências previstas no artigo 57, da Lei 8.666/93, 

manifesto-me pela regularidade da presente Prorrogação Contratual, vez que resguardado o interesse 

público e atendidos os critérios objetivos e subjetivos exigidos pela norma legal, não havendo óbice 

para prorrogação, devendo a mesma ser autorizada pela autoridade competente, se assim entender 

conveniente à Câmara Municipal de Simões Filho - BA.

É o Parecer

S.M.J.

Simões Filho - BA, 22 de dezembro de 2021.

RUIMAR ARAÚJO CAVALCANTE 
PROCURADOR ADJUNTO 

OAB/BA 32.027

THAIANE LARISSA BRITO DA HORA 
PROCURADORA JURÍDICA 

OAB/BA 55.728

Praça da Bíblia, s/n - Centro - CEP. 43700-000 - Simões Filho - Bahia. 
Tel.: (71) 2108-7200 / 2108-7268 

Site: www.camarasimoesfilho.ba.qov.br

http://www.camarasimoesfilho.ba.qov.br


ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

uNGELUS PACTo

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

0 Presidente da Câmara Municipal de Simões Filho, Estado da Bahia, no uso de suas 

atribuições, com total regularidade dos procedimentos e observância aos princípios e 

fundamentos constantes da Lei Federal n° 8.666/93, bem como conforme Parecer 

Jurídico, resolve HOMOLOGAR o Processo Administrativo de n° 210/2021, cujo objeto 

é a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de n° 004/2021. Proceda-se a seguir, 

as providências complementares: comunicado, publicação e empenho para os devidos 

efeitos legais.

Simões Filho/Bahia, 28 de dezembro de 2021.

Eriva ;ta dos Santos
Presidente dá Câmara Municipal de Simões Filho

Praça da Bíblia, s/n - Centro -CEP. 43.700-00 - Simões Filho - Bahia 
Telefone: (71) 2108-7200 

Site: www.camarasimoes.ba.gov.br

http://www.camarasimoes.ba.gov.br


ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

ATO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO N° 001/2021 AO

CONTRATO N° 004/2021

Por determinação do Exmo. Sr. Erivaldo Costa dos Santos, Presidente da Câmara 

Municipal de Simões Filho/BA, em cumprimento ao Art. 26 da Lei 8.666/93, após 

ratificação e homologação, autoriza a publicação do Termo Aditivo Contratual 
n° 001/2021, referente ao contrato n° 004/2021, que tem como objeto a 

aquisição de recarga para cartuchos e toners para suprir as necessidades da 

Câmara Municipal de Simões Filho. A empresa contratada é a BENTECH 

COMÉRCIO INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI, referente ao período da 

prorrogação contratual de prazo - de 01.01.2022 a 28.02.2022.

PUBLICADO NO MURAL DA 
CÂMAR/CMÜfrí 

SIMÕES RILHO, E
>AL DE

Andre Luiz Biíy^|tg&âa.ntos
. uerai ca câmara

Praça da Bíblia, s/n - Centro \ Simões Filho/Ba. CEP: 43.700-000



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS

TERMO ADITIVO 001/2021 AO CONTRATO DE N° 004/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, NO ESTADO DA BAHIA, Ente de Direito Púbico, CNPJ n° 

13.612.270/0001-03, com endereço na Praça da Bíblia, s/n, Centro, Simões Filho - Bahia, CEP: 43.700-000, 

neste ato representado por seu Presidente, o Exmo. Vereador ERIVALDO COSTA DOS SANTOS, doravante 

denominada CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa BENTECH COM. INFORMÁTICA E SERVIÇOS 

EIRELI, CNPJ n° 28.356.331/0001-88, situada Avenida Engenheiro Elmo Serejo de Farias n° 2518 Cia I 

Simões Filho-Ba, neste ato representado na forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pela 

titular a Sra. Edilene Luz Brito dos Santos , portador do R.G. n° 0851800092, SSP/BA, inscrito no CPF/MF 

sob o n° 012.460.285-14, doravante denominada CONTRATADA, para efeitos deste ato, ajustam e 

acordam, o presente TERMO ADITIVO CONTRATUAL, nos termos do art. 57, inciso VI da Lei 8.666, de 21 

de junho de 1993, suas alterações e legislações pertinentes e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras 

dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato n° 

004/2021, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, e às 

seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do contrato celebrado entre a
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO e a empresa BENTECH COMÉRCIO INFORMÁTICA E 

SERVIÇOS EIRELI, cujo objeto a aquisição de recarga para cartuchos E toners para suprir as necessidades 

da Câmara Municipal de Simões Filho, firmado em 29/01/2021, nos termos previstos em sua Cláusula Quarta 

- PRAZO CONTRATUAL.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO

Pelo presente Termo Aditivo, fica prorrogada a vigência do contrato, com alteração do seu prazo de vigência, 

passando a viger e a produzir seus efeitos, a partir de 01 de janeiro de 2022 a 28 de fevereiro de 2022.

I
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ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Permanecem inalterados o valor global do contrato e a dotação orçamentária inicialmente prevista.

CLÁUSULA QUARTA- DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A prorrogação contratual de que se trata este instrumento é baseada no art. 57, inciso VI da Lei 8.666/93, 
sendo valida e legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo 

presente Termo Aditivo.

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente Termo de Aditamento, em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, na presença das testemunhas abaixo subscritas.

Simões Kilho - Bahia. 28 de dezembro de 2021.

VJ
Eriy^kttrCbsta dos Santos

MARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO-BA - CONTRATANTE

^XÍjti)Cr\0

BENTECH COM. INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

'JkMn \lÁsr^ (Ur^- J j*- Çfr

3J VJ* JcBpr CPF:

2



Gamra Mbmcípai d» Sim6r« Filho 
CONFERE COM O ORIGINAL
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DIÁRIO I OFICIAL 11Terça-feira. 04 de Janeiro de 2022 | Edição N° 1.5201 Caderno IIr.\tl\iu MI'MIIPU UK SINOCM 111.110

EXTRATO DE TERMO ADITIVO n° 001/2021 - DEZEMBRO/2021

A Câmara Municipal de Simões Filho torna público o resumo do Termo Aditivo n° 001/2021, de 
prorrogação de prazo; Processo Administrativo n° 210/2021, ao Contrato n° 004/2021; Empresa contratada: 
BENTECH COMÉRCIO INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ n° 28,356.331/0001-88; Objeto; 
aquisição de recargas para cartuchos E toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões 
Filho. Data da assinatura: 28/12/2021; Vigência: 01/01/2022 a 28/02/2022. Erivaldo Costa dos Santos - 
Presidente da Câmara Municipal. Simões Filho, 04 de janeiro de 2022.
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íiliai '■ Mai'i /. X ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EMPRESARIAL
rffi

Contribuinte: BENTECH COMERCIO INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI

Endereço: Avenida ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS N°02518 - - CIA I - Simões 
l ilho-BA CLP: 43700000

CPF/CNPJ: 28.356.33 1/000.1-88

Inscrição: 15289
■ ó

Data de emissão:20/l 2/2021 Validade: 20/03/2022

direito cio Município (^bijii^ljnsdi^lgriqulisquer dívidas de responsabilidade do 
sujeito passivo acima identificadojquê$V:ieíêdl a ^jflpur^das^çe^tiífc^do que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
Municipal da Fazenda.

Ressalvando o

Esta Certidão se refere a inscrição njunicipal informada no âmbito da.Secretaria Municipal da 
Fazenda, com amparo n.p artiga^Éda-bet’l. 1 d'2/2018, que institui.o .Código Tributário Municipal, 
combinado com o artigo 205j'vÜo Çpdigo-Tribiitárip Nacional.

ijX"

Chave de Validação WEB: cl’48ddt)d

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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SECRETARIA DA FAZENDA \•jV
mi

1
l \ •••

Certidão Negativa de Débitos Tributários
/\
/

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.966 de 11 de dezembro de 1981 - Códiçjo
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N0 20215260240

RAZÃO SOCIAL

liENTECH COMERCIO INEORMATICA E SERVIÇOS EIREEI

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

14 2.431.979 2S.356.33I/000I-S8

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica 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 Divida 
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 20/12/2021, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, 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.3efaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda

ReíCcMKliioNcuutiN :t :plPágina I de I

http://www.3efaz.ba.gov.br
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CA IX A t C O NÓ M! CA F E OE R A l

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF

s

Inscrição:
Razão

Social:
Endereço:

28.356.331/0001-88

BENTECH COMERCIO INFORMÁTICA E SERICOS EIRELLI ME

AV ENG ELMO CEREJO DE FARIAS 2518 / CIA I / SIMÕES FILHO / 
BA / 43700-000

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 
Serviço - 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.

I

Validade:04/12/2021 a 02/01/2022

Certificação Número: 2021120403363018499006

•W

Informação obtida em 20/12/2021 14:02:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

20/12 2021Imps: 'consulta-crf.caixa.gov.br/consuUacrfpages/iinpressao.jsf

http://www.caixa.gov.br
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 'v‘- i'-i

i-lcirv. : BF.NTECH COMERCIO INFORMÁTICA !■: SERVIÇOS EI RE LI (MATRJ 7. 
FILIAIS)
CIEJ: 28.356.331/0001-88 
Certidão n°: 57420753/2021 
Expedição: 20/12/2021, às 14:05:18 
Validade: 17/06/2022 
de sua expedição.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que BENTECH COMERCIO INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI (MATRIZ 
E FILIAIS) , inscrito (a) no CNPJ sob o n ° 28.356.331/0001 -88, 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 n° 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 .
Cr dados constantes desta Certidão são de responsab i 'I: .ladr- ■ i o s 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (d 
anteriores á 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 

ur enticidade no portal do Tribunal Super ior do Trabalho na 
1 nternet (http://www.tst.jus.br) .
Ccrodâo emitida gratuitamente.

1

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
■ D,o 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 
abei ec idas em sentença condena tó ri a r rans i tada em j u.l.gau-> 

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no 
r e c o1him e n t o s previdençiários, a honorários, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

em
c o n c e r n e:: c - •

c ü s
ou decor r er: t es

http://www.tst.jus.br
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lOjggSgj;. MINISTÉRIO DA FAZENDA 
jfei'SSW*1»- Secretaria da Receita Federal do Brasil 

- Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

/'

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: BENTECH COMERCIO INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI 
CNPJ: 28.356.331/0001-88

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas 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 Divida Ativa da União (DAU) junto a 
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 09:38:39 do dia 14/07/2021 <hora e data de Brasllia>.
Válida até 10/01/2022.
Código de controle da certidão: 69C6.842D.383C.1545 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://rfb.gov.br
http://www.pgfn.gov.br

