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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N*». 007/2022

DATA DE AUTUAÇÃO; 13/01/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO NO. 007/2022
OfRGAÓlNTEI
GABINETE DO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTVVARE DE
PATRIMÔNIO

JUNTAMENTE

COM

OS SERVIÇOS TÉCNICOS

ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS

LOTADOS NO SETOR DE PATRIMÔNIO COM O ACOMPANHAMENTO
NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.

EMPRESA: FISCO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME

CNPJ: 09.289.052/0001-02

VALOR MENSAL: R$ 1.400,00 (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS)
VALOR CSLQBAL; R$ 16.800,00 (DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS
REAIS)

yiGEHClAt 12(DOZE) MESES
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

Chorrochó - Bahia, 11 de janeiro de 2022.
limo. Sr.

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA
Setor de Licitações
Nesta

Prezado,
Amparado legalmente no art. 24, Inciso II, da Lei Federal no. 8.666/93, serve o
presente expediente para instauração de procedimento com vista para abertura de

^ Processo Administrativo para Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de licença de uso de software de patrimônio juntamente com os serviços
técnicos especializados de assessoria da equipe de profissionais lotados no setor de
patrimônio com o acompanhamento no desenvolvimento de suas atividades, em favor
da empresa FISCO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA ME, inscrita no CNPJ no.
09.289.052/0001-02, localizado na Av. 17 de abril, 234, Térreo, centro. Capela do
Alto Alegre/BA, pela importância mensal de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos
reais), com vigência de 12(doze) meses.
O valor global referencial do futuro contrato é de R$ 17.259,96 (dezessete mil,
duzentos e cinqüenta e nove reais e noventa e seis centavos), conforme cotações de

preços em anexo, que foram enviadas por três empresas do ramo, informando que o
valor apresentado se encontra dentro dos parâmetros praticados pelo mercado, de
acordo com o Art. 24, II, da Lei Federal no. 8.666/93 c/c Decreto Presidencial no.
9.412/2018 e suas alterações posteriores.

Segue em anexo toda documentação relativa à habilitação jurídica, fiscal da
empresa para a prestação dos serviços.
Certos do devido atendimento as disposições, renovamos nossos protestos de
estima e consideração.
Cordialmente,

HUMBERTO GOMES RAMOS

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ- CNPJ: 13,915.665/0001-77
Praça Cel. JoSo Sá, n». 665, Centro-CEP:48.660-0)0- Chorroch6-BA
Fone/Fax*.(75) 3477-2174 emaíl: pmchorrocho@globo.com
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Cojisultorici 6'Sisteirinas

COTAÇÃO DE PREÇO

[I Capella do ÁlN) Alegre - Bahia, 13dedezembró d;e2021.
Prefeitura! Municipal de Chorrochó.

Atendendéí a solicitação desta conceituada Prefeitura, a empresa FISCO CONSULTORIA E

SISTEMAS LTDA - ME, CNPJ n" O9.289.O52/Ò0Õ1-O2, situada na Av. 17 de abrij, 234 -

Térreo Centijo, Capela do Alto Aljégre - BaHia, apresenta cotação de preço para sq^are e
servlçosi ponfòrme detalhamento nó quadrd ai segullr:
~1——T"!—

■ ;í : : h

Serviços i
ITEM

DISCRIÇÃO DO PRODUTO

iUNDí

; j

Serviços de licença de uso dé !

sciftware

1

de

pàtfimôniò

■'

juntamente com os Serviços
técniços especializados de
ãssessoria da equipe de
profissionais lotados no setor
de i patrimônio
com
o
abonlpanhamento
désenvolvimento

QUANT

VALOR
UNIT.

VALOR

12

1.400,00

16.800,00

TOTAL

ih
H:

Mês

no
de

suas ' ■ i'; i i .
■ ' i' ■ j

atividades.
1

TOTAL

16.800,00

Prazo de validade da cotação: 60(sessenta) dias.

Atenciosamente,

^^istemas

-{losé MánojSouza cio Carmo
Sócio Admipii^dor

O9.289.O52/O0D1-O2
FISCO CONSULtORIA E SISTEMAS LTDA
AV. 17 DE ABRIL; 234 TÉRREO - CENTRO
CEP:44.645-0Ò0 r CAPELA DO ALTO
ALEORE^BA-

Av. 17 dè Abril, 234-Térreo-Centro-Capela do Alto ÁNgre-Ba. CEP:44.645-000 - Tel.:(75)3690-2500
CNPj: 09,289.052/0001-02- Eiid. Eletrônico: wv\jw.flscòlnet.br - E-mall: flscoassessorla@gtnall.com

:!
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COTAÇÃO DE PREÇO
Santo Antônio de Jesus - Bahia, 15 de dezembro de 2021.

Prefeitura Municipal de Chorrochó.
Setor de Licitações
Atendendo a solicitação desta conceituada Prefeitura, a empresa MARCUS VINÍCIUS VILAS BOAS
ME,CNPJ n° 73.413.254/0001-05, situada à Rua Silvestre Evangelista, 397 - Salgadeira, Santo Antônio
de Jesus - Baliia, apresenta cotação de preço do software e serviços, conforme detalhamento no quadro a
seguir:
Sistemas
ITEM

1

DISCRIÇÃO DO PRODUTO

UND

Serviços de licença de uso de software de
patrimônio juntamento com os serviços
técnicos especializados de assessoria da
equipe de profissionais lotados no setor de
patrimônio com o acompanhamento no

QUANT.

Mês

12

VALOR

VALOR

UNIT.

TOTAL

1.450,00

17.400,00

desenvolvimento de suas atividades.

A contratante pagará a contratada o valor mensal de R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais).
Prazo de validade da cotação: 60(sessenta) dias.

Atenciosamente,

L.L
ASsmAnftÁ
CAROIBO cota CUPJ

7Q

254/0001-05'

MARCÜS^/lKiCHiSVilO- '■.CíAS-MS

Ru3 Silvestre i -/õrr3fiitsi'J^^'97
LSal
gadeifs Cí- 44h7.l 004
Santo Aíítóniô úe Jesu

Pça Silvestre Evangeslita, 397 - Centro - Sto Antonio de Jesus-BA - CEP: 44 571-004

Telefones :(75p63!-6495 C. 98806-1799 ^ 98139-9980 ^ 99950-2519

www plansoft itet.br

ffl€«dimemo@plansofl net br
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r.ESTAO teCNOLÜtilCA

PROPOSTA DE PREÇO
FORNECEDOR: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA

ENDEREÇO: Av. Luiz Tarquínio Pontes, 2580, Edf. Vlllas Empresarial I, sala 311, Vilas do Atlântico,
Lauro de Freitas - Ba CEP 42.700-000

FONE:(71)3341-0260

CNPJ: 08.621.541/0001-49

Serviços de licença de uso de software de patrimônio juntamento com os serviços técnicos
especializados de assessoria da equipe de profissionais lotados no setor de patrimônio com o
acompanhamento no desenvolvimento de suas atividades.

ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

01

Serviços de licença de uso de software de
patrimônio juntamento com os serviços técnicos
especializados de assessoria da equipe de
profissionais lotados no setor de patrimônio com
o acompanhamento no desenvolvimento de suas

QUANT.

12 MESES

VALOR

VALOR

UNITÁRIO

TOTAL

R$ 1.465,00

R$ 17.580,00

atividades.

VALOR TOTAL

R$ 17.580,00

Valor total da proposta R$ 17.580,00(Dezessete mil e quinhentos e oitenta reais);
Validade da Proposta: 60(sessenta)dias.
Salvador - BA, 15 de dezembro de 2021

108.621.541/0001-491
GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA-ME
Atenciosamente,

Av.LuizTaíquir.so Pontes n^ 2580
/;

rf

1/1

'í(h

Edif Vilías Empresaria' l-Saia 311
VHas do Aítatico.CtP 42.700-000

UURO DE FREITAS-BA .

Antonio de Souza Sampaio Filho-Sócio Diretor
CPF: 669.610.255-87

GE Consultoria Pública Ltda Me 08.621.541/0001-49
mmmã

Av. Lul2 Tarquínio Pontes, 2S80, Edf. Vilias Empresarial I, sala 311,Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas ~ Ba CEP 42.700-000

[CARTEIRADE IDENTIDADE

09-09-1975

14-09-2020

LEI N° 7.116 DE 29/08/83

C.CAS. CM CAPELA DO ALTO ALEGRE BA DS
SEDE LV 02 FL 109 RT 210
937.987.765-04

RIACHÂO 00 lACüíPE BA

MARIA SOUZA DO CARMO

30SE MARIA CK) CARMO

lOSÉ MARIO SOUZA DO CAJm>

05.779.991-17

K VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

o

O
o
o
o
o
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CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA FISCO CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA
1. JOSÉ MARIO SOUZA DO CARMO, brasileiro, natural de Riachâo do Jacuipe - Ba, casado
em comunhão parcial de bens, professor, portador do CPF 937.987.765-04, Cédula de Identidade
05779991 17 SSP/BA, residente e domiciliado na Avenida Lindaura Sapucaia Costa, s/n. Centro,
Capela do Alto Alegre - Ba, CEP 44.645-000 e
i
2. JOSILENE DO CARMO NASCIMENTO, brasileira, natural de Riachâo do Jacuipe - Ba,
casada em comunhão parcial de bens, professora em licenciamento letras com inglês, portadora
do CPF 686.909.915-49, Cédula de Identidade 2.690.033 SSP/BA, residente e domiciliada na

Avenida Lindaura Sapucaia Costa, s/n. Centro, Capela do Alto Alegre - Ba, CEP 44.645-000,
constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes ciáusulas;

1® A sociedade girará sob o nome empresarial de FISCO CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA e
terá sede e domicílio na Avenida 17 de Abril, n° 234, Sala 01, 2° andar, Centro, Capela do Alto
Alegre - Ba, CEP 44.645-000.

2® O capital social será R$ 10.000,00(dez mil reais), dividido em 10.000(dez mil) quotas de valor
nominal de R$ 1,00 (um real) cada, integralizadas, neste ato em moeda corrente do Pais, pelos
sócios:

José Mario Souza do Carmo
reais).
Josilene do Carmo Nascimento
reais).

n®. de quotas 7.000 no valor de R$ 7.000,00 (sete mil

n°. de quotas 3.000 no valor de R$ 3.000,00 (três mil

3® O objeto será de atividade de consultoria tributaria, desenvolvimento e licenciamento de
programas de computador customizáveis, prestação de serviços de Informação - cursos.
4® A sociedade iniciará suas atividades em 11 de dezembro de 2007 e seu prazo de duração é
indeterminado.

5® As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito
de preferência para a sua aquisição se postas à venda,formalizando, se realizada a cessão delas,
a alteração contratual pertinente.

6® A responsabilidade de cada sócio é restrita ao vaior de suas quotas, mas todos respondem
soiidariamente peia integralização do capital social.

7® A administração da sociedade caberá ao sócio José Mario Souza do Carmo, com os poderes e
atribuições de gerenciar, abrir contas corrente bem como alienar bens da empresa desde que seja
em beneficio da própria empresa, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos

qüotistas ou de terceiros, bem como onerar ou aiienar bens imóveis da sociedade, sem
autorização do outro sócio.
8® Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas

justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial
e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os
iucros ou perdas apurados.
1
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9® Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as
contas e designarão o administrador quando for o caso.

10 A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante
alteração contratual assinada por todos os sócios.

11 Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de "pro labore",
observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12 Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os
herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio
remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial
da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se
resolva em relação a seu sócio.

13 O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está irnpedido de exercer a

administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se

encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos

públicos- ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussao, peculato, ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

14 Fica eleito o foro de Capela do Alto Alegre - Ba para o exercício e o cumprimento dos
direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03(três) vias de
igual teor.

Capela do Alto Alegre - Ba, 11 de dezembro de 2007.

y
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^
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José Mário Souza do Camio

!

o,.»™»

%
Jósilene

do

Carmo

'

Nascimento
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ALTERAÇlU) CONTiUm]»!. V 01 DA SOCIEDADE
FISCO coimiiiifORXA mcmftliXA som. m
1. JOSÉ MÁRIO SO0ZA DO CARMO,
Jacuipe

-

BA,

casado

em

brasileiro,

regime

de

natural

comunhão

de Riachâo do

parcial

de

bens,

professor, portador do CPF n® 937.987.765-04, Cédula de Identidade
n° 05779991-17 - SSP/BA, residente e domiciliado na Avenida 17 de

Abril, 234, Centro, CEP 44645-000, Capela do Alto Alegre - Bahia e,
2* JOSII£KE DO CABMO MASCXMBMTO, brasileira, natural de Riachâo do
Jacuipe - BA, casada em regime de comunhão parcial de bens,
professora em licenciamento de letras com inglês, portadora do CPF
n° 686.909.915-49, Cédula de Identidade n® 2.690.033 - SSP/BA,
residente e domiciliada na Avenida Lindaura Sapucaia Costa, s/n®.
Centro, CEP 44645-000, Capela do Alto Alegre - Bahia, únicos sócios

componentes da

empresa '^FISOO CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA MB",

sediada na Avenida 17 de Abril, sala 01, 2® andar, n® 234, Centro,
CEP 44645-000, Capela do Alto Alegre - Bahia, conforme Contrato
Social arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob n® NIRE
29203111375, por despacho de 28/12/2007, inscrita no QIPJ
o n®
09.289.052/0001-02, os sócios resolvem de comum acordo alterar o

Contrato

Social

da

aludida

empresa,

mediante

as

seguintes

cláusulas:

CLAPSUIA PRIMEIRA

A sociedade que gira sob o nome eit^resarial de FISCO CONSULTORIA TRIBUTÁRIA

LTDA ME, passa a partir desta data para FISCO ffiRBNCIAMBMTO TRIBUTÁRIO S CONTÁBIL
LTDA ME.
CLAUSULA SEGUNDA

A sociedade que tem por objeto social atividade de consultoria tributária,
desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis,
prestação de serviços de informação - cursos, passa a partir desta data a ter o

seguinte objeto: atividade de desenvolvimento e licenciamento de programas de
computador

customizáveis,

prestação

de

serviços

de

informação

-

cursos

e,

atividades de contabilidade - assessoria tributária.

^

CLAUSULA TERCEIRA
As cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram
expressamente modificadas por esta alteração continuam em pleno vigor.
E por estarem justos(a) e contratados(a) assinam a presente alteração em
três vias de igual teor e forma.

Capela do Alto Alegre - Bahia, 22 de setembro de 2010.

^
MÁRIO SGOBA do CARMO

^ ^
J

^

cLí' t ^ K' ^o 3 L íí L L c c í

JOSUSNB DO CARMD MASCZMBNTO
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" 2 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
FISCO GERENCIAMENTO TRIBUTÁRIO E CANTABIL LTDA ME
CNPJ n" 09.289.052/0001-02

JOSE MARIO SOUZA DO CARMO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em

09/09/1975, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF
n^' 937.987.765-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE n" 05779991 17, órgão expedidor

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado no(a)
AVENIDA 17 DE ABRIL, 234, ANDAR l, CENTRO,CAPELA DO ALTO ALEGRE,
BA, CEP 44.645-000, BRASIL.

JOSILENE DO CARMO NASCIMENTO nacionalidade BRASILEIRA, nascida u.i

23/09/1967, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CEP n"
686.909.915-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE n" 2690033, órgão expudidoi

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado r>o(?)
AVENIDA LINDAURA SAPUCAIA COSTA, SN, CENTRO, CAPELA DO ALTO
ALEGRE,BA,CEP 44.645-000, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial FISCO GERENCIAMF1>JT0
TRIBUTÁRIO E CANTABIL LTDA ME, registrada legalmente por contrato social
devidamente arquivado

nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n"

292031 1 1375, com sede Avenida 17 de Abril, 234, Sala 01 2 Andar, Centro Capela do
Alto Alegre, BA, CEP 44.645-000, devidamente inscrita no Cada.stro Nacional de
Pessoa Jurídica/MF sob o n" 09.289.052/0001-02, deliberam de pleno c comum acordo
ajustarem a presente alteração contratual c Consolidação, nos termos da Lei n° 10.406/
2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes;
NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade que gira sob o nome empresarial FISCO
GERENCIAMENTO TRIBUTÁRIO E CANTABIL LTDA ME, girará, a partir de.sta
data, sob o nome empresarial FISCO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA ME.
ENDEREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte
endereço sito à AVENIDA 17 DE ABRIL, 234, TERREO, CENTRO, CAPELA DO
ALTO ALEGRE,BA, CEP 44.645-000.
OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
DESENVOLVIMENTO

COMPUTADOR

E

LICENCIAMENTO

DE

PROGRAMAS

CUSTOMIZÁVEIS; ATIVIDADES DE CONSULTORIA

DE

E

AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO; ATIVIDADES DE

SERVIÇOS PREST.ADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS.
CNAE FISCAL

6202-3/00 - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador
customizáveis

Rcq: 81600001065874

■L

Página 1

000011
ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 2 c CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE

Fi.

FISCO GERENCIAMENTO TRIBUTÁRIO E CANTABIL LTDA ME

CNPJ n" 09.289.052/0001-02
6920-6/02 - atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária

8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio
administrativo não especificados anteriormente
8299-7/99 - outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas
não especificadas anteriormente.
DO CAPITAL SOCIAL

CLAUSULA QUARTA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de
30.000,00 (trinta mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 30.000 (trinta
mil) quotas de capital, no valor nominal de RS 1,00(um real) cada uma, cujo aumento é
totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento
do capital social este fica assim distribuído:
JOSE MARIO SOUZ,\ DO CARMO,com 27.000 (vinte e sete mil) quotas, perfazendo
um total de RS RS 27.000,00 (vinte e sete mil reais) integralizado.
JOSILENE DO CARMO NASCIMENTO, com 3.000 (três mil) quotas, perfazendo um
total de RS RS 3.000,00 (três mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A administração da .sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o)
Sócio(a) JOSE MARIO SOUZA DO CARMO com os podercs e atribuições de
representação ativa e passiva na sociedade, judicial e cxtrajudicialmentc, podendo

praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade,
autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades
estranhas ao interesse social ou a.ssumir obrigações seja em favor de qualquer dos
cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem
autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SEXTA.0(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não
está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude
de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as

relações de consumo, fé pública ou propriedade.

RESULTADO E SUA DISTRIBUIÇÃO
CLÁUSULA SÉTIMA. O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se
em 31 de dezembro e ao término de cada exercício, os administradores prestarão contas

justificadas de sua administração, com elaboração do inventário, do balanço patrimonial
e do balanço de resultado econômico.

Parágrafo Primeiro —

sociedade deliberará em reunião dos sócios,

devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos

Rcq: 81600001065874
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ALTERAÇAO CONTRATUAL N" 2 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
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percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei
n" 10.406/2002.

Parágrafo Segundo - Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente
lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intennediário, semestrais ou

em períodos menores, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o
capital social, confonne estabelece o artigo 1.059 da Lei n" 10.406/2002.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA OITAVA. O foro para o exercício e o cumprimento dos diredos c
obrigações resultantes do contrato social permanece CAPELA DO ALTO ALEGRE BA.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n°
10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes
JOSE MARIO SOUZA DO CARMO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em

09/09/1975, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF
n" 937.987.765-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE n" 0577999117, órgão expedidor

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado no(a)
AVENIDA 17 DE ABRIL, 234, ANDAR I, CENTRO,CAPELA DO ALTO ALEGRE,
BA, CEP 44.645-000, BRASIL.
JOSILENE DO CARMO NASCIMENTO nacionalidade BRASILEIRA, nascida em

23/09/1967, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF n"
686.909.915-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE n" 2690033, órgão expedidor

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado no{a)
AVENIDA LINDAURA SAPUCAIA COSTA, SN, CENTRO, CAPELA DO ALTO
ALEGRE,BA,CEP 44.645-000, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial FISCO CONSULTORIA E
SISTEMAS LTDA ME, registrada legalmente por contrato social devidamente

arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n" 29203111375, com
sede AVENIDA 17 DE ABRIL, 234, TÉRREO, CENTRO, CAPELA DO ALTO
ALEGRE, BA, CEP 44.645-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica'MF sob o n" 09.289.052/0001-02, resolvem assim,"consolidar o contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial FISCO
CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA ME.

CLÁUSUL.A SEGUNDA - A sociedade tem sua sede e foro na cidade de CAPELA DO

ALTO ALEGRE, BA, na AVENIDA 17 DE ABRIL, 234, TÉRREO, CENTRO,
CAPELA DO ALTO ALEGRE,BA,CEP 44.645-000.

ÍMu
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CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade poderá a qualquer tehipo, instalar, manter e
extinguir filiais e quaisquer outros estabelecimentos necessários ao bom desempenho
das atividades consubstanciadas no objeto social, em qualquer parte do território
nacional ou no exterior respeitadas as prescrições e exigências legais pertinentes,
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade tem como objeto social a Atividade de:
DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROCÍRAMAS DE COMPUTADOR

CUSTOMIZÁVEIS; ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E
TRIBUTÁRIA; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
DE APOIO ADMINISTRATIVO; ATIVIDADES
PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS.

DE

SERVIÇOS

PRESTADOS

CNAE FISCAL

6202-3/00 - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador
customizáveis

6920-6/02 - atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária

8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio
administrativo não especificados anteriormente
8299-7/99 - outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas
não especificadas anteriormente

CLÁUSULA QUINTA - A sociedade poderá mudar a qualquer tempo a forma jurídica
ora adotada, representada por maioria simples do capital social, entendendo-se que cada
cota possuída dá djreito a um voto nas deliberações.
í' ,

CLÁUSUL.A SEXTA - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e
sua atividade teve início cm 11 DE DEZEMBRO DE 2007 de acordo com a data de

arquivamento da XUCEB.

CLÁUSUL.\ SETÍMA - O capital social é de RS 30.000,00 (trinta mil reais) reais),
dividido cm 30.000 (trinta mil) cotas no valor nominal de RS 1,00(hum real) cada uma,
totalmente integralizadas cm moeda corrente do Pais, pelos sócios:
Nome

JOSE MARIO SOUZA DO CARMO

JOSILENE DO CARMO NASCIMENTO

Quantidade de Cotas

Valor

27.000

RS 27.000,00

3.000

RS 3.000,00

CLÁUSULA OITAVA - As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em

Rcq: 81600001065874
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igualdade de condições c preço, direito de preferência para a süa aquisição se postas à
venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA NONA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA - A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ato)
Sóeio(a) JOSE MARIO SOUZA DO CARMO com os poderes e atribuições de
representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente. podendo
praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade,
autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo cm atividades
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos
cütistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem

autorização do(s) outro(s) sócio(s).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - São expressamente vedados sendo nulos e
inoperantes com relação à sociedade, os atos dos administradores ou de qualquer
procurador que envolva em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas aos
objetivos sociais, tais como avais, endossos, quaisquer garantias cm favor dc terceiros.

CLÁUSUL.4 DÉCIMA SEGUNDA - Os Administradores declaram, sob as penas da
lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei
e.special, ou em virmde de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela,
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares
pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O exercício social coincidirá com o ano civil,
encerrando-se em 31 de dezembro e ao término de cada exercício, os administradores

prestarão contas justificadas de sua administração, com elaboração do inventário, do
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.
Parágrafo Primeiro - A sociedade deliberará em reunião dos sócios,
devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, de.sproporcional aos
percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei
n" 10.406/2002.

Parágrafo Segundo - Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente
lucros do exercício, com base cm levantamento dc balanço intermediário, semestrais ou

cm períodos menores, observada a reposição dc lucros quando a distribuição afetar o
capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei n" 10.406/2002.

WíuO.Í ^Í
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Os prejuízos que por ventura se verificarem serão
mantidos em conta especial para serem amortizados nos exercícios futuros, e não o
sendo serão suportados pelos sócios proporcionais ao capital de cada um.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Em caso de aumento de capital, os sócios o
subscreverão em igualdade de condições e na proporção exata das cotas que possuíí-en
salvo se os sócios renunciarem ao direito de subscrição.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O sócio que desejar se retirar da sociedade dará a
esta e aos demais sócios o conhecimento de sua decisão, por escrito, com 30(trinta) diac
de antecedência.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a
sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Nào
sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valoi
de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da
sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA NONA.O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e
obrigações resultantes do contrato social permanece CAPELA DO ALTO ALEGRE BA.

E, por estarem assim Justos e contratados, assinam este instrumento.
CAPELA DO ALTO ALEGRE - BA, 19 de dezembro^de 2016.

/

io.
I
JOSE
MARIO
sÃjZA
DO
CARMO
IT
CPF: 937.987.765-04
X.

JOSILENE DO CARMO NASCIMENTO
CPF: 686.909.915-49

% JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CS'

CERTIFICO O REGISTRO EM: 09/01/2017 SOB N®: 97626469

WCfBprotocolo: 16/559529-9, DE 20/12/2016

_

Eiiç>rG8a:29 2 0311137 5
FISCO COXSUIT

:.'i E SISr£.M.AS LTDi

HÉLIO PORTELA RAMOS
SECRETARIO-GERAL

Req: 81600001065874

Página 6

02/01/2022 17:31

ÔÜSOIG
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NUMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO

09.289.052/0001-02
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

28/12/2007

CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

FISCO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME DE FANTASIA)

PORTE

FISCO

ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária

82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO

NUMERO

COMPLEMENTO

AV17 DE ABRIL

234

TERREO

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

44.645-000

CENTRO

CAPELA DO ALTO ALEGRE

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

FISCOASSESSORIA@GMAIL.COM

(75)3690-2500

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL(EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

28/12/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/01/2022 às 17:31:02(data e hora de Brasília).
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-GeraJ da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO
Nome: FISCO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
CNPJ: 09.289.052/0001-02

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 oara 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 doart. 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 ás 10:28:24 do dia 22/12/2021 <hora e data de Brasnía>.

Válida até 20/06/2022.

Código de controle da certidão: 7EDB.30D6.1444.EEB4
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Emissão: 17/12/2021 08:47

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

^0 I 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

Certidão N°: 20215220327

RAZÃO SOCIAL

FISCO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

09.289.052/0001-02

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.

emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefa2.ba.g0v.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.
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$ MUNICÍPIO DE

CAPELA DO ALTO ALEGRE
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Da,,mp,^sâo: 15/12C021
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
N° 00000409/2021

Emissão: 15/12/2021
Validade: 15/03/2022

FISCO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME
CGA: 000.000.524/001-34
CNPJ: 09.289.052/0001-02
CNAE: 62.02-3/00

AVN 17 DE ABRIL,234
TERREO
CENTRO

44645-000 - CAPELA DO ALTO ALEGRE,BA

DESPACHO EXARADO EM PETIÇAO PROTOCOLADA

ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA

inscrever E cobrar DÍVIDAS QUE VENHAM A SER

APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO QUE
DcoPo ^*^9 REVER
OS REGISTROS
DA DÍVIDA
INSCRITA
NESTAÀ
V^l^lf^lCOU-SE
A INEXISTÊNCIA
DE ATIVA
DÉBITOS
RELATIVOS

c<^
^ paraDECONSTAR,
DETERMINEI
QUE FOSSE EXTRAÍDA
ESTA CERTIDÃO NEGATIVA
TRIBUTOS
MUNICIPAIS.
QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Certidão emitida diretamente no setor..
LOCAL:00220210000040900000297253

...

Emfesor REINALDO LOBO

Consulta Regularidade do Empregador

17/12/2021 08:35

"^0

Uí.

CAIXA ECONOM CA FEDERAL

Certificado de Regularidade
AnFnTft,rUF

Inscrição:

09.289.052/0001-02

Razão Sociai:Fisco consultoria e sistemas ltda

Endereço:

av av i? de abril 234 sau 01 2 andar / centro / capela do alto
ALEGRE / BA / 44645-000

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
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:17/12/2021 a 15/01/2022

Certificação Número: 2021121701591492937230
Informação obtida em 17/12/2021 08:35:16

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

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: FISCO CONSULTORIA E SISTEiyiAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.289.052/0001-02

Certidão n°: 57261902/2021

Expedição: 17/12/2021, às 08:44:45
Validade: 14/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que PISCO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 09.289.052/0001-02, NÃO CONSTA do Banco
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

anteriores

a

Trabalho
aata

aa

e
sua

estão

atualizados

até

2

(dois)

dias

expeaiçao.

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 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
ClL.OLO.UiD

JUOLULCIjLo

recolhimentos

L L O O O ií i L Íd L OL "b /

previdenciários,

LilULUbLVb

a

üU

O U í 1 Ub L ii tí í1 U t::

honorários,

a

CLUb

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.

ESTADO DA BAHIA

n n 00?2
^^

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
PR-AÇA 09 DE MAIO, S/N, BAIRRO NOVO HORIZONTE -- CAPIM GROSSO^AHIA

CNP.I: 13.230.982/0001-50

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins que a empresa FISCO CONSULTORIA E
SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n" 09.289.052/0001-02, com sede na Av.

17 de Abril, 234, Térreo - Centro, Capela do Alto Alegre - Bahia, presta serviços
técnicos especializado em assessoria e consultoria tributária, com suporte técnico em
informática, licenciamento ou cessão de direito de uso de softwares, conforme
especificações abaixo;

Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação;
^ Suporte técnico em informática para operação do software tributário;
^ Serviços de assessoria e consultoria tributária;

V Levantamento, inscrição e preparo para cobrança da dívida ativa tributária e
não tributária;

^ Regulamentação do Código Tributário Municipal;
^ Elaboração do livro da dívida ativa e relatório de devedores exigidos pelo
Tribunal de Contas dos Municípios;
^ Elaboração do relatório de combate à sonegação e à evasão fiscal;
Outrossim, informo que os serviços executados são satisfatórios e não há, em
nossos registros, nenhum fato que desabone a conduta da empresa e suas
responsabilidades em relação às tarefas assumidas neste município.
Atenciosamente,

Capim Grosso - Bahia, 30 de novembro de 2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
GABINETi DO PREFEITO

Chorrochó - Bahia, 11 de janeiro de 2022.

Do: Prefeito Municipal

Para: Comissão Permanente de Licitação / Divisão Contábil /Assessoria Jurídica

Preliminarmente

à

autorização

para

Contratação

de

empresa

especializada para prestação de serviços de licença de uso de software de patrimônio
juntamente com os serviços técnicos especializados de assessoria da equipe de
profissionais

lotados

no setor de

patrimônio com

o acompanhamento

no

desenvolvimento de suas atividades, o presente processo deverá tramitar pelos
setores competentes com vistas:

a). À indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer face às
despesas; e

b). À elaboração de parecer sobre a necessidade, ou não, de
procedimento licitatório, indicado a modalidade e o tipo de licitação a
serem adotados no certame, ou sua dispensa ou inexigibilidade, se
for o caso.

Atenciosamente,

imeaRamos
IBERTO GOMES RAMOS
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
SETOR DE CONTABILIDADE

Chorrochó - Bahia, 11 de janeiro de 2022.

Exmo. Sr.

Humberto Gomes Ramos

Prefeito Municipal de Chorrochó

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Em atenção ao ofício de Vossa Excelência, informamos a existência de dotação
orçamentária e financeira para assegurar abertura de Processo Licitatório destinado à
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de licença de uso de
software de patrimônio juntamente com os serviços técnicos especializados de
assessoria da equipe de profissionais lotados no setor de patrimônio com o
acompanhamento no desenvolvimento de suas atividades, conforme solicitação da
Secretaria Municipal de Finanças.

O custo global estimado da aquisição é de R$ 17.259,96 (dezessete mil,
duzentos e cinqüenta e nove reais e noventa e seis centavos).

Unidade Orçamentária: 03 - Secretaria Municipal de Administração
Projeto/Atividade: 2201 - Manut da Secretaria de Administração
Elemento de Despesa: 3.3.90.39
Fonte de Recurso: 00

Cordialmente,

CLÁUDIO RÇBERTP^ILVA LIMA
SetofC^tábil

'PÜçíTCel. Joio"sá,665,(Sntro,Chorrochó-BÂ-'3P:4866Scw8'^
Fone/Fax:(75)3477-2174 emaíl: pmchorrocho@globoxom
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

PORTARIA NO. 001/2022, DE 06 DE JANEIRO DE 2022.
DESIGNA A COMISSÃO PERMANENTE

DE

LICITAÇÃO

DA

PREFEITURA

MUNICIPAL DE CHORROCHÓ-BA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

0 Prefeito do Município de Chorrochó, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais e em consonância com o que determina o art. 51 da Lei
Federai n°. 8.666 de 21 de junho de 1.993.
RESOLVE:

Art. 1". Nomear a "Comissão Permanente de Licitação", composta pelos

membros abaixo mencionados, para, sob a Presidência do primeiro, receber,

examinar e julgar os documentos relativos aos Processos Licitatórios
instaurados pela Prefeitura Municipal de Chorrochó:
1 - Membros:

a) ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA (CPF N». 027.408.015-05);
b)JOSENICE BARBOSA MACIEL(CPF N». 982.219.154-68);
c) ANDERSON GLEISER RIBEIRO SILVA (CPF N". 303.395.798-62);
Art. 2». Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chorrochó, em 06 de janeiro de 2022.

Vl /1 /
HUMBERTO GOMES RA^S
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ - CNPJ: 13.915.665/0001-77
Praça Cel. João Sá. n».555, Centro- CEP: 48.550-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75)3477-2174 email: pmchorrocho@globoxoin

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IWILKC6JZYMQAXL06ZIM5G
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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PREFEITURA f^UNICIPAL DE CHORROCHÓ
COMISSÃO PERMAHEHTE DE LICITAÇÃO
foci-O-

Chorrochó - Bahia, 13 de janeiro de 2022.

Do: Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL
Para: Procuradoria Jurídica do Município

A solicitação de abertura deste Processo Administrativo, ao qual este
documento se integra, é para Contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de licença de uso de software de patrimônio juntamente com os serviços
técnicos especializados de assessoria da equipe de profissionais lotados no setor de
patrimônio com o acompanhamento no desenvolvimento de suas atividades, conforme
solicitação da Secretaria Municipal de Administração.
De acordo com as três cotações apresentadas, a melhor proposta foi a da
empresa "FISCO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA = ME", inscrita no CNPJ sob o
no. 09.289.052/0001-02, no valor global de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos
reais), de modo que a Lei n®. 8.666/93, em seu artigo 24, inciso II c/c Decreto
Presidencial no. 9.412/2018, trata contratações desta monta como passíveis de
dispensar licitação.
Peio quanto apresentado, damos encaminhamento ao processo,

abrindo-o sob o n». 007/2022, na modalidade ''DISPENSA DE LICITAÇÃO",
esta tombada sob o n<>. 007/2022, do tipo menor preço.

Passando à análise da documentação da habilitação e jurídica, esta CPL
constatou que está em ordem, não havendo qualquer óbice à contratação. O valor
apresentado na proposta está dentro do praticado no mercado, sendo, pois, razoável
e adequado.

Diante das considerações mencionadas e com base nos princípios da
legalidade e economicidade, além dos demais motivos relatados com base na

documentação apresentada, é que emitimos parecer favorável à contratação, e

encaminha à Procuradoria jurídica do Município o presente Processo Administrativo
Licitatório, para que seja emanado parecer jurídico sobre a possibilidade da

^ contratação por Dispensa de Licitação, bem como análise da anexa minuta contratual.
Cordialmente,

BARBOSA LIMA

ANTONI
Presid

ite Comissão de Licitação

JOSENlCi)
(d^E^RBO
BARBOSA MACIEL

ANDERSj

piSER RIBEIRO SILVA
Mempi^ da CPL

Membro da CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Praça Cel. Joào Sá, 665, Centro - CEP 48660-000 Chorrochó-BA
Fone/Fax;(75) 3477-Í174

email;
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CONTRATO NO. 007/2022
MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
SERVIÇOS
DE
LICENCIAMENTO
DE

SOFTWARE, QUE ENTRE SI CELEBRAM O

MUNICÍPIO DE CHORROCHO E FISCO
CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA ME, NA
FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE^

sede
sob o
rto Gomes

na Praça Cel. João Sá, 665, Centro - CEP: 48.660-000 - Chorrochó^
nO: 13.915.665/0001-77, neste ato representado pelo Pref^

Ramos, brasileiro, casado, agricultor, inscrito no CPF/MF sob^
02.932.498-06 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua C^
Chorrochó-BA, doravante denominado CONTRATANTE,
CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA ME, pessoa jurídié
sob o n.o 09.289.052/0001-02, com sede na Av. 17
Alegre/BA, neste ato representado pelo Sr. Josl
empresário, inscrito no CPF sob o no 937.987.

CONTRATADA, tendo em vista a homologação, em

91 e R.G. n®

99, centro,
a empresa FISCO
o, inscrita no CNPJ
,centro. Capela do Alto
do Carmo, brasileiro,
em diante denominado

resultado da Dispensa

n.® 007/2022,têm entre si justo e acordac
CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAI

1.1. - A celebração do presente cont^^ sé"
)ase no Art. 24, II, da Lei Federai n®.
8.666/93 c/c Decreto Presidencial i^;^9.4 ^/2018 e suas alterações posteriores, conforme
C/2022 - Dispensa de Licitação n®.
Processo Administrativo/Li^atório
XXX/2022,com data de hc^o^^^o do dl
de XXXXXXXXXX de 2022.
CLÁUSULA SEGUNDA
2.1. - Contrataçã
software de pati
equipe de

penalizada para prestação de serviços de licença de uso de
com os serviços técnicos especializados de assessoria da
os no setor de patrimônio com o acompanhamento no

desenvolvim^

des.

CLAU^^/I^I^TÜ^ - DO PRAZO
vigência até 31 de dezembro de 2022, contados da data de sua
este, ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido se assim for da vontade
onformidade do estabelecido na Lei Federal n®. 8.666/93 e alterações

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
4.1. - Pela prestação dos serviços objeto deste contrato, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor mensal de R$ 1.400,00(um mil e quatrocentos reais), sendo o valor
global de R$ 16.800,00(dezesseis mil e oitocentos reais).
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4.2. - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor unitário de:

DESCRIÇÃO

ITEM

UND.

QUANT. V.UNIT/MENSAL

VALOR GLOBAL

SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO

DE SOFTWARE DE PATRIMÔNIO
JUNTAMENTE

COM

SERVIÇOS

OS

TÉCNICOS

ESPECIALIZADOS
01

ASSESSORIA

DE

DA

PROFISSIONAIS

EQUIPE DE

LOTADOS

MÉS

R$ 1.400,00

12

^^^6.800,00

NO

SETOR DE PATRIMÔNIO COM 0
ACOMPANHAMENTO
DESENVOLVIMENTO
ATIVIDADES.

DE

NO
SUAS

TOTAL GERAL

V

^.

4.2. - O pagamento será realizado até o 10° dia sub ,

4.4. - A CONTRATADA ficará sujeito â m
valor da fatura, pelo não cumprimento d
Segunda deste Contrato, desde que o
correspondente deverá ser descontad
4.5. - A LICITANTE que vier a ser
para fins de recebimento das fcâuras men

Procuradoria-Geral da

Lei Federal n®. 8

Conjunta n®
Geral da

sítio da

de Chorrochó.

hto pendente de liquidação
5osta como penalidade.

spohdente a 1% (um por cento) do
o a<B serviços de que trata a Cláusula
onsabilidade da CONTRATADA. O valor

everá apresentar à Secretaria de Finanças,
seguintes documentos atualizados:

te a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
fcretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

I - Prova de regularid
certidão expedida con
federais e à Dívida

16.800,00

) dos serviços, de

acordo com a nota fiscal devidamente atestada por fundo

4.3. - Nenhum pagamento será efetuado a CONTI
qualquer obrigação financeira que eventualmente lhe

R$

nai (PGFN), referente a todos os créditos tributários
DAU) por elas administrados nos termos do Art. 29, III da

ive àqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria
14, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

^l^s termos do Art. 29, IV da Lei Federal no. 8.666/93, emitida no
Brasil - RFB;

fidade para com a Fazenda Estadual, nos termos do Art. 29, III da Lei
, emitida na internet no sítio da Secretaria da Fazenda do Estado da sede
jso
o
licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao
do liei
objeto
tóno, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do
seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

III - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, nos termos do Art. 29, III da
Lei Federal no. 8.666/93, emitido na internet ou in loco na prefeitura Municipal da Sede da
licitante;
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IV - Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), nos termos do Art. 29, IV da Lei Federal 0°. 8.666/93, que deverá ser emitida
exclusivamente no sítio oficial da Caixa Econômica Federal - CAIXA;

V - Prova de inexistência de débitos inadimpiidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos
do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no. 5.452, de
Io de maio de 1943, nos termos do Art. 29, V da Lei Federal no. 8.666/93, que deverá ser

emitida exclusivamente no sítio oficiai do Tribunal Superior do Trabalho - TST;^
VI - Nota Fiscal eletrônica (DANFE).

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
5.1. - Os recursos financeiros para o pagamento dos serviços obj
conta da seguinte Dotação Orçamentária:

^

\

orrerao a

Unidade Orçamentária: 03 - Secretaria Municipal de Administração
Projeto/Atividade: 2201 - Manut da Secretaria de Administração
Elemento de Despesa: 3.3.90.39
Fonte de Recurso: 00

CLÁUSULA SEXTA - DAS MULTAS

6.1. - A CONTRATADA ficará sujeita à multa correspo

do valor total contratual, pelo inadimplemen^^^^alqu

da multa ser recolhido ao setor de tesouraridSlest^wnid

% (cin co décimos por cento),
ção contratual, devendo o valor
no prazo de 03 (três) dias a contar

do recebimento da notificação.

6.2. - A CONTRATADA ficará suje

ria de 0,5% (cinco décimo por cento) ao
mimmento do prazo fixado neste contrato, ou

dia, sobre o valor total do contrato

pelo inadimplemento de aualaueg obrioac

anflrtbr será desconta dos pagamentos devidos pela

6.3. - A multa a que se

Prefeitura, da garanti^mintra

judicialmente e poderá,!®^!
CLAUSULA SETI

tual.

cobrada diretamente da empresa, amigável
ivamente com as demais sanções já previstas.

ou

ÕES DA CONTRATADA

7.1. - Se respon;

prejuízos que possam ser acarretados à CONTRATANTE pelo não

cumpri menti

disposições contratuais ora convencionadas.

7.2. - Aj

alquer despesa relativa à prestação dos serviços ora pactuado, dentre

elas.

;, mão-de-obra, taxas, contribuições, encargos sociais.

_r-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha a
NTE ou terceiros, em decorrência da prestação dos serviços, objeto deste
contra

7.4. - Re^insabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar
funcionários e/ou bens da CONTRATADA, da CONTRATANTE ou terceiros, verificados em
decorrência da prestação dos serviços deste contrato.

7.5. - Responsabilizar-se e assumir todos os ônus decorrentes da adoção de todas as medidas de

segurança, inclusive as que a FISCALIZAÇÃO julgar necessárias à preservação dos bens e
interesses próprios da CONTRATANTE e de terceiros em geral.
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7.6. - Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar a

CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da prestação dos serviços,
não sendo a CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos.
7.7. - Permitir que a contratante, sempre que convier, fiscalize os serviços, objeto deste
contrato.

7.8. - Prestar esclarecimentos à contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a
envolva independente de solicitação.

7.9. - Emitir Nota Fiscal referente à prestação dos serviços, durante o mês

encia, para

fins de atestação e liquidação pela contratante.
7.10. - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito
de qualquer impedimento da prestação dos serviços.

rrencia

7.11. - Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações
^

írabalho serão

de exclusiva responsabilidade da contratada, assim como,'
reclamações trabalhistas.
7.12. - Responder, integralmente, por perdas e dano:

Chorrochó ou a terceiros em razão de ação ou omissã

prepostos, na execução do objeto desta licitação ^depi

izamento

de

a <*sa r ao Município de

^ul^sa, sua ou dos seus
SieTOÈ de outras cominações

contratuais ou legais a que estiver sujeita;

7.13. - Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e o
Contrato;

sultantes da execução deste

7.14. - Responder pelas despesas relativa

os tPabalhistas, de seguro de acidentes,

impostos, contribuições previdenciári

[tras que forem devidas e referentes aos

serviços executados por seus empreS

ue os mesmos não têm nenhum vínculo

empregatício com o Município de Chorn
ais, os acréscimos ou supressões em até 25%
contr^^o;

7.15. - Aceitar, nas mesmas

(vinte e cinco por cento)

CLÁUSULA OITAVA -

DA CONTRATANTE

ades indispensáveis à boa execução das obrigações
acesso de representantes, prepostos ou empregados da

8.1. - Proporcio
contratuais, inci
contratada às de
8.2. - Efei

contratante.

stado, no prazo e nas condições estabelecidas no item 4.1 deste

contrato,

dos de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
8.4.

elabora^

jr todos os recursos necessários ao correto levantamento das informações para
irojeto proposto;

8.5. - Disponibilizar servidor do quadro da Prefeitura Municipal que ficará como representante
para comunicação com a contratada, além da verificação e atesto do serviço contratado;

8.6. - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à Contratada ou a
terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

CLÁUSULA NONA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO CONTRATUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ- CNPJ; 13.915.665/0001-77
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9.1. - Constitui nnotivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de
Notificação Judiciai, o descumprimento por quaiquer uma das partes, das ciáusulas contratuais e
as hipóteses previstas nos arts. 77, 78 e 79 da Lei no. 8.666/93 e alterações, ficando facultado a
sua denúncia, desde que a parte denunciante notifique formalmente a outra, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias sem prejuízo das sanções legais, inclusive daquelas previstas no art.
87, da Lei supra referida.

9.2. - As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste Contrato,
nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao CONTRATANTE ou a
terceiros, em conseqüência do inadimplemento das condições contratuais.
9.3. - O presente contrato poderá ser rescindido, de imediato, por inadimp

das partes, através de simples notificação por escrito, entregue diretamenf

uaiquer
postal.

com prova de recebimento, e ainda:

Por conveniência da CONTRATANTE, através de manifestação unilj

nea, mediante
iclamação ou

aviso prévio de 30 (trinta) dias, não cabendo à CONTRAiy
indenização;
Fica o contrato extinto de pleno direito, independentemente CPi^avis
extrajudicial, nos seguintes casos:

B.l. Falência ou liquidação da CONTRATADA;
B,2. Concordata ou incorporação da CONTRATADA a
ou cisão, sem prévio e expresso conhecimento do CO
B.3. Interrupção ou atraso na execução dos serviços
B.4. Incapacidade, desaparecimento, inido

lação judicial ou

esa, ou ainda, sua fusão

nanceira, ou, ainda, má fé do

CONTRATADA;

B.5. Se a CONTRATADA, sem prévia ^o

COmRATANTE, transferir, caucionar, ou

alienar de qualquer forma os direitos

contrato.

9.4. - O presente Contrato poderá
desde que ocorram fatos supep/eniente:
que tornem impossível a execu

o todo ou em parte, por mútuo acordo,
osos e alheios a vontade do CONTRATANTE e

CLAUSULA DÉCIMA - D

10.1. - Além da cobr;

revista no subitem 6.1, poderá, ainda, a CONTRATADA,

sofrer as seguintes
I - Advertência

II - Muita de,

lor dos serviços, por dia de atraso na entrega, sem justa causa,

dos serviçq
III

o Munici
IV
pe

forní
CLAUSU

|a do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com
por prazo não superior a 02 (dois) anos;

oneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto
os determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na
a própria autoridade que aplicou a penalidade.
CIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. - A CONTRATADA não terá direito a quaiquer indenização, se ocorrer, provisória ou
definitivamente, a suspensão da execução deste Contrato, por culpa sua, assegurando-lhe,
porém, no caso da rescisão por motivos alheios a sua vontade e sem infração de quaisquer
cláusulas e condições contratuais, o pagamento de forma proporcional aos serviços efetivamente
executados.

11.2. - As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em
todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ- CNPJ: 13.915.665/0001-77
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11.3. - Para os efeitos de direito vaiem para este Contrato a Lei 0° 8.666/93 e, alterações

posteriores a Lei Compiementar no. 123/06, e demais normas iegais que ihe sejam aplicáveis, a
proposta de preços apresentada, apiicando-se, ainda, para os casos omissos, os princípios gerais
de Direito.

11.4. - A contratada será responsávei por todas as obrigações trabaihistas, tributárias e
previdenciárias, seguros, taxas e impostos, acaso envoividos, especialmente por qualquer vínculo
empregatício que venha a se configurar, inciusive indenizações decorrentes de acidente de
trabalho.

11.5. - E vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, da execiKãd

forem adjudicados em conseqüência desta licitação, sem expressa autorizaçf
11.6. - À CONTRATADA poderá ser acrescido ou diminuído o objeto^

dos Suíços que
Pref^É,ra.
erviços

dentro dos limites estabelecidos na Lei n®. 8.666/93 e alterações.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

ahi^:omo competente

12.1. - As partes elegem o Foro da Comarca de Chorrochó, Es
para dirimir toda e qualquer dúvida ou controvérsij

presente Contrato,
onfigure.

renunciando expressamente a outro qualquer, por mais
E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o
igual teor e forma, com as testemunhas abaixo, a

lento em 03(três) vias de
sente, para os seus legais

efeitos.

Chorrochó-BA, XX de XXXXXXXXXXXX:

tTO GOMES RAMOS

Inicipal de chorrochó
CONTRATANTE

CO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME
José Mario Souza do Carmo
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF/MF n°:

CPF/MF n®:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ-CNPJ: 13.915.665/0001-77
Praça Cel. João Sá, n^. 665, Centro-CEP: 48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75)3477-2174 ema(l:licitacaochorrocho2018@outlook.com
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PARECER lURÍDlCO

Consulente: Comissão Permanente de Licitação
Processo Administrativo Licitatório n^.007/2022
Dispensa de Licitação n^.007/2022

"Dispensa de Licitação. Legalidade. Art 24, II, da
Lei Federal n^. 8.666/93 c/c Decreto
Presidencial n-. 9.412/2018. Valor dentro do
limite legal. Preço compatível com o valor de
mercado; Habilitação jurídica."

I - DA NECESSIDADE DO OBJETO
Tratam os presentes autos de procedimento que tem por objeto a Contratação de
empresa especializada para prestação de ser\'iços de licença de uso de software de patrimônio
juntamente com os serviços técnicos especializados de assessoria da equipe de profissionais

lotados no setor de patrimônio com o acompanhamento no desenvolvimento de suas atividades,
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração.
Advieram os autos oriundos da Comissão Permanente de Licitação, que solicitou
parecer jurídico após análise das propostas apresentadas pelas empresas em que foi feita cotação
de preços, verificamos que referida solução revela-se adequada em face do valor relativamente
baixo, especialmente por dinamizar e tornar mais eficiente a fase de apuração de preço de mercado,

^

restando, portanto, caracterizada a oportunidade, conveniência e necessidade da presente
contratação.

Ressalta-se que constam as cotações de preços elaboradas por 03 (três) empresas,
no qual foi a vencedora a "FISCO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME",inscrita no CNPJ sob o n^.
09.289.052/0001-02.

II - DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
As compras e contratações das entidades públicas seguem obrigatoriamente um
regime regulamentado por Lei, e o principal fundamento é o art 37, inciso XXI, da Constituição
Federal de 1988,o qual determina que as obras, serviços, compras e alienações devem ocorrer por
meio de licitações.

A licitação foi o meio encontrado pela Administração Pública para tornar isonômica
a participação de interessados em procedimentos que visam suprir as necessidades dos órgãos
Praça Cel. João Sá, n®. 6)
Fone/Fax: (75'

P: 48.660-000 - Chorrochó-BA

11? pmchorrocho@aÍQbo.com
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públicos acerca dos serviços disponibilizados por pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas nos campos
mercadológicos distritais, municipais, estaduais e nacionais, e ainda procurar conseguir a proposta
mais vantajosa às contratações.

Para melhor entendimento, vejamos o dispõe o retrocitado dispositivo
constitucional;

"(■■■)■
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações
serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições
a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações".

Para regulamentar o exercício dessa atividade foi então criada a Lei Federal n®.
8.666, de 21 de junho de 1993, mais conhecida como a Lei de Licitações e Contratos
Administrativos.

O objetivo da licitação é contratar a proposta mais vantajosa, primando pelos
princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade. Licitar é a regra. Por
outro lado, há hipóteses em que as licitações são impossíveis e/ou inviáveis de serem realizadas, e
para tanto a lei previu exceções à regra, sob a forma de dispensa ou inexigibilidade de licitação.
Neste caso concreto, é fácil constatar que se trata de uma exceção à regra de licitar,
por ser procedimento realizado sob a obediência ao estabelecido no art 24, inciso 11, da Lei Federal
n^. 8.666/93, verbis:

"Art 24. É dispensável a licitação:
(■■■)

11 - para outros serviços e compras de Volor Qté 10% (deZ por cento) do limite
previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos
casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compras ou
alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez".

Portanto, verifica-se, in casu, a dispensa de licitação com esteio do inciso 11 do art 24
da Lei Federal n^. 8.666/93, no entanto, foi atualizado pelo Decreto Presidencial n^. 9.412/2018, in
verbis. Mormente por não se tratar de fragmentação de despesa.
DECRETO N2.9.412/2018.
Art 12. - Os valores estabelecidos nos incisos 1 e 11

do caput do art 23 da Lei Federal n^. 8.666, de 21
de junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes
termos:

Praça Cel. João Sá, n®. 665,

- Chorrochó-BA

Pone/Pax: (75) 3477-2l^ffffi^^^chorrocho@QlobQ.com
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I - para obras e seiviços de engenharia:

a) na modalidade convite - até R$ 330.000,00
(trezentos e trinta mil reais);

b) na modalidade tomada de preços - até R$
3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais); e

c) na modalidade concorrência - acima de R$
3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais); e
11 - para compras e serviços não incluídos no inciso
1:

a) na modalidade convite - até R$ 176.000,00
(cento e setenta e seis mil reais);

b) na modalidade tomada de preços - até R$
1.430.000,00(um milhão, quatrocentos e trinta mil
reais); e

c) na modalidade concorrência - acima de R$
1.430.000,00(um milhão, quatrocentos e trinta mil
reais).

III - DA RAZÃO DA ESCOLHA DO EXECUTANTE DOS SERVIÇOS
Em análise aos presentes autos, observamos que foram realizadas pesquisas de
preço de mercado,com a apresentação de cotações demonstrando o preço praticado pelo mercado
e a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração Pública Municipal.
Assim a empresa "FISCO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME", inscrita no CNPJ
sob o n®. 09.289.052/0001-02, com sede na Av. 17 de abril, 234, Térreo, centro. Capela do Alto

Alegre/Ba, apresentou o menor valor global dentre as três cotações, no valor global de Eâ
16.800.00(dezesseis mil e oitocentos realsl.

A prestação de serviços disponibilizada pela empresa supracitada é compatível e
não apresenta diferença que venha a influenciar na escolha, ficando esta vinculada apenas à
verificação do critério do menor preço, que está dentro do valor de mercado, conforme relatado
pela Comissão de Licitação.

Praça Cel. João Sá, n°. 665,
Fone/Fax:(75) 3477-2

- Chorrochó-BA

íg^tSrrocho@globo.corri
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o critério do menor preço deve presidir a escolha do adjudicatário direto como
regra geral, e o meio de aferi-lo está em juntar aos autos do respectivo processo pelo menos 03
(três) propostas.
A despeito desta assertiva, o TCU já se manifestou:

adotar como regra a realização de coleta de preços nas contratações de serviço e
compras dispensadas de licitação com fundamento no art. 24, inciso II, da Lei n^.

8.666/93" (Decisão n^. 678/95 - TCU - Plenário, Rei. Min. Lincoln
Magalhães da Rocha.DOU de 28.12.95, pág.22.603).
^

"Proceda, quando da realização de licitação, dispensa ou inexigibilidade, à consulta de
preços correntes no mercado, ou fixados por órgão oficial competente ou, ainda,
constantes do sistema de registro de preços, em comprimento ao disposto no art. 26,
parágrafo único, inciso III, e art. 43, inciso IV, da Lei 8.666/93, os quais devem ser

anexados ao procedimento licitatório /...j." Acórdão 1705/2003 Plenário.
No caso em questão verificamos, como já foi dito, trata-se de situação pertinente a
Dispensa de Licitação, e de acordo com as diretrizes do Tribunal de Contas da União,a orientação é
que nesses casos seja obedecida à coleta de preços, que por analogia deve obedecer ao
procedimento da modalidade convite que exige no mínimo três licitantes.

De acordo com a Lei n®. 8.666/93, após a cotação, verificado o menor preço,
adjudica-se o serviço que possuir o menor preço, a habilitação jurídica, qualificação técnica,
qualificação econômico-financeira, e regularidade fiscal, de acordo com o que reza o art 27 da Lei
de Licitações,em seus incisos 1,11,111, IV.
Em relação ao preço, ainda, verifica-se que os mesmos estão compatíveis com a
realidade do mercado.

IV - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E DA REGULARIDADE FISCAL
Nos procedimentos administrativos para contratação, a Administração tem o dever
de verificar os requisitos de habilitação estabelecidos no art 27 da Lei 8.666/93. Porém,
excepcionalmente, a lei de regência prevê a possibilidade de dispensa de alguns dos documentos,
notadamente, os previstos nos artigos 28 a 31, conforme estabelecidos no § 1® do art 32 da Lei
8.666/93.

Resta deixar consignado que a contratada demonstrou habilmente sua habilitação
jurídica e regularidade fiscal e trabalhista.

Praça Cel. João Sá, n®. 665, Ca|jM -CEP; 48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax:(7^3i|yrtJ[S^Wí5Jt: pmchorrocho(a)^lobo^com
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V-DA CONCLUSÃO

Em face ao exposto, por estarem presentes os pressupostos autorizativos para a
pretendida contratação direta por dispensa de licitação, e estando consignadas as recomendações
que o caso requer, opinamos favoravelmente ao pleito da Secretaria solicitante.

É o parecer,s.m.j.
Chorrochó - Bahia,14 de janeiro de 2022.

PAULO

MENEZES

Procuradoi|Geral do Município
0AB/BAN9.10.850

Praça Cel. João Sá, n®. 665, Centro - CEP: 48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75) 3477-2174 emaíl: pmchoiTocho@qlobQ.com
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No.007/2022

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO H°.007/2022
OBJETO; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PATRIMÔNIO JUNTAMENTE COM
OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAÜZADOS DE ASSESSORIA DA EQUIPE DE
PROFISSIONAIS LOTADOS NO SETOR DE PATRIMÔNIO COM O ACOMPANHAMENTO
NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
PROPONENTE: FISCO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA ME

CNPJ: 09.289.052/0001-02

VALOR DA PROPOSTA; R$ 15.800,00(DEZESSBS MIL E OITOCENTOS REAIS)

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL; Art. 24, II, da Lei Federal n°. 8.666/93 c/c Decreto
Presidencial no. 9.412/2018 e suas alterações posteriores.
TIPO: Menor Preço (Prestação de Serviços)

A Comissão Permanente de Licitação - CPL, instituída por hábil ato administração,
tendo como base legal Art. 24, inciso II, com redação determinada pela Lei Federal no.
8.666/93 c/c Decreto Presidencial no. 9.412/2018 e suas alterações posteriores,
declara entender pela dispensa de licitação, objetivando a contratação direta de
prestação de serviços, nos termos das características e fundamentos acima.
Chorrochó/BA, 14 de janeiro de 2022.

ANTONIO WfLi^N BARBOSA LIMA

Presidente Comissão de Licitação

JOSENIC
M

ANDERSj

OSA MACIEL
da CPL

ISER RIBEIRO SILVA
da CPL

y C'
yo
y 4Jí ^Q
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TERMQ DE RATIFICACAQ E HOMQLQGACAO

Com efeito, nos termos do parecer jurídico e da Comissão Permanente de
Licitação, preenchidos todos os requisitos legais e observado que todas as fases
pertinentes ao processo administrativo em tela foram alcançadas, nos termos do art. 26

da Lei de Licitações, decido pela RATÍFÍCAÇÃ© da dispensa de licitação com fulcro no
art. 24, II da Lei Federal n®. 8.666/93 c/c Decreto Presidencial n®. 9.412/2018 e suas

alterações posteriores, tombada sob o n®. 007/2022, e, por conseguinte, HOMOLOGO o
procedimento, determinando a celebração de Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de licença de uso de software de patrimônio juntamente com os

serviços técnicos especializados de assessoria da equipe de profissionais lotados no setor

de patrimônio com o acompanhamento no desenvolvimento de suas atividades, conforme
solicitação da Secretaria Municipal de Finanças, em favor de FISCO CONSULTORIA i
SISTEMAS LTDA - ME, inscrita no CNPJ n^. 09.289.052/0001-02.

Pub8ique-§@.

Chorrochó - Bahia, 14 de janeiro de 2022.

mefflRaiBOs
IBERTO GOMES RAMOS

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ - CNPJ: 13.915.66S/(X)01-77
Praça Cel. João Sá, n®. 665, Centro - CEP 48660-000 Chorrochò-BA
Fone/Fax.(75) 3477-2174 email; pmchorrocho@globo.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N». 007/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNCIPAL DE CHORROCHÓ, CNPJ sob o
13.915.665/0001-77.

CONTRATADA:

FISCO

CONSULTORIA

E

SISTEMAS

LTDA

ME,

CNPJ:

09.289.052/0001-02.

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de licença de
uso de software de patrimônio juntamente com os serviços técnicos especializados de
assessoria da equipe de profissionais lotados no setor de patrimônio com o
acompanhamento no desenvolvimento de suas atividades.

Valor Global: R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais).
Base Legal: Art. 24, II, da Lei Federal n^. 8.666/93, c/c Decreto Presidencial n^.
9.412/2018 e suas alterações posteriores.
Data de homologação: 14 de janeiro de 2022.

AVISO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA N^. 007/2022

A PREFEITURA MUNCIPAL DE CHORROCHÓ, Estado da Bahia, torna público que,
nos termos do Parecer Jurídico e da Comissão Permanente de Licitação, preenchidos os
requisitos

legais

e

observado

que

todas

as

fases

pertinentes

ao

Processo

Administrativo/Licitatórío n®. 007/2022 foram alcançadas, Ratifico e Homologo a
Dispensa de Licitação n®. 007/2022. Fund. Legal: Art. 24, II, da Lei Federal n^.
8.666/93, c/c Decreto Presidencial n®. 9.412/2018 e suas alterações posteriores.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de licença de
uso de software de patrimônio juntamente com os serviços técnicos especializados de
assessoria da equipe de profissionais lotados no setor de patrimônio com o
acompanhamento no desenvolvimento de suas atividades, junto a empresa FISCO
CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o n.o 09.289.052/0001-02, com sede na Av. 17 de abril, 234, Térreo, centro,
Capela do Alto Alegre/BA, no valor global de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e

oitocentos reais) e autorizo a efetiva realização da despesa conforme fundamentado
nos atos acima invocados.

Assim, por conseqüência, determino a elaboração de autorização dos serviços, com
subsequente empenho, nos moldes deste documento, depois de cumpridas todas as
exigências impostas pela Lei Federal n''. 8.666/93 e alterações posteriores para a
efetivação do mesmo. Registre-se, cumpra-se, publique-se, emita-se a Nota de
Empenho e lavre-se o Contrato, caso não possa ser substituído por outro instrumento.
Chorrochó-BA, 14/01/2022. Humberto Gomes Ramos, Prefeito Municipal.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 9WEUG2QCEPWS9SPQZ5C+/G
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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CONTRATO NO. 007/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
CHORROCHO E FISCO CONSULTORIA E

SISTEMAS LTDA ME, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ, com sede
na Praça Cel. João Sá, 665, Centro - CEP: 48.660-000 - Chorrochó - BA, inscrito no CNPJ sob o
nO: 13.915.665/0001-77, neste ato representado pelo Prefeito o Sr. Humberto Gomes
Ramos, brasileiro, casado, agricultor, inscrito no CPF/MF sob o no. 388.357.895-91 e R.G. no

^ 02.932.498-06 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Coronel João Sá, no. 99, centro,
Chorrochó-BA, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado a empresa FISCO
CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ

sob o n.o 09.289.052/0001-02, com sede na Av. 17 de abril, 234, Térreo, centro, Capela do Alto
Alegre/BA, neste ato representado pelo Sr. José Mario Souza do Carmo, brasileiro
empresário, inscrito no CPF sob o

no 937.987.765-04, de ora em diante denominado

CONTRATADA, tendo em vista a homologação em 17/01/2022, do resultado da Dispensa
n.® 007/2022, têm entre si justo e acordado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1.1. - A celebração do presente contrato se dá com base no Art. 24, II, da Lei Federal n®.
8.666/93 c/c Decreto Presidencial n®. 9.412/2018 e suas alterações posteriores, conforme
Processo Administrativo/Licitatório n®. 007/2022 - Dispensa de Licitação n®.
007/2022, com data de homologação do dia 14 de janeiro de 2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de licença de uso de
software de patrimônio juntamente com os serviços técnicos especializados de assessoria da

^ equipe de profissionais lotados no setor de patrimônio com o acompanhamento no
desenvolvimento de suas atividades.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

3.1. - O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2022, contados da data de sua
assinatura, podendo este, ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido se assim for da vontade

das partes, na conformidade do estabelecido na Lei Federal n®. 8.666/93 e alterações
posteriores.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1. - Pela prestação dos serviços objeto deste contrato, o CONTRATANTE pagará à

CONTRATADA o valor mensal de R$ 1.400,00(um mil e quatrocentos reais),j^do o valor

global de R$ 16.800,00(dezesseis mil e oitocentos reais).

PREFEITURA MUNICIÇAÍ^^
Praça Cel. João Sá,

13.915.665/0001-77
48.660-000 - Chorrochó-BA

Fone/Fax:(75)3477-2174 e\Ail:M<;ltac;aQChorrQChoVoi8(S)outiOQk.com
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4.2. - o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor unitário de:
ITEW

01

DESCRIÇÃO

UND.

SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO
DE SOFTWARE DE PATRIMÔNIO
JUNTAMENTE
COM
OS
SERVIÇOS
TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS
dE
ASSESSORIA DA EQUIPE DE
PROFISSIONAIS LOTADOS NO
SETOR DE PATRIMÔNIO COM O
ACOMPANHAMENTO
NO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS

QUANT. V.UNIT/MENSAL

MÉS

12

R$ 1.400,00

VALOR GLOBAL

R$

16.800,00

atividades.

TOTAL GERAL

16.800,00

acLo com 1'nXTsctrdevTdamínw'^^^^^^^^^^
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V - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabaiho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos

do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n®. 5.452, de
Io de maio de 1943, nos termos do Art. 29, V da Lei Federai no. 8.666/93, que deverá ser
emitida exclusivamente no sítio oficial do Tribunal Superior do Trabalho - TST;
VI - Nota Fiscal eletrônica (DANFE).

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

~ Os recursos financeiros para o pagamento dos serviços objeto desta dispensa correrão à
conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 03 - Secretaria Municipal de Administração
Projeto/Atividade: 2201 - Manut da Secretaria de Administração
Elemento de Despesa: 3.3.90.39
Fonte de Recurso: 00

CLÁUSULA SEXTA - DAS MULTAS

6.1. - A CONTRATADA ficará sujeita è multa correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento),
do valor total contratual, pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual, devendo o valor
da muita ser recolhido ao setor de tesouraria deste município, no prazo de 03 (três) dias a contar
do recebimento da notificação.

6.2. - A CONTRATADA ficará sujeito à multa moratória de 0,5% (cinco décimo por cento) ao
dia, sobre o valor total do contrato pelo não cumprimento do prazo fixado neste contrato, ou
pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual.

6.3. - A multa a que se refere o item anterior será desconta dos pagamentos devidos pela
Prefeitura, da garantia contratual ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou
judicialmente e poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções já previstas.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. - Se responsabilizar pelos prejuízos que possam ser acarretados à CONTRATANTE pelo não
cumprimento de qualquer das disposições contratuais ora convencionadas.

^

7.2. - Arcar com toda e qualquer despesa relativa à prestação dos serviços ora pactuado, dentre
elas, transportes, impostos, mão-de-obra, taxas, contribuições, encargos sociais.
7.3. - Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha a

sofrer a CONTRATANTE ou terceiros, em decorrência da prestação dos serviços, objeto deste
contrato.

7.4. - Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar
funcionários e/ou bens da CONTRATADA, da CONTRATANTE ou terceiros, verificados em
decorrência da prestação dos serviços deste contrato.
7.5. - Responsabilizar-se e assumir todos os ônus decorrentes da adoção de todas as medidas de

segurança, inclusive as que a FISCALIZAÇÃO julgar necessárias à preservação dos bens e
interesses próprios da CONTRATANTE e de terceiros em gerai.
7.6. - Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar a

CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da pr^ação dos serviços,
não sendo a CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos ir ciretos.

7.7. - Permitir que a contratante, sempre que convier, fiscalize os sefvpços, objeto deste
contrato.
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7.8. - Prestar esclarecimentos à contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a
envolva independente de solicitação.

7.9. - Emitir Nota Fiscal referente à prestação dos serviços, durante o mês de referência, para
fins de atestação e liquidação pela contratante.
7.10. - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à contratante, a ocorrência
de qualquer impedimento da prestação dos serviços.

7.11. - Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho serão
de exclusiva responsabilidade da contratada, assim como, no caso de ajuizamento de
reclamações trabalhistas.

7.12. - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município de
Chorrochó ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus
prepostos, na execução do objeto desta licitação independentemente de outras cominações
contratuais ou legais a que estiver sujeita;

7.13. - Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste
Contrato;

7.14. - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes,

impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos
serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo
empregatício com o Município de Chorrochó;

7.15. - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões em até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor a ser contratado;

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1. - Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações
contratuais, inclusive, permitir o livre acesso de representantes, prepostos ou empregados da
contratada às dependências da contratante.

8.2. - Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas no item 4.1 deste
contrato.

8.3. - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigações contratuais.

8.4. - Disponibilizar todos os recursos necessários ao correto levantamento das informações para
elaboração do projeto proposto;

8.5. - Disponibilizar servidor do quadro da Prefeitura Municipal que ficará como representante
para comunicação com a contratada, além da verificação e atesto do serviço contratado;
8.6. - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à Contratada ou a
terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
CLÁUSULA NONA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO CONTRATUAL
9.1. - Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de

Notificação Judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes, das^cláusu^s contratuais e
as hipóteses previstas nos arts. 77, 78 e 79 da Lei n®. 8.666/93 e alterações, fiaando facultado a

sua denúncia, desde que a parte denunciante notifique formalmente a outra, cjpm antecedência
mínima de 30 (trinta) dias sem prejuízo das sanções legais, inclusive daquela^prsvistas no art.
87, da Lei supra referida.
■—-———
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9.2. - As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste Contrato,
nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao CONTRATANTE ou a
terceiros, em conseqüência do inadimplemento das condições contratuais.

9.3. - O presente contrato poderá ser rescindido, de imediato, por inadimplemento de qualquer

das'partes, através de simples notificação por escrito, entregue diretamente ou por via postal,

com prova de recebimento, e ainda:

Por conveniência da CONTRATANTE, através de manifestação unilateral, espontânea, mediante

aviso prévio de 30 (trinta) dias, não cabendo à CONTRATADA direito a reclamação ou
indenização;

^

^

~

•,

Fica o contrato extinto de pleno direito, independentemente de aviso, interpelação judicial ou
extrajudicial, nos seguintes casos:
B.l. Falência ou liquidação da CONTRATADA;

^

B.2. Concordata ou incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou ainda, sua fusão
ou cisão, sem prévio e expresso conhecimento do CONTRATANTE;
B.3. Interrupção ou atraso na execução dos serviços contratados;

B.4. Incapacidade, desaparecimento, inidoneidade técnica ou financeira, ou, ainda, ma fe do
CONTRATADA;

,.

B.5. Se a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, transferir, caucionar, ou
alienar de qualquer forma os direitos decorrentes deste contrato.

9.4. _ o presente Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo acordo,
desde que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios a vontade do CONTRATANTE e
que tomem impossível a execução dos serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.1. - Além da cobrança de multa prevista no subitem 6.1, poderá, ainda, a CONTRATADA,
sofrer as seguintes sanções:
I - Advertência por escrito;

II - Multa de 0,01% sobre o valor dos serviços, por dia de atraso na entrega, sem justa causa,

in^-^Suspensão
temporária do direito de participar de licitações e impedimento
de contratar com
o Município de Chorrochó, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
~
IV - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Publica, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na

forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. - A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização, se ocorrer, provisória ou
definitivamente, a suspensão da execução deste Contrato, por culpa sua, assegurando-lhe,
porém no caso da rescisão por motivos alheios a sua vontade e sem infraçao de quaisquer
cláusulas e condições contratuais, o pagamento de forma proporcional aos serviços efetivamente
executados.

11.2. - As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em
todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores.

11.3. - Para os efeitos de direito valem para este Contrato a Lei n® 8.6tó/93 e, alterações
posteriores a Lei Complementar n®. 123/06, e demais normas legais que Ihd èejam aplicáveis, a

proposta de preços apresentada, aplicando-se, ainda, para os casos omissos,||)s princípios gerais

de Direito.
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11.4. - A contratada será responsável por todas as obrigações trabalhistas, tributárias e
previdenciárias, seguros, taxas e impostos, acaso envolvidos, especialmente por qualquer vínculo
empregatício que venha a se configurar, inclusive indenizações decorrentes de acidente de
trabalho.

11.5. - É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, da execução dos serviços que
forem adjudicados em conseqüência desta licitação, sem expressa autorização da Prefeitura.

11.6. - À CONTRATADA poderá ser acrescido ou diminuído o objeto da prestação dos serviços
dentro dos limites estabelecidos na Lei n®. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
12.1. - As partes elegem o Foro da Comarca de Chorrochó, Estado de Bahia, como competente
para dirimir toda e qualquer dúvida ou controvérsia resultante do presente Contrato,
renunciando expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que se configure.
E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de
igual teor e forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para os seus legais
efeitos.

Chorrochó-BA, 14 de janeiro de 2022.

^mberto Gomes R^os
aidpãy

HUMBERTO GOMES RAMOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
CONTRATANTE

ir-

j

j,

^

^

fl$CO CONSULTORIA E SIStEMAS LTDA - ME
José Mario Souza do Carmo
CONTRATADA

UNHAS:

iriiYüd. cin. S.
CPF/MFn»:
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EXTRATO DE CONTRATO N"». 007/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MÜNCIPAL DE CHORROCHÓ, CNPJ: 13.915.665/000177.

CONTRATADA:
FISCO
09.289.052/0001-02.

CONSULTORIA

E

SISTEMAS

LTDA

ME,

CNPJ:

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de se.i-viços de licença de

uso de software de patrimônio juntamente com os serviços técnicos especializados de
assessoria da equipe de profissionais lotados no setor de patrimônio com o
acompanhamento

no

desenvolvimento

de

suas

atividades.

Processo

Administrativo/Licitatório n®. 007/2022 - Dispensa de Licitação n^. 007/2022.
Fundamento Legal: Art. 24, II, da Lei Federal n^. 8.666/93, c/c Decreto Presidencial n^.
9.412/2018 e suas alterações posteriores. Valor Global do Contrato: R$ 16.800,00
(dezesseis mil e oitocentos reais). Data de assinatura: 14/01/2022.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 9WEUG2QCEPWS9SPQZ5C+/G
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

