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PREFEITLJRA MUNICIPAL DE JEREMOABO -ESTAD0 DA BAHIA
CNPJ: 13.809.041/0001-75
Dr. Jose Gongaives de sa, 24 -Cerfuo CEP: 48.540-000
u+TL-I Rua
Fone: (Oxx75) 3203-2108 -Site: www.ieremoabo.ha.aov br

PROCESSO ADMINISTRATIV0 N° 197/2022
1° ADITIV0 AO CONTRAT0 N° 202/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

OBJETO: 1° PRORROGAC AO AO CONTRATO DE N° 202/2021,
CELEBRADO EM 17/05/2021, PROVENIENTE DO PREGAO
PRESENCIAL N° 036/2021, QUE TEM COMO OBJETO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA EMISSAO,
GERENCIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE NOTA FISCAL
ELETR6NICA (SERVICOS PADRAO ABRASF): SISTEMA DE
TRIBUTO COM ATENDIMENTO ONLINE E SISTEMA DE
PROTOCOLO; COM A FINALIDADE DE ATENDER AS
NECESSIDADES
DO
SETOR
DE
TRIBUTOS.
COM
INSTALACAO,
IMPLANTAC6ES
LEGAIS,
CORRETIVAS,
COM ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO PARA OS
SISTEMAS RELACI0NADOS.

CONTRATADA: ADM SISTEMAS LTDA

DATA DE ASSINATURA: 13/05/2022

VIGENCIA: 18/05/2022 A 18/05/2023
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO -ESTADO DA BAHIA

CNPJ: 13.809.041/0001-75

Rua Dr. Jose Gon¢alves de sa, 24-Centro

CEP: 48.540-000

Fone: (Oxx75) 3203-2108 -Site: www.ieremoabo.ba.gQVLdr
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Exmo. Sr.

Derisvaldo Jose dos Santos

Prefeito Municipal de Jeremoabo

Senhor Prefeito,
Solicitamos a Vossa Excelencia, autoriza¢5o para 13 prorroga¢5o de prazo e valor ao Contrato de n°

202/2021, proveniente o Pregao Eletr6nico 036/2021, cujo objeto a a Contratacao De Empresa
Especializada Na Presta¢5o De Servi¢os De Locag5o De Sistema Para Emissao, Gerenciamento E
Armazenamento De Nota

Fiscal

Eletr6nica

(Servi¢os Padrao ABRASF), Assim, vale ressaltar as

normas estabelecidas pela Lei 8.666/93 em seu Art. 57, que permite a execu¢ao contl'nua dos
servicos por iguais e sucessivos periodos.

Jeremoabo/BA, 09 de Maio de 2022.

Secretario Municipal de Finan¢as

09,
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO -ESTADO DA BAHIA

PROTOCOIO

CNPJ: 13.809.041/0001-75
Rua Dr.Jos6Goncalves de sa, 24-Centro

CEP:48.540-000.

Fone: (Oxx75) 3203-2106 -Site. vy_ww.ieremoabo.ba.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO -ESTADO DA BAHIA

CNPJ: 13.809.041/0001-75

Rua Dr.Jos6Gon¢alvesdesa, 24-Centro

CEP:48.540-000

Fone: (Oxx75) 3203-2108 -Site: www.ieremoabo.ba.gov_±

JUSTIFICATIVA

OBJETO: 1a prorroga¢ao de prazo e valor ao Contrato de n° 202/2021, proveniente o Preg5o
Eletr6nico 036/2021, cujo objeto 6 a Contrata¢ao De Empresa Especializada Na Presta¢ao De
Servi¢os De Loca¢ao De Sistema Para Emiss5o, Gerenciamento E Armazenamento De Nota Fiscal
Eletr6nica

(Servicos Padrao ABRASF), Assim, vale ressaltar as normas estabelecidas pela

Lei

8.666/93 em seu Art. 57, que permite a execu¢5o continua dos servicos por iguais e sucessivos
perl'odos.

pE : N° 036/2021

CONTRATO: N° 202/2021
PRAZO DE PRORROGACAO: 12 Meses.

Primeiramente, destacamos os preceitos estabelecidos na Lei Federal 8.666/93, em seu artigo 57, 11
e lv, que disp6e:

Art. 57. A dura¢ao dos contratos regidos por esta Lei ficara adstrita a vigencia dos respectivos

cr6ditos orcament5rios, exceto quanto aos relativos:

H -a presta¢ao de servi¢os a serem executados de forma conti'nua, que poderao ter a sua durac5o
prorrogada por iguais e sucessivos perl'odos com vistas a obten¢ao de precos e condi¢6es mais
vantajosas para a administracao, limitada a sessenta meses;

IV : ao.aluguel .de equip?meptos e a utilizacao de programas de informdtica, podendo a duragao
estender-se pelo prazo de ate 48 (quarenta e oito) meses ap6s o inl'cio da vigencia do contrato.
Assim, destaca-se o exposto no Art. 57, lv, constando que o objeto aludido trata-se de servico
essencial e de natureza conti'nua no ambito da Administra€ao Publica, por se tratar de servicos de

software e programas de informatica.
Cabe dizer ainda, para demonstrar a vantagem da prorroga¢5o que:

a) Os servi¢os vein sendo prestados de modo regular e tern produzido os efeitos desejados, tendo
em vista que os profissionais atenderam a todas as demandas sempre que solicitados e
demonstraram eficiencia na execu¢ao dos servicos; Os servidores que utilizam de tais servicos ja se

encontram habituados a trabalhar com o contratado, o que apresenta muita vantagem, posto que a

troca de prestador

acarretaria num novo peri'odo de adaptac5o, sem saber se este atenderia

satisfatoriamente nossas necessidades;
b)0 preco praticado ficara inalterado;

c) Os servi¢os foram prestados pela contratada com responsabilidade a atencao aos termos
contratados;
d) Permite a continuidade sem tumulto dos servigos, porque nao implica em mudancas estruturais;
DO REAJuSTE DE VALOR

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal na Lei Federal 8.666/93, a mesma possibilita o
acr6scimo do valor, respeitando os limites legais estabelecidos.

rmea
seguir:

05,
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderao ser alterados, com as devidas justificativas, nos
seguintes casos:

§ 19 0 contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condic6es contratuais, os acrescimos ou

supress6es que se fizerem nas obras, servigos ou compras, ate 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifl'cio ou de equipamento,

ate o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acr6scimos.

Face tamb€m ao aumento do IPCA 2021 em 10,06%, a varia¢ao do valor sugerido pela empresa 6 de
10% no valor originario do contrato, apresentando variac5o de R$ 27.600,00 para R$ 30.360,00,
passando seu valor mensal a vigorar em R$ 2.530,00.

Jeremoabo/BA,11 de Maio de 2022.

Secret5rio Municipal de Finan€as
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Sao Jose/SC, 04 de maio de 2022.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO

CNPJ 13.809.041/0001-75

Aocumprimenta-los,venhoexporointeressedestaempresaemprorrogarocontratode
prestacao de servicos ng /2021, celebrado entre a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO e a
empresaADMSistemasLTDAEPP,pormais12(doze)meses.Considerandooatualcenarioecon6mico

do pats e por outro lado o significativo aumento dos custos operacionais das empresas do setor,

acreditamos tratar-se de urn momento passageiro e propomos urn reajuste no valor do contrato
conformeindicedoIPCAdeZ021igualilo.06%,permanecendotodasasdemaiscondi¢6esexistentes,
mantendo desta forma esta parceria de resultados.
Aguardamosvossamanifesta¢aoquantoaointeressedotermoaditivoaocontrato.

Atenciosamente,

1de1
RUA KOESA, 298 Sl. 803 CENTRO EMP. OSVALDO DESCHAMPS

K0BRASOL SAOJoSE . SC

CEP: 88102-310

FONE(S): 48 3029-3322

0+,
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MARCOS A. SCHMIIT
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Fone: 48 3035-3939

gjtcel€figiB am 8a8fa!flo pdbliB8,

Proposta no: 202200067

PROPOSTA

Cliente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO

Validadedesta proposta:

60 dias

[nstalacao e Treinamento: :nesfi::I::aaotr:v:rsetnea:nea|[soe :i:n,:::hzados de forma Presenclal em urn prazo a ser
0treinamentoeaplicadoaosusuariosquetenhamconhecimentobasicosdeWindows,
sendo realizado nos seus respectivos setores.

Suporte Tecnico:

A empresa oferece uma estrutura de suporte tecnico para atender os clientes via internet,
telefone e acesso remoto.

OBS.: Os computadores devem possuir conexao com a internet.

Atenciosamente,

Kobrasoi - sao ]os6 - sc
Rua Koesa, 298, Sala 803,E=;=;;I:i=:i:ia;-5=hamps,
I i`7 E£Q QQfi/nnni-13
CMC 9o03037 Fone/Fax: 48 3035-3939
CNPJ/MF: 07.568.886/0001-13

CEP 88102-310

08,
Data: 11/05/2022 12holmin

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE

•ifeL::g#
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SECRETARIA DA RECEITA

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS
Nome / Razao Social
ADM SISTEMAS LTDA

CNPJ: 07568886000113

Sem d6bitos pendentes ate a presente data.

Certificamos que ate a presente data nao constam debitos tributarios relativos a inscrieao
abaixo caracterizada.
A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar debitos que venham a ser constatados,
mesmo se referentes a perl'odos compreendidos nesta certidao.

EC0n6mico: 9003037 -Atividade principal: DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-

Endere9o: KOESA, 298 -Bairro KOBRASOL -Compl. SALA 803 -CEP 88.102-310

C6digo de Controle

CWGPWYZLAE5ZBKD1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do c6digo de controle informado.
http://www.pmsj.sc.gov.br
Sao Jos6 (SC), 11 de Maio de 2022
Rua Acioni Souza Filho - Belra Mar Sao Jos6, 403 - Praia Comprida
Sao Jos6 (SC) -CEP: 88103790 -Fono:4833810000
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscric5o:
07.568.886/oool-13
Razao socialADM slsTEMAs LTDA
Endereco:
R KOESA 298 SALA 8o3/ KOBRASoL/ SAOJoSE/ sc/ 88io2-3io

A Caixa Econ6mica Federal, no uso da atribuicao 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 situacao regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

0 presente Certificado nao servira de prova contra cobranca de
quaisquer d6bitos referentes a contribuic6es e/ou encarges devidos,
decorrentes das obrigac6es com o FGTS,

Validade=30/04/2022 a 29/05/2022
Certificacao Ntlmero= 2022043001130366802408
Informacao obtida em 11/05/202211:50:08

A utiliza¢ao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada
a
verifica¢ao de autenticidade
no site
da
Caixa:

www.caixa.gov.br

•ulo ,

MINISTERIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DivlDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: ADM SISTEMAS LTDA
CNPJ: 07.568.886/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dlvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que
nao constam pendencias em seu nome, relativas a cr6ditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrig6es em Dlvida Ativa da Uniao (DAu) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao 6 valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgaos e fundos ptiblicos da administra9ao direta a ele vjnculados. Refere-se a situaeao do

::jse!:?,npeaasss!:Pan,3,ad:bj:°fadgarapoF:n:Sad:::.Nt:::r::[gneoj3:I:2j,V:ea24C3:tjriphu;9::St§::i.ajsprevistas
A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificacao de sua autenticidade na Internet, nos
endereoos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 14:54:05 do dia 05/04/2022 <hora e data de Brasllia>.
Valida ate 02/10/2022.
C6digo de controle da certidao: 8B8D.D3FE.4729.C019
Qualquer rasura ou emenda invalidafa este documento.

Pagina 1 de 1

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO

cERTIDao NEGATlvA DE DEBITOs TRABAI.HlsTAs
Nome:

CNPJ:

ADM SISTEMAS

LTDA

(MATRIZ

E FILIAIS)

07.568.886/0001-13

Certidao n°: 15052886/2022
Expedicao: 11/05/2022, as 11:54:13

Validade: 07/11/2022 -180
de sua expediGao.

(cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que ADM SISTERAS I.IDA (MATRIZ I FIIIIAIS), inscrito(a)
CNPJ sob o n° 07.568.886/0001-13, Nao CONSTA como inadimplente

no
no

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da ConsolidaGao
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.a 12.440/2011 e
13.467/2017,

e

no

Ato

01/2022

da

CGJT,

de

21

de

janeiro

de

2022.

Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos
Tribunals do Trabalho.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relac:ao
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.
A aceitaGao desta certidao condiciona-se a verif icacao de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet
(http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamente.
INFORAcao IMpORTANTE
Do Banco Nacional de

Devedores

Trabalhistas

constam os

dados

necessarios a identificaGao das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a JustiGa do Trabalho quanto as obrigaG6es
estabelecidas em sentenGa condenat6ria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios,
a honorarios,
a custas,
a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execuGao de acordos firmados perante o Ministerio Pilblico do
Trabalho, Comissao de ConciliaGao Pr6via ou demais titulos que, por
disposiGao legal, contiver forca executiva.

Ddvidas

e

sugest6es:

cndt@tst.jug.br

i)2,
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS ESTADUAIS

Nome (razao social):

cN PJ/C PF:

ADM SISTEMAS LTDA

07.568.886/0001-13

(Sollcltante sem lnscrlcao no Cadastro de Contrlbulntes do lcMS/SC)

Esta certidao 6 valida para o ndmero do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que n5o consta da base de dados
da Secretaria de Estado da Fazenda.
0 none e o CPF ou CNPJ informados pelo sollc]tante devem ser conferidos com a documenta¢ao pessoal do

portador.
Ressalvando a direlto da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dividas que vierem a ser apuradas, e certificado

que nao constam, na presente data, pendencias em none do contribuinte aclma identificado, relativas aos tributos,
divida ativa e demais d6bitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.
Dispositlvo Legal:

Ntlmero da certid3o:

Data de emissao:

Lel n9 3938/66, Art.154

2201400529204Z0

02/04/2022 00:34:13

Validade (Lei n9 3938/66, Art. 158,

modificado pelo artlgo 18 da Lei n

01/06/Z02Z

15.510/11.):

A autenticldade desta certldao dever5 ser conflrmada na paglna da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereco:

http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
lmpresso em: 11/05/202211:56:22
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IPCA de 10,06% em 2021

abre nova margem no teto
de gastos do governo
Da Agencia Senado I 11/01/2022, 18h05

Infla€5o oficial 6 a mais alta em seis anos
12nia Rego/Ag6ncia Brasil

Com o acumulado do indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo apcA) em 2021, divulgado nesta
ter¢a-feira (11) pelo lnstituto Brasileiro de Geografia e

Estatfstica aBGE), o espa¢o fiscal aberto em 2022 sera de
R$ 112 bilh6es. 0 indice, que mede a infla¢ao no Brasil,

teve alta de 0,73% em dezembro, e o aumento total de

ZF2-1fic`o-de-in-aE15:oT6%T-A folga fiscal maior 6 resultado das mudancas efetuadas
pelas Emendas Constitucionais 113 e 114, que vieram da
PEC dos Precat6rios (PEC 23/2021). As emendas mudam a

f6rmula de calculo do teto de gastos e limitam o
pagamento de dividasjudiciais da Uniao. Grande parte
dessa folga sera usada para pagar a Programa Auxilio
Brasil. Mas, segundo o presidente da lnstitui€ao Fiscal

lndependente qFD, Felipe Salto, o espaco fiscal ficou R$

6,6 bilh6es acima do que previa o governo e havera

brecha para outros gastos.

-0 espa¢o aberto no teto de gastos com a PEC dos
Precat6rios, de R$ 112 a 113 bilh6es de reais, 6 muito

superior ao necess6rio para comportar o novo programa

social e vai gerar margem para outros tipos de despesa. i

preocupante, porque o espa€o criado pela nova regra 6

Hill zl
artificial e acaba com o teto de gastos em ano eleitoral,

criando uma heranca dificil de manejar -disse Felipe

Salto a Ag6ncia Senado, ao adiantar parte da analise do
Relat6rio de Acompanhamento Fiscal que sera divulgado
no dia 19 de janeiro.
Antes da Emenda 113, o indice de infla€ao considerado

para o reajuste no teto de gastos do ano seguinte era o
registrado entrejulho do ano anterior ejunho do ano
corrente. Promulgada em dezembro de 2021, Emenda
Constitucional 103 (proveniente da PEC dos Precat6rios)

determinou que o fndice considerado para reajustar o

teto de gastos do ano seguinte seja o registrado de
janeiro a dezembro do ano corrente. Como a infla¢5o
vein crescendo, a fndice acumulado de dezembro 6

maior que o dejunho, e a percentual de corre€ao do teto
para o 2022 sera mais alto.

Para o presidente da IFI, esse "truque'', que alguns
chamam de sincroniza¢5o, tamb6m vai dificultar muito a

analise do Or¢amento, ja que o projeto da Lei
Or¢amentaria Anual 6 enviado ao Congresso em julho do

ano anterior, e agora o indice de corre¢6o s6 sera
conhecido em janeiro, quando s5o divulgados os dados

de dezembro e o consolidado do ano anterior.

Inflacao
Ap6s a divulgacao do acumulado do IPCA pelo IBGE,

senadores se manifestaram sobre o impacto da infla¢ao
na vida dos brasileiros. Pelo Twitter, Randolfe Rodrigues

(Rede-AP) disse que o povo est6 pagando por uma crise

gerada pelo governo.
'`Inflacao de dois dfgitos em 2021? A casadinha

Guedes/Bolsonaro garante: 10,06%, inflacao em dois

digitos pela primeira vez desde 2015. Sabe o que isso

significa? Que o povo esta pagando (no mercado, na
gasolina etc) pela crise causada pelo governo", afirmou.
Na mesma linha, Fabiano Contarato (PT-ES) lembrou que,

al6m de enfrentar o desemprego, os brasileiros ficaram
mais pobres com a inflac5o. "E oficial: os brasileiros, sob o

governo Bolsonaro, amargaram o ano com desemprego
e, gra€as a infla¢ao,loo/a mais pobres. A politica

econ6mica da dupla Guedes e Bolsonaro, que

transformou a ida ao supermercado em urn filme de
terror, vai matar o povo de fome", lamentou.
Tamb6m pelas redes sociais, Humberto Costa (PT-PE)

afirmou que o indice superou as expectativas: '`Em 2021,

a poder de compra do brasileiro voltou a ser assombrado
por uma infla¢ao de dois digitos. A alta 6 a maior para o

perfodo de janeiro a dezembro em seis anos. 0 resultado
veio acima das expectativas".
Ja o senador Roberto Rocha (PSDB-MA) ressaltou a

diferen¢a que a imprensa faz na an6lise dos dados. "Para

grande parte da imprensa, a alta de pre¢os nos Estados
Unidos 6 causada pelos efeitos da pandemia. Mas, no
Brasil, a imprensa diz que essa mesma alta dos precos 6
culpa do presidente Jair Bolsonaro". A declara¢ao foi dada

no twitter em 17 dej.aneiro.
Agencia Senado (Reprodu¢5o autorizada mediante cita¢ao da
Agencia Senado)
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| Fate con ci Senado

Senado Federal - Pra¢a dos ifes Poderes - Brasilia DF - CEP 70165-900 I lelefone: 0800 0 61 2211

senado noticias
2uer receber notifica¢6es do portal Senado Noticias?
Receber notifica¢6es

Agora nao

•J5/

C-

IBGE: inflacao oficial fecha
2021 com alta de 10,060/o
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CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO§

CONTRATO DE PRESTACAO DE §ERVICOS
DE N® 202/2021 QUE ENTFtE SI CELEBIRAM
A
PF`EFEITUFIA
IvluN]CIPAL
DE

JEREMOABO/BA E A EMPRESA ADM
SISTEMAS LTDA, NA FORMA ABAIXO:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO/BA, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ n°

13,150.314/0001-12, com sede a Rua Dr. Jos6 Gongalves de Sa, 24, Centro, Jenemoabo/BA
nesfe ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. DERISVALDO JOSE DOS SANTOS,
residente na BR-110 kin 79 portador do RG n° 560.448-SSP/SE e CPF n® 256.775.785-68,
doravante denominada CONTRATANTE, e a fima ADM SISTEMAS LTDA, CNPJ N®
07.568.886/0001-13, com sede em Rua Koesa, N° 298, gala 803. Kobrasol, Sao Jose/SC -CEP:
88.102-310. Neste ato representado por Marcos Arlindo Schmitt, portador(a) da Carteira de
ldentidade n° 25.837.42, expedida pe[a (o) SSP/SC, e CPF: 910.798.709-97, Rua Vereador
Walter Borges, N° 219, Apto 1.301, Campinas, Sao Jose/SC -CEP: 88.101-030 doravante
simplesmente denominada CONTRATADA, Proces3o Adminletratlvo n® 142/2021, tendo em

g%toinainhT°g°b°Egap#:st°AcP;8gaD°E5'EctRrs#;Co°sNq®ue°::::°%djdr:S#Y:smdj:p'::i?6res°d:reLse:ni:
8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei n° 8.078, de
1990 -C6digo de Defesa do Consumidor, do Decreto n° 7.892, de 23 de janelro de 2013.

Decreto n® 10.024/2019, alteragaes posteriores e pelas clausulas a condic6es seguintes:
CLAuSULAS E CONDIC6ES:
Polo presente e na melhor forma de direito, as parfes supra nominadas e qualificadas, ten entre
si justo e contratado a presente instrumento, de acordo com as clausulas e condi96es seguintes:

`+~

CLAuSuLA PRIMEIRA -DA BASE LEGAL
1.1 -A legislagao aplicavel a este Contrato sera a Lei 8.666/93, e-suas alterac6es, Lei Federal
n°. 10.520/2002, Lei Complementar 123ra006 e Decreto Municipal n°. 061/2018, tudo de
conformidade com a Processo Llcitat6rio -Pregao EI®tr6nico n°. 036/Z021, que faz parte
intogfante deste.
1.2 - Relativamente ao disposto no pre§ente Contrato, aplicam-se §ubsidiariamente as
disposic6es da Lei n°. 8.078/90 -C6digo de Defesa do Consumidor.

CL^uSuLA SEGUNDA -DO OBJETO

3.£R-vi8oP:e§eDnEetf;mc°AteAToP°5£bjes{Ps?ECM°;'rapfaASRa;dEMigspieo8,a%aErariEPNRCE,iTMAECNA+%DE
AFtMAZENAMENTO DE NOTA FISCAL ELETFtoNICA (SERVICOS PADR^O ABRASF):
SISTEMA DE TRIBUTO COM ATENDIMENTO ONLINE E §ISTEMA DE PF`OTOCOLO: COM
A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS. COM
INSTALA€AO, lMPLANTACOES LEGAIS, CORRETIVAS, COM ATENDIMENTO E SuPORTE
TECNICO PARA OS SISTEMAS RELACIONADOS, bern como Memorial De§critivo e Proposta
de Preco, qua integram este in§trumento de licitagao na Modalidade Pregao Pr®S®ncial n°.
036/202,.

CLAuSuLA.TERCEIRA -DO VALOR
3.1 -0 valor total estimado e de R$ 2./.GOO,00 (vinte e s®te mil e seiscentos reais), discriminado

confome anexos.
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EMPRESA: ADM SISTEMAS LTDA
CNPJ: 07.568.886/0001-13

ENDERECO: Rua Koesa, n° 298. sala 803, Kobrasol, SaoJose/SC,-CEP: 88.102-310
CPF: 910.798.709-97

REPRESENTANTE: Marcos Arlindo Schmitt
E-MAIL: comercial

TEL.:

admsistema3.com.br
Unid.

Descrieao do Matorial
0
lNTEG'RADO

DE
DE

3035-3939

Quant.

Valor
unitario

12

I R$2.300,00

Valor total

SISTEMA
GESTAO

TRIBUTARIA COM OS MODULOS DE

£FEE8,AMDEANCTAo°'
INTERNET,
SISTEMAS

®

TR,BurAAUR|8

LOCACAO
DE
DE
NOTA
FISCAL

ELETRONICA

DE

SEE+i§%;

SISTEMA
DE
(MESEsl
ARMAZENAMENTO
E
GERENCIAMENTO.
DE
NOTAS
FI SCAIS
ELETRONICAS
DE

R",.6oo,0o 1

SERVICO
PADRAO ABRASF
E
FERRAMENTA DE IMPORTACAO E

E6PN?R:tLCA°DEARAPREFsisTTUE#£
LOCACAO

DE

SISTEMA

DE

PFtoTOCOLO.
CLAUSuLA QUARTA - DO PAGAIVIENTO

4.1 ~ 0§ pagamentos sorao efetuado§ atrav6s de cr6ditos em conta bancaria ou
dlretamente ao credor, ap6s a apr®s®ntagao da Note Fiscal„atura devidaTTiente atostada
pelo setol competBnte, con{ormo di§p6e a art. 40, lriclso XIV, alinea "a", colTiblnado com a
art. 73, inciso 11, alinea "b", da Lei n® 8.666/93 e alterac6os, sendo que constituem motivo
pare re§cisao do coiitrato o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administracao decorrentes de obras. servicos ou forneclmento, ou parcelas destes, ja recebidos
ou executados, salvo em caso de calamidade pdblica, grave perturbacao da ordem interna ou
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas
obrigagaes ate que seja normalizada a situacao conforme dlspae o lnc XV do Art. 78 da Lei

8.666ro3. Os pagamentos serao realizado§ da seguinte forma:
a) Mensalmente em ate 30 (trinta) dias, contados da data da apresentagao da Nota Fiscal
pelo detentor, devidamente conferida e atestada e mediante a entrega de relatbrio de
rocebimento
4.2 - Nas notas fiscais deverao constar o nomero do Contrato firmado ou empenho, e ainda,
alestada no verso pelo re§ponsavel polo recebimento, a valor total e quantidade, al5m das
demais exlg8ncias !egais.
4.3 - Ocorrendo enro no documento da cobranca, este sera devolvido e o pagamento sera
susfado papa que a conlratada tome as medidas necessarias, passando o pra&o para a
pagamento a ser contado a partir da data da reapresenta?5o do m6smo.
4.4 - Na hip6tese de devolu9ao, 8 Note Fiscal sera considerada como nao apresentada, para
fins de atendimento dos condie6es contratuais,
4.5 ~ Sera efetuado I.ecolhim,ento de toc!os os tributo§ devidos quando da realizacao dos
pagamentos.
_
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4.6 - No pagamento da prlmeira parcela somente serao pagos os dias correspendentes ao
perlodo decorrido entre a data da contrata€ao e o termino do meg.
CLAuSuLA QulNTA - DA REVISAO DE PRECO§
5.1 -Os prepes serao fixos e irreajustaveis durante a vig6ncia do Contrato.
5.2 -Quando o preeo registrado tornar-se inferior aos praticados no meroado, e a Contratada
nao puder cumprir c] compromisso inicialmente assumido, poclera mediante requerimento
devidamente instrtildo, pedir revisao dos preeos ou o cancelamento do Contrato.
5.3 - A Contratada devefa aceitar nas mesmas condic6es contratuais, os acfescimos ou
supress6es que se fizerem necessario5, ate 25% (vinte e cinco per canto). em funcao do que
disp6e o pafagrafo primelro, do art. 65, da Lei n° 8.666/93 e alleraq6es, sob pena das sar`c6es
cabiveis.

CLAuSuLA SEXTA -DA VIGENCIA
6.1 -0 instrumento contra(ual tefa vlgencia ale 17 de Maio de 2022, podendo ser adjtedo ou
prorrogado por ate 48 (quarenta e oito) meses. no todo ou em parte, conforme disposto rio inciso
11, do art. 57 da Lei n° 8.666/93.

CLAuSULA SETIMA -DAS OBRIGACOES
7.1 -Compete ao CONTRATANTE:
7.1.1 -Efetuar os pagamentos d©ntro das condi¢6es estabelecidas no edital:
7.1.2 -Aplicar as penalidades cablvois prevista§ no edital se constatadas irregularidades nos
servi¢os prestados, ben coma responsabilizar a Contratada por danos que po§sam ser
causado§ ao Municl.pie:

7.1.3 -Fiscalizar a realizac5o dos serviaps, bern como reqiiisitar, quando necessaria, a
promo¢ao de medidas para a regularidade da presta¢ao do servi¢o:
7.1.4 -Rejeitar, no todo ou em parte a presta9ao dos servi¢os casci esta nao apresente
resultados satisfat6rios ou conforme as obrigac6es assumidas pela Contratada:
7.1.5 - Notificar, formal e tempestivamente. a Coritratada so.bre multas, penalidades e
quaisquer d6bitos de sua responsabilidade observada no cumprimento do Contrato;
7.1.6 -A Administrac5o se reserva o direito de suspender a prestacao dos sewiaps em

desacordo com a pactuado entre as partes.
•7.1.7 - Convocar o classiricado em segundo lugar pare efetuar a servico, e assirr,
sucesslvamente quanta aos demals classificados, caso a Contratada deixe de execular o
servigo no prazo de 02 (dois) dias dteis, aplicadas aos faltosos as penalidade§ cabiveis.

®

7.2 -Compete a CONTRATADA:
7.2.1 - Os servicos deverao ser executados de acordo com aqueles adjudicades e
especificados na proposta de precos e Ilo Termo de Refefencia, sendo que a inobservanr,ia
desta condigao implicaia recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamacao por parte da
inadimplente.

7.2.2 -Atender a ordem de execucao de servi¢os no ato da autoriza¢ao;
7.2.3 -A CONTRATADA de`tefa assegurar o tratamento sigiloso e a respeito aos direitos de
propriedade sobre loc!os os dados, informa¢6es, software e sistema infomatjzado em [iso na
CONTRATANTE, sendo proibida a extra¢ao cle c6pia. reprocjucao ptlbllca, divulgaGao, cessao
gratuita ou onerosa, ou qualquer outra forma de disposi?ao n5o autorrzada de dominlo, total
ou pardal direta ou indiretamente, em beneficio pr6prio ou de terceiros. Para esse fim a
CONTRATADA devefa assinar lermo de confidencialidade com a CONTRATANTE;
7.2.4 - Manter durante a execu¢ao do contrato, todas as condicj5es de habilltacao,
qualificacao. periodicidade e €specificac6es exigidas.
7.2.5 - Executar flelmente o objeto do contrato dentro do melhor padfao de qualidade, cle
forma que mantenhap todas as especiflca$6es tecnicas, qiialidade e prazos;
7.2.6 - Refazer todo e qualquer prQcedimento obielo de coritrato se verificada incorrecac e
constatado que o erro a de sua responsabilidade, sendo qua eventuais ocorrencias desla

I.r``p,iTi I..Ii.lr6ni`.i` .tl ' r)3fir'2021
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natureza nao serao motivos para antecipacao ou postergagao de prazos, coma tambem pars
acfescimos nos valores contratados:
7.2.7 - Notificar a CONTRATANTE sempre qua observar problemas de qualquer tipo na
execugao dos servigos contratados:
7.2.8 - Disponibiliza9ao a titulo de comodato, configuracao. manutencao e backup do servidor
de banco de dados;
7.2.9 - Disponibilizar Software para abertura de chamado al6m de login e senha para todos
os usuarios os quais a F'refeitura de Jeremoabo o designar que utilizarao a Software:
7.2.10 - A atualizagao ae vers6e§ devera ser feita pelo prestador de servico em hofario
alternado ao expediente, para que o usuario nao tenha sua produtMdade afetada;
7.2.11 -Todos os dados, atos e dispositlvos que lntegram os sistemas tefa que obedecer aos
atos legais. a a prote¢ao dos dados 6 de responsabilidade da empresa que fornecefa o
software;
7.2.12 ~ Todas as liceri¢as de software (banco de dados e aplicativos) envolvido§ no

funcionamento do sistema sao de responsabmdade da empresa ganhedora do cehame
licitatdrio:

7.2.13 -Operar ccimo uma organiza¢ao completa e fomecer servlgQs de elevada qualidade.
7.2.14 -Realizar, todo§ os services relacionados com o objeto deste contrato, de acordo com
0 Termo de Referencia, Proposta de Preaps e sous ANEXOS;
7.2,15 - Tomar providencias, imediatamente. em cases de alterac6es, rejelc6es,
cancelamentos ou interrup§6es de urn ou mais serviaps, mediante comunica9ao da
CONTRATANTE, rejeitadas as obrigac6es con(ratuais ja assumidas com terceiros e os
pagamentos da CONTRATADA pelos serviqos realizados ate a data dessas ocorrencias,
desde que nao causadas pe[a pr6pria CONTRATADA;
7.2.16 -S6 divulgar lnformac6es acerca da preslacao dos servi¢os, objeto deste contrato,
qua envolva o nome da CONTRATANTE, mediante sua pr6via e oxpressa autoriza€ao:
7.2.17 -Apresentar, quando solicitado pela CONTRATANTE, a comprovaGao de estarem
sendo satisfeitos todos os seus encargos e obrigac6e§ trabalhistas. previdenciarios e fiscais:
7.2.18 - Admini§trar e executar todos os contratos. tacitos ou expressos. rirmados corl.I
terceiros, bern como responder po.r todos os efoitos dosses contratos perante terceirc)s e a
pr6pria CONTRATANTE: .
7,2.19 - Manter, por si, por §eu§ propostos e contraLados, irrestrito e total sigilo sobre

®

quaisquer dados qua lhe §ejam fomecidos, sobretLido quanto 5 agendas dos servidores da
CONTRATANTE;
7.2.20 - Responder perante a CONTRATANTE e terceiros por even[uais prejulzos e dar`os
decorrentes de 8ual demora. ou de sua omissao na condu-cao dos seryicos de siia
respgnsabilidade o.u. por erro seu em quaisquer serviaps objeto des!e contrato;
7.2.21 - ResponsabilizarTse por quaisquer anus decorrentes de omiss6es ou errci§ na
elabora¢ao de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas ou perda de
de§contos para a CONTRATANTE:
7.2.22 - A CONTRATADA se obriga a conriar a execugao dos servicos, objeto deste
Contrato, a profissionais especlallzndos e habjlitados par ela devidamente selocionaclos.
7.2.23 - Cumprir todas as leis e postilras federais, estaduais e municipais pertinentes e
responsabilizar-se par todos prejuizos decorrentes de infrac6es a que houver dado causa:
7.2.24 -Nao transferir em hip6tese alguma este instrumento contratual a terceiros;
7.2.25 -A licitante vencedora ficara obrigada a atender as soliciLa¢6es efetuadas dentro do
prazo legal e prestar esclarecimentos ao contratante §obre eventuais atos ou fatos notificados
que a envolva independer`te de §olicitaeao:
7.2.26 - A licitante vent;edora devefa marlter. durante toda exesugao do Contrato, a§
condi90es d© habilitagao e qualificagao exlg;das na licitacao:

.

7.2.27 - Em todQs os casos de prestaeao de servlc.os aplicam-§e, subsidiariamente, no
que ou beirem as disposi¢6es da Lei n.. 8.078 de 11/09/90 -C6digo de Defesa do
Consumidor;
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7.2.28 - Todas as de§pesas e custos relativos a execugao dos §erviaps de mao de obra e
quaisquer despesas decorrentes dg impostos, encargos sociais, obrigag6es trabalhisfa§ e
previdenciarias, alimentaqao, hospedagem. Iransporte e outras que recaiarn sobre os servigos
contratados, correrao par conta exclusiva da Contratada, sem qualquer anus ou solidariedade
por parte do Munir,I.plo.

7.2.29 - 0 prego a ser Oferecido mensalmente devera ser elaborado considerando todas as
disposig6es contidas r`este termo,

CLAuSuLA OITAVA - CESS^O OU TRANSFERENCIA:
8.1 - 0 presente Contrato nao podera ser cedldo ou transferido a terceiros, total ou
parcialmente.
CLAuSuLA NONA -DOTACAO ORCAMENTARIA

9,1 - As despesas decohentes deste Contrato correrao por conta da segiiinte dotacao
ongamentaria:

ORGAO: 03.06.00 Secrefaria Municipal de Finangas

Classificagao Programitica: 04.123.002
Proj®to Atividade: 2.026
El®m®nto de De§pesa: 33.90.39.00
Font® de Recurso: .00
CLAUSuLA DECIMA -DA MULTA CONTRATUAL
10.1 -a nao cumprimento pelas partes, das obrigac6es inseridas na§ clausulas deste Contrato,
obrigafa a parte faltosa ao cumprimento da multa de 2% (doi§ par canto) sabre o valor do
Coiitrato. ensejando, alnda, a sua rescisao, lndependentemente de interpelacao ou
procedimen{o judicial, alem das sanc6es apresentadas no instrumento convocatorio.

10.2 -Os valores apurados a tftulo de multa serao retidos quando da realizacao do pagamento a
Contratada. Se estes forem insuficientes, poderao ssr cobrados administrativa ou judicialmente
ap6s a nctiricacao.

®

CLAUSuLA DECIMA PRIMEIRA -DA RESCISAO
11.1 -0 presente Cohtrato podera ser rescindido pelos motivos previsto§ nos art. 77 e 78 e nas
formas estabelecidas no art. 79, todos da Lei n°. 8.666/93 e suas alterac6es.
11.2 -A rescisao, par algum dos motivos previstos na Lei n.I. 8.666/93 e sues altera96es, nao
clara a Contratada direito a indenizacao a qualquer titulo, independentemente de interpelacao
judicial ou extraiudicial.

11.3 ~ A rescisao acai.retafa, independentemente de qualquer procedimento judicial ou
extrajudicial por par`e do Contratante, a retencao dos cr6ditos decorrente deste Contrato,
limitado ao valor dos prejLiizos causados, al6m das sane6es previstas neste ajuste ate a

%°L|Pj%(3hd%nEZca,9Mafg°ESGdua#%SA_DApuBL|cACAo
12.1 -a presente Contrato sera publicado na forma resumida, a[raves de extrato: em veiculo de
divulgacao Oficial do Municiplo.

CLAUSuLA DECIMA TERCEIRA - DO FORO
Os Contratantos elegerti o foro da Cldade de JEREMOABO. Estado da Bahia. que prevalecera
sobre qualquer oiltro, par mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas ou questae§
oriundas do presente Coritrato.

E por as§im estarem |ustos e contratados, firmam o presente instrumento em 02(duas) vias de
igual toor e forma, na presenga d?s testemunha§. que subscrevem depois de lido e achado
coriforme.
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MARCOS ABLINDO
SCHMIIT:9107987

0997

Assinado de forma digital
par MARCOS ARLINDO

SCHMITT:91o7987ogg7

%a3q£,: 202 I.05" 8.28:39
ADM SISTEMAS LTDA
CNPJ/MF sob o n° 07.568,886/0001-13

Contratado

Secretaria Municipal de Finangas

s¢ . :, ) ,

.

,I,I -41

I,ar,ifla 6

l'[iisao ELi.tr6r`jco NU 036C021

`\X,i,I,F\I,if;J]

•=TRE

u_---_--

23,

PROCURADORIA JURfDICA DO MUNIcipIO
CNPJ: 13.809.041/0001-75

PROC. ADM. N° 197/2022

lnteressada: Secretaria Municipal de Financas.
ASSUNTO: 1 ° ADITIVO DE VALOR E PRAZO/ CONTRATO N° 202/2021.

PARECER JURfDICO N° 213/2022
EMENTA:

1°

ADITIVO

DE

PRAZO

E

VALOR;

PRESTACAO

DE SERVICOS; SECRETARIA
DE
FINANCAS DO MUNIcipIO DE JEREMOABO-BA.

a Municrpio de Jeremoabo nos questiona sobre a possibilidade de
proceder a prorrogacdo do contrato n.a 202/2021, proveniente do Pregdo Eletr6nico
n.a 036/2021, com vigencia ate 17 de maio do corrente ano, cujo objeto 6 a

contrataGdo de empresa especializada na prestacdo de serviGos de locac:ao de
sistema para emissdo, gerenciamento e armazenamento de nota fiscal eletr6nica
(Servic:o Padrdo ABRASF), bern como promover primeiro aditamento de valor, em

conformidade com a previsdo contratual da cldusula quinta, 5.2 e 5.3.

Com efeito, o contrato administrativo 6 urn ato bilateral ajustado entre a
Administrac:do Ptjblica e o particular, e firmado livremente pelas partes obriga¢6es e

direitos reciprocos, estes se obrigam a prestaG6es mutuas e equivalentes em encargos

e vantageris.
Estamos diante de contrato de prestaGdo de servic:os continuos, onde existe
previsdo de prorrogaGdo no inciso 11 do art. 57 da Lei n.a 8.666/93. Vejamos:

Art. 57 A duracdo dos contratos regidos por esta Lei
ficard adstrita a vigencia dos respectivos cteditos
orcament6rios, exceto quanto aos relativos:
11 - a prestacdo de servicos a serem executados de

forma continua, que poderao ter a sua duracao
prorrogada par iguais e sucessivos perfodos com vistas

a obtencdo de precos e condic5es mais vantajosas
para a administracdo, Iimitada a sessenta meses.
IV - ao aluguel de equipamenlos e a uliliza¢ao de
programas de inform6Iiea. podendo a durae6o
estender-se pelo prazo de at6 48 (quarenta e oilo)
meses ap6s o inieio da vigencia do contralo.
Os

servi€os

continuos

sdo

aqueles

servi¢os

auxiliares,

necessdrios

d

Administragdo para o desempenho de suas atribuic:6es, cuja interrupcao possa

comprometer a continuidade de suas atividades e cuja contrataGdo deva estender-se
por mais de urn exercfoio financeiro.
AWIA SILVA
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Portanto, ndo hd dovida que, no caso, tratam-se, efetivamente, de servi¢os

continuos que admitem a prorrogacdo dos mesmos, obedecidos a oportunidade e
conveniencia da Administrac:do.

A

conveniencia

e

oportunidade

estdo

diretamente

ligadas

a

discricionariedade da AdministraGdo P0blica. Trata-se de uma qualidade de poder de
que estd investida a AdministraGdo para atingir melhor ou mais precisamente a

finalidade disposta na lei, o que define o m6rito de sua aGdo.

Verifica-se que a exigencia do contrato administrativo, em se tratando de
prestac:do de servic:os de forma continua, limitar-se-a a sessenta meses, presumindo-se

que da ampliac:do da relaGdo contratual resulta a obtencdo de preco e condi¢6es
mais vantajosas para a Administracdo. Cabe a Administracdo poblica prorrogd-los ou
ndo.

Para o I.urista Leon Fredjda Szklarowsky, estamos diante de contratos que:
"nc]o podem ser interrompidos, ndo podem sofrer

soluc6o de continuidade, sob pena de causar prejulzo
ou dano."
Continuos.
29/06198.I

(SZKLAROWSKY, Leon Frejda. Contratos
In Direito & Justica, Correio Brasiliense,

0 insigne mestre Di6genes Gasparini assim se posiciona:

"Os servicos de execucao continua sao caracterizados

pela perenidade e necessidade de sua prestacao.
Disso d6 - nos conta Jorge Ulisses Jacoby Fernandes
(BLC n° 2-fev.1996-p.75) ao afirmar que "nao apenas a
continuidade do desenvolvimento, mos a necessidade
de que nao sejam interrompidos, constituem os
requisitos basilares para que se enquadrem como

presta9ao de servicos a serem executados de forma
continua".

Ndo subsistem dovidas que se trata o contrato em referencia de servicos de
natureza continua, admitindo-se prorrogae6o.
Todavia, 6 preciso se aferir, no presente caso, a present:a dos requisitos

para a prorrogac:do, quais sejam:

i)
ii)
iii)

iv)

interesse dos partes;
previsdo contratual,.
previsdo orgament6ria;

elementos que justifiquem a necessidade da
continuidade do servico.
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No que concerne ao reajuste de valor, a aplicacdo de indice de reajuste 6
uma das formas utilizadas para impedir o rompimento do equilfbrio econ6mico da

relaGdo pactuada entre a Administra€do e o particular, tern origem constitucional e
foi expressamente prevista na Lei de Licitac6es. Vejamos:
"Art.37. Xxl - ressalvados os casos especificados na legisla¢do, as

obras, serviGos, compras e alienaG6es serdo contratados
mediante processo de licitaGdo poblica que assegure igualdade
de condic:6es a todos os concorrentes, com cldusulas que

estabeleGam obrigac6es de pagamento, mantidas as condic6es
efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitird
as
exigencias
de
qualificaGdo
t6cnica
e
econ6mica
indispensdveis a garantia do cumprimento das obrigac:6es."
(Constituicdo Federal, grifamos).

"Art. 40. 0 edital conterd no predmbulo o nomero de ordem em

s6rie anual, o nome da repartic6o interessada e de seu setor, a
modalidade, o regime de execuGdo e o tipo da licitac:do, a
menc:do de que sera regida por esta Lei, a local, dia e hora para
recebimento da documentaGdo e proposta, bern como para
inieio da abertura dos envelopes, e indicard, obrigatoriamente, o
seouinte;

Xl - crit6rio de real.uste, que deverd retratar a variaGdo efetiva do
custo de produedo, admitida a adoc:do de fndices especificos ou

setoriais, desde a data prevista para apresentac:do da proposta,
ou do orGamento a que essa proposta se referir, ate a data do
adimplemento de cada parcela;
"Art.55. Sdo cldusulas necessdrias em todo contrato as que

estabeleGam:
Ill - o preGo e as condic:6es de pagamento, os crit6rios, database e periodicidade do reajustamento de preGos, os crit6rios de
atualizac:do monetdria entre a data do adimplemento dos
obrigae6es e a do efetivo pagamento;" (Lei n° 8.666/93 grifamos)

Nesta seara, tamb6m 6 importante mencionar a previsdo trazida pela Lei n°
10.192 de 14 de fevereiro de 2001, que disciplina a aplicac:do do reajuste de valores

nos seguintes termos:
``Art. 2a E admitida estipulaGdo de correGdo monetdria ou de

real.uste por indices de preeos gerais, setoriais ou que reflitam a
variaGdo dos custos de produc:do ou dos insumos utilizados nos
contratos de prazo de durac:do igual ou superior a urn ano.
§ 1° E nula de pleno direito qualquer estipulac:do de reajuste ou
correc:do monetdria de periodicidade inferior a urn ano.

§ 2a Em caso de revisdo contratual, o termo inicial do perfodo de
correc:do monetdria ou reajuste, ou de nova revisdo, serd a data
em que a anterior revisdo tiver ocorrido.
9.069 de 29
§ 3° Ressalvado o disposto no 5 79 do art . 28 da Lei
de junho de 1995 e no pardgrafo seguinte, sdo
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direito quaisquer expedientes que, na apurac:do do fndice de
real.uste, produzam efeitos financeiros equivalentes aos de
reajuste de periodicidade inferior a anual.
Art. 3° Os contratos em que seja parte 6rgdo ou entidade da
Administracdo P0blica direta ou indireta da Unido, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municlpios, serdo reajustados ou
corrigidos monetariamente de acordo com as disposic6es desta
Lei, e, no que com ela ndo conflitarem, da Lei n° 8.666, de 21 de
I.unho de 1993.

§ 1° A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput
deste artigo serd contada a partir da data limite para
apresentac:do da proposta ou do ore:amento a que essa se
referir.

Considera-se, tamb6m, o aumento do IPCA 2021 em 10,06%. A variaGdo no

valor sugerido pela empresa 6 de 10% no valor inicialmente estabelecido.
Dos elementos disponibilizados, revela-se que todos os referidos requisitos

foram demonstrados.
Verificamos claramente a possibilidade de prorrogaGdo e aditamento

contratual, desde que atendidas ds formalidades legais acima explanadas, ndo
caracterizando nenhuma ofensa aos preceitos estabelecidos na Lei 8.666/93.

CONCLUSAO.

Diante disso, verificamos realmente que ndo haverd 6bice legal algum na

prorroga?do do contrato mencionado, eis que se trata de questdo a ser decidida
dentro do poder discriciondrio da Administracdo que I.ulgard a conveniencia e

vantaj.osidade de tal prorrogaedo, levando em conta os principios da eficiencia,

economicidade, razoabilidade e proporcionalidade, bern como tratar-se de serviGo
essencial, que ndo pode sofrer descontinuidade.
E o parecer, SMJ.

Jeremoabo, 12 de

DATE ES GAMA SILVA
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CEP: 48.540®00

Fone: (Oxx75) 3203-2106 -Site: w`"r.ieremoabo.b8.cov.br

1° ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL
TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 202/2021
PROCESS0 ADMINISTRATIVO N° 197/2022

0 MUNIcfpI0 DE JEREMOABO, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ n° 13£09.041/00ol75, com sede a Rua Dr. Jos6 Goncalves de Sa, 24, Centro, Jeremoabo/BA, neste ate
representado pelo Prefeito Municipal Sr. DERISVALDO JOSH DOS SANTOS, residente na
BR-110 kin 79 portador do RG n° 560.448-SsprsE e CPF n° 256.775.785{8 doravante
denominado CONTRATANTE, e a ADM SISTEMAS LTDA, CNPJ n® 07.568.886/000113, com sede elm Run Koesa, N° 298, sala 803, Kobrasol, Sfo Jose/SC -CEP: 88.102-310,

denominado CONTRATADO, mos termos do artigo 57, Inciso 11, da lei n°
8.666/93 e suas alterac6es celebram o presente ADITIVO, mediante as
cliusulas seguintes:

CLAUSULA I" -DO OBJETO
0 presente termo Aditivo ten como objeto a la prorrogacao de prazo do
Contrato de n°
202/2021, celebrado em
17/ 05/ 2021, proveniente d
contrata9ao direta Pregao Presencial n° 036/2021, que ten como objeto

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
LOCACA0
DE
SISTEMA PARA EMISSAO,
GERENCIAMENTO
E
ARMAZENAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONicA (SERVICOS
PADRAO
ABRASF):
SISTEMA
DE
TRIBUTO
COM
ATENDIMENTO
ONLINE E SISTEMA DE PROTOCOLO; COM A FINALIDADE DE
ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS. COM
INSTALACAO,
IMPLANTACOES
LEGAIS,
CORRETIVAS,
COM
ATENDIMENTO
E
SUPORTE
TECNICO
PARA
OS
SISTEMAS
RELACIONADOS.

cLAusuLA 2a -DA PRORROGACAo
0 prazo do contrato em referencia fica prorrogado por lgual periodo, para fins de execueao e
vigthcia. iniciando+8e em 18 de MAIO 2,022. catcndendo-se rfe I? de MAIO de 2023.

qJAusuIA3a-DABASE+EGAL
0 Presente termo ampara-se no CONTRATO ORIGINARIO de n° 202/2021,
firmado em 17/05/2021, fundamentado mos termos do artigo 57, inciso 11, da
lei n° 8.666/93 e suas altera95es.

£;±±4USULA4.-DASDOTA_C6ESORCAMENT4RIAS
As despesas correrao por conta dos recursos das dotac6es corrstantes no Contratl original e
sun alterap6es.

clJAusuLA 5a - JUSTIFICATIVA
Necessidade da continuidade da prestapao de servi¢os, tendo em vista tratarem.-se de serviaps
essenciais, estando o ato de prorrogap5o com concordancia do contratado. Cousidere-se que o
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pr6prio artigo 57, inciso 11 da lei n° 8.666/93 e suas alterap6es, permite que a administra9ao

prorrogue a durapao contratual.

CLAUSULA 6. -DO VALOR REAJUSTADADO
Em face da solicitapfro de reajuste com base no indice Nacional de Precos ao Consumidor IPCA de 10,06% o valor atualizado de contrato sera de R$ 30360.00 ITRINTA MIL.

TREZENTOS E SESSENTA REAIsl.

CLAUSULA 7a - DA RATIFICACAO E DrsposICAO FINAIS
Permanecem em vigor e inalteradas as demals clausulas e condic5es jo Contrato originario,
naquilo que nao contrariar o presente aditivo.

Assim, por estaremjustos e acertados, subscrevem as partes o presente Termo Aditivo em 03

CNPJ N° 07.568.886/0001-13

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF NO

TESTEMUNHAs:rfe®

CPF NO
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Quarta-feira
1 de Junho de 2022
9 - Ano - N° 4247

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO - ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.809.041/0001-75

io ADITIVO
CONTRATO DE N° 202/2021, PREGAO PRESENCIAL N° 036/2021, PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 197/2022. OBJETO: la prorroga9ao de prazo do contrato de
n° 202/2021, celebrado em 17/05/2021, que tern como objeto Contrata9ao de
empresa para prestagao de servicos de locacao de sistema para emissao,

gerenciamento e armazenamento de nota fiscal eletr6nica (servigos padrao
ABRASF): sistema de tributo com atendimento online e sistema de protocolo,
com a finalidade de atender as necessidades do setor de tributos, com
instalagao, implantag6es legais, corretivas, com atendimento e suporte t6cnico

va|rgE£Sc|:i:Ste,E/aos5,2r:12a2CioAnaf:/S;5,5oo2!T#ATffigs¥NASESLET|T|S/o;/Z324:
(SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO)

CERTIFICACAO DIGITAL: BGBWPODMY988217JNZYKNQ

Esta edicao encontra-se no site oficial deste ente.

