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OBJETO:

prestação de serviços de assessoria e
consultoria ao SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria e
na digitalização e envio das documentações que alimentam o ETCM da Câmara Municipal de Piatã/BA.

ESTADO DA BAHtA

CO

CAMARA MUNICIPAL DE PIATA
Praça ízidro Viana, S/N. Cep; 46765-970 - Teiefax: C*77)3479-2427
E-Mait: cam u rapfota^notmall.com/CN !=● J: O*.2^3.292/0001

Setor: Administrativo

Assunto/Obieto: Termo aditivo. Prorrogação do Contrato Administrativo n° 019/2021 Contratação de BM ASSESSORIA MUNICIPAL.
Data da abertura: 16/05/2022.

Processo Administrativo n° 21/2022.

Setor Administrativo
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Praça tzidro Viana, S/N, Cep:46765-970 - Teiefax:('*77)3479-2427
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N, 21/2022

CAMARA MUNICIPAL DE PIATA. ESTADO DA BAHIA.

OBJETO: Termo aditivo. Prorrogação do Contrato Administrativo n® 19/2021
Contratação do BM ASSESSORIA MUNICIPAL.

AUTUAÇÃO: Aos 16 dias de maio de 2022, eu, Servidor da Câmara Municipal de
Piatâ, autuei sob o n. 21/2022. Este processo contendo ofício requerendo a renovação
do contrato de assessoria e consultoria ao SIGA - Sistema Integrado de Gestão e
Auditoria e na digitalização e envio das documentações que alimentam o E-TCM da
Câmara Municipal de Piatâ/BA, conforme permissão legal do Art. 57 da Lei n° 8.666 de
21 de junho de 1993.

Servidor Municipal

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE PIATÂ
Praça Izidro Viana. S/N, Cep: 4-6765-970 - Teiefax:(^77)3479-2427
£●4^ait: camara/^ia ta<^^ ttKJttnaH.com/CNPU: 0^.243.292/000^

Piatã, 16 de maio de 2022.
Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Piatã ● Bahia
Valmir Almeida Silva
Senhor Presidente
Aos 12 (doze) dias do mês de julho de 2021, o Município de Piatã celebrou contrato com a BM
ASSESSORIA MUNICIPAL, inscrita no CNPJ sob O n' 21.624.798/0001-12, objetivando a prestação
de sen/iços de assessoria e consultoria ao SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria e na
digitalização e envio das documentações que alimentam o E-TCM da Câmara Municipal de
Piatá/BA.
O contrato possui como prazo de vigência o periodo compreendido entre 12 de julho de 2021 a 31
de dezembro de 2021, aditivado de 01 de janeiro de 2022 a 31 de maio de 2022. Desde a assinatura
do contrato até a presente data, a contratada tem prestado um serviço eficiente e eficaz, cumprindo
com todas as obrigações pactuadas, trazendo beneficios ao Legislativo.
Diante da necessidade do bom andamento dos trabalhos administrativos executados por essa casa,
promovendo maior segurança e confiabilidade nas informações que são geradas a sociedade civil e
aos órgãos fiscalizadores, é imprescindível que este legislativo permaneça dando continuidade aos
serviços os quais nos são oferecidos pelo contratado.
De acordo com a Declaração da empresa, ora anexada, a mesma concorda com o aditamento do
contrato, com vistas a atender a necessidade da Administração Pública, mantendo o valor
originalmente pactuado e reajustado nos termos do 2® Termo de Aditivo, razoável com os preços
praticados no mercado.
Desta forma, visando à continuidade e o desenvolvimento da prestação do serviço, frente ao
interesse público sobre o particular, ressaltando a eficiência e aprovação dos serviços prestados
pela contratada e o parâmetro dos valores de mercado, venho requer a V.Exa. a prorrogação da
vigência do contrato administrativo n® 19/2021, devendo vigorar a partir de 31 de maio de 2022 até
31 de outubro de 2022, conforme autoriza o artigo 57, inciso II, da Lei n® 8.666/93.
Na certeza de que seremos atendidos, renovo protestos de estima e elevada consideração.
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URUNO XAVIER MESQUITA
CNPJ.: 21.624.798/0001-12 - IM.: 54000151
Rua José Lisboa Xavier, n" II, Centro, PiatA-Bahia
Cel. <77) 991993952

A
Câmara Municipal de Piatã
Excelentíssimo Senhor Valmir Almeida Silva
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Piatã - Bahia

Ref.: Manifestação de interesse na renovação contratual para 2022

Prezado senhor,
Vimos através deste, manifestar o interesse da BM ASSESSORIA MUNICIPAL BRUNO XAVIER MESQUITA em firmar aditivo contratual com a Câmara Municipal
de Piatã para prorrogar o prazo de vigência por mais 05 (cinco) meses, a partir do
dia 29 de maio de 2022, nas mesmas condições contratuais do contrato n“ 019/2021
e seus aditivos.

Piata. 16 de maio de 2022.

bíojTtò xaviér mesquita
CNPJ.: 21.^24.798/0001-12
Bruno Xavier Mesquita
Proprietário

ESTADO DA BAHIA

C^ÂMA^ «flUNICIPAL DE PIATÂ
Praça Izidro Viana, S/N, Cep: 46765-970 - Telefax:(**77)3479-2427
E-M aff: camarapfat.

Hotmafl.com/CNPJ: 04.Zf3.Z92/000t—*'*

CERTIDÕES

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO
Nome: BRUNO XAVIER MESQUITA
CNPJ: 21.624.798/0001-12
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e Inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identifcado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto á
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se á situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alineas ’a’ a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1,751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:51:38 do dia 21/03/2022 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 17/09/2022.
Código de controle da certidão: D375.6523.B349.3120
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emissão: 19/04/2022 10:20

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
■

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.9S6 de 11 de dezembro do 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20221766641
razAo social
BRIINO XAVIER MESQUITA
CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

21.624.798/0001-12

121.783.918

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa fisica ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto á inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posleriormenle.

Emitida em 19/04/2022, conforme Portaría n° 918/99. sendo vátida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

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

% PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATÃ
SETOR DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO
Praça Isidro Viana, 38 - Centro - Piatã-BA
CNPJ: 13.675.681/0001-30

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
N° 383/2022
Nome / Razão Social; BRUNO XAVIER MESQUITA
Nome Fantasia;
B Ni ASSESSORIA MUNICIPAL
Cód. do Contribuinte; 27113
Endereço;

CNPJ/CPF: 21.624.798/0001-12

Rua - JOSÉ LISBOA XAVIER,11 - CENTRO - Piatã - BA - CEP:
46765-000

RESSALVO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITO QUE VIEREM A SER
APURADOS POSTERIOMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTAM DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO

Observação:

Esta Certidão foi emitida em

Validade desta certidão:

21/03/2022

19/06/2022

com base no Código Tributário Municipal, lei n. 019/2005

90 (NOVENTA DIAS

»«S**«*●»«

Código de controle da Certidão; 27497

Operadon ELVO NOVAIS SOUZA

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.

SemrTribiÁârio
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CAtXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 21.624.798/0001-12
Razão SociaÈRUNO xavier mesquita 00446644510
Endereço: RUA JOSE aSBOA XAVIER 11 CASA / CENTRO / PIATA / BA /
46765-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere
0 Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que,
nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em
situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:13/05/2022 a 11/06/2022
Certificação Número: 2022051303291911364171

Informação obtida em 19/05/2022 09:12:20
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: BRUNO XAVIER MESQUITA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.624.798/0001-12
Certidão n“: 57376079/2021
Expedição: 20/12/2021 às 08:51:13
180 (cento e oitenta) dias, contados da data
Validade: 17/06/2022
de sua expedição.
Certifica-se que bruno xavier mesquita (matriz s filiais) , inscrito(a)
no CNPJ sob o n° 21.624.798/0001-12, NÃO CONSTA do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa era 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.
INPORMAÇAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada era julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidan

sugçsCOes; cndc.. tsc.‘uü.br

ESTADO DA BAHIA

C^AMAI^ MUNICIPAL DE PIATÂ
Praça Izidro Viana. S/N, Cep:46765-970 - Telefax: (●*77)3479-2427
e-M a!t: carnaraf3lata<^ Itotmall.com/CNPJ: 04.2^3.292/0001-44

DESPACHO DO PRESIDENTE

Pelo presente, remeto a solicitação ao departamento jurídico do Município, para
análise e elaboração de parecer acerca da minuta de aditivo anexada em
conformidade com a Lei n® 8.666/93.
Aproveito a ocasião para solicitar ao Setor Contábil a disponibiltzação orçamentária
em caso de prorrogação de prazo contratual.

Piatã, 19 de maio de 2022.

mi
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Valmir Almeida Silva
Presidente

ESTADO DA BAHÍA
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Praça Izidro Viana, S/N, Cep:46765-970 - Teiefax:("*77)3479-2427
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MINUTA
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NS 019/2021

35 TERMO ADITIVO QUE CELEBRAM ENTRE
Si CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PIATÃ / BA
E A PESSOA JURÍDICA BM ASSESSORIA
MUNICIPAL, NA FORMA ABAIXO;

A CÂMARA MUNICIPAL DE PIATÃ, estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob 0 ns 04.243.292/0001-44, com sede na R. Mal. Deodoro, 83-211, Centro, PiatI - BA, CEP:
46765-000, representada neste ato pelo Presidente, Valmir Almeida Silva, brasileiro, casado, C.P.F. n"
422.851.275-53, legalmente investido e no exercício de pleno mandato, denominado CONTRATANTE e a
empresa BM ASSESSORIA MUNICIPAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob ns
21.624.798/0001-12, situada a Rua José Lisboa Xavier, 11, Centro, Piatã/BA, CEP 46.765-000,
representada neste ato pelo Sr. BRUNO XAVIER MESQUITA, RG.
0991447271, SSP/BA, CPF n2
004.466.445-10, doravante denominada de CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente
TERMO ADITIVO ao contrato acima mencionado, nos termos da Lei Federal n^ 8.666, de 21 de junho de
1993, suas alterações e legislações pertinentes e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos
direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
CONSIDERANDO que 0 objeto do Contrato do origem possui características de prestação de serviços de
natureza contínua;
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato 019/2021, que
ora é aditivado;
CONSIDERANDO que o contrato inicial foi celebrado para um período de 05 (cinco) meses, e que ainda
não atingiu o prazo máximo estipulado no inciso II, artigo 57, da Lei Federal n^ 8.666/93, por se tratar de
serviços de natureza contínua.
CONSIDERANDO que o aditivo não trará prejuízos ao erário da Câmara Municipal, o que representa a
observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que a CÂMARA MUNICIPAL DE PIATÃ possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;
CONSIDERANDO as justificativas apresentadas pelo Diretor Administrativo da Câmara Municipal;
CONSIDERNADO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município que opina pela
legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si o TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ns 019/2021, firmado em
12/07/2021, cujo objeto é a assessoria e consultoria ao SIGA -Sistema Integrado de Gestão e Auditoria
e na digitalização e envio das documentações que alimentam o E-TCM da Câmara Municipal de
Piatã/BA,sob o regime de empreitada por preço global, mediante cláusulas e condições seguintes:
APRIMEIRA: DO OBJETO:

ESTADO DA BAHIA

OÂMAHA MUHICIPAL DE PIATÂ
Praça Izidro Viana, S/N, Cep: 46765-970 - Telefax:(**77)3479-2427
ait: cama

ta(^^ti&tmaii.cam/CNPU: 0^.2^3,Z92/000"t

0 presente Termo Aditivo conforme autoriza o inciso II, art. 57, da Lei Federal n^ 8.666/93, tem por
objeto a prorrogação do instrumento contratual original firmado em 12/07/2021, aditivado até
29/05/2022, acrescido agora mais 05 {cinco) meses.
SEGUNDA; DOS PRAZOS:
Fica prorrogado o referido contrato por mais 05 (cinco) meses alterando a cláusula terceira do contrato
original e do seu is termo de aditivo contratual.
iTERCEIRA; DOS VALORES:
O valor do contrato mantém-se inalterado, com base no 2^ termo de aditivo contratual realizado
10/01/2022, permanecendo as mesmas condições do contrato original.
Parágrafo Primeiro: DAS DESPESAS COM PESSOAL E INSUMOS - Dos valores acima mencionados,
referente à prestação dos serviços ora pactuados, 70% (setenta por cento) do valor do contrato referese a DESPESAS COM PESSOAL e os outros 30%(trinta por cento) refere-se a DESPESAS COM INSUMOS.
fSI^UbQÚÃRTArbÀRA^CA^

I

I

Ficam mantidas as demais ciáusulas e condições contidas do Contrato original.
^^ÍQS^QUÍNTA:do INfaÒ DÀ VIGÊNOA:

I
1

O presente Termo Aditivo terá vigência a partir de 31 de maio de 2022.
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Termo Aditivo lavrado em 3
(três) cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo, e a tudo presente, para
que se produzam os efeitos legais.

Piatã - Bahia,- de dezembro de 2021.

Valmir Almeida Silva
Presidente - Contratante

BRUNO XAVIER MESQUITA
BM ASSESSORIA MUNICIPAL
Contratado

ESTADO DA BAHIA

CÂMA^ MOHiaPAL DE PIATÂ
Praça Izidro Viana, S/N, Cep: 46765-970 - Teiefax:(—77)3479-2427
E-M aiI: camara pia ta^Q iiotmail.com/CNP~i: 04.243.292/0001-44

CPF/RG:

CPF/RG:

Certifico que este Ato passou por Visto da
Assessoria Jurídica desta Câmara. Em
/ /2022.

Assessor Jurídico

Certifico que este Ato foi Publicado no
quadro de avisos desta Câmara em
/
/2022.

Respons. Publicação

ESTADO DA BAHIA

; tiimmA MUj^ieiPAL de piatã
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Praça fzidro Viana, S/N, Cep: 46765-970 - Te/efax:("’77)3479-2427
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Piatã, 20 de maio de 2022.

Ao Gabinete do Exmo. CÂMARA MUNICIPAL DE PIATÃ - Bahia
Sr. Valmir Almeida Silva

Senhor Presidente,

Em resposta à solicitação formulada por V. Exa., acerca da existência de previsão
orçamentária para custear a prorrogação do contrato de n° 19/2021, informo a
existência de previsão, devendo a mesma correr a seguinte dotação:
●

1 ~ Câmara Municipal

●
■

2001 - Manutenção da Câmara Municipal
3390.35.00.00 -Serviços de Consultoria

Atenciosamente,

Depa

de Contabilidade

ESTADO DA BAHIA

^ CÂMARA MUHJCIPAL DE PIATÃ
L
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Praça Izidro Viana, S/N, Cop: 46765-970 - Tefefax: (**77)3479-2427
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PARECER jurídico

Ementa; Termo Aditivo. Prorrogação prazo
vigência. Adequação as finalidades de interesse
público.
Possibilidade.
Previsão
legal e
contratual. Lei n. ° 8.666/93.
I - DOS FATOS

Trata-se de solicitação de parecer jurídico requerido pela Presidência da Câmara do
Município de

Piatã/BA acerca da possibilidade deste legislativo

promover a

prorrogação do contrato administrativo n® 19/2021 de prestação de serviços de
assessoria e consultoria ao SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria e na
digitalização e envio das documentações que alimentam o E-TCM da Câmara
Municipal de Piatã/BA, celebrado com o BM ASSESSORIA MUNICIPAL.

Narra que, durante o ano de 2021/2022, os serviços foram prestados maneira eficazes
e eficientes, não havendo qualquer irregularidade.

Informa que a continuidade da prestação dos serviços faz-se imperiosa em razão da
necessidade do cumprimento dos dispositivos coristantes nas legislações correlatas e
0 assessoramento, no que cabe a este vinculo, é de fundamental importância para o
desenvolvimento harmônico dos trabalhos administrativos desenvolvidos por esta
casa.

É 0 relatório, passo a opinar.
II - DOS FUNDAMENTOS

O mérito da consulta cinge-se à possioilidade de prorrogação do Contrato
Administrativo n° 19/2021 firmado entre o Legislativo de Piatã/BA e BM ASSESSORIA
MUNICIPAL, cujo objeto é a prestação de seo/iços de assessoria e consultoria ao

ESTADO DA BAHIA

eÂMARA MUHICIPAL DE PIATÂ
Praça Izidro Viana, S/N, Cep: 46765-970 - Telefax:(**77)3479-2427
carti a rafíia toiSi hotma/t.o om/CNP^: 04.243.292/0001-44

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria e na digitalização e envio das
documentações que alimentam o E-TCM da Câmara Municipal de Piatâ/BA.

O inc. II, do art. 57, da Lei n° 8,666/93, autoriza a prorrogação do prazo de vigência
dos contratos que executam prestação de serviços de forma contínua, os quais
poderão ter a sua duração estendida por igual período, conforme transcrição:

“Art, 57 A duração dos contratos regidos por esta Lei
ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos
orçamentários, exceto quanto aos relativos:
[„.]
II - à prestação de serviços a serem executados de forma
contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por
iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de
preços e condições mais vantajosas para a
administração, limitada a sessenta meses,”
Além disso, de acordo com a cláusula oitava, parágrafo primeiro, do contrato em
comento, a execução dos serviços será de 05 (cinco) meses, contados do mês de
01/2021 a 05/2021, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério
da Administração Pública, até o limite de 60 (sessenta) meses.

A constatação torna-se essencial ao bom andamento dos trabalhos administrativos
executados por essa casa, promovendo maior segurança e confiabilidade nas
informações que são geradas a sociedade civil e aos órgãos fiscalizadores.

Embora

haja discricionariedade administrativa e limite temporal para haver

prorrogação da vigência do contrato, a celebração do termo aditivo está condicionada
à motivação plausível, previsão contratual e anuência da empresa contratada. No
caso, verifica-se na cláusula do instrumento contratual a previsão acerca da
possibilidade de prorrogação do prazo de vigência, assim como houve expressa
anuência da empresa contratada na prorrogação do contrato por mais doze meses,
nos mesmos moldes originalmente ajustados.
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No que tange à motivação, o ofício requisitório foi objetivo e claro quanto à
imprescindibilidade da continuidade da prestação do serviço ao Município, cuja
interrupção comprometerá as atividades administrativas.

Destarte, tendo em vista que o objeto contratado possui os pressupostos do inc. li, do
art. 57, da Lei n“ 8.666/93 e os requisitos necessários encontram-se preenchidos, é
legal a prorrogação da vigência do contrato n° 19/2021, em atendimento aos princípios
constitucionais

administrativos,

entre

outros,

da

eficiência,

economicidade,

continuidade dos serviços públicos essenciais, supremacia do interesse público sobre
0 privado.
III-DA CONCLUSÃO

Ex positis, considerando os fundamentos susomencionados, opinamos pela
possibilidade de prorrogação do contrato administrativo n° 19/2021 celebrado entre o
Poder Legislativo de Piatâ/BA e BM ASSESSORIA MUNICIPAL, com base no artigo
57, da Lei n° 8.666/1993, desde que demonstrada nos autos do processo a devida
motivação e comprovada, com a obtenção de preços e condições mais vantajosas
para a Administração,

E 0 parecer.

S.m.j.

Piatã- Bahia, 23 de maio de 2022,
JÁB/BA n° 4055/2018
Matheus Souza
Assessoria Jurídica
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PROCESSO N° 21/2022

DECISÃO DO PRESIDENTE

Acolho a justificativa do Setor Administrativo e o Parecer Jurídico,
adotando-o como motivação e razões desta decisão, determinando que seja celebrado
o Primeiro Termo Aditivo ao contrato administrativo n° 19/2021, em razão do
enquadramento do serviços de assessoria e consultoria ao SIGA - Sistema Integrado
de Gestão e Auditoria e na digitalização e envio das documentações que alimentam o
E-TCM da Câmara Municipal de Piatã/BA, celebrado com o BM ASSESSORIA
MUNICIPAL, como de natureza continuada.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

Piatâ - BA, 24 de maio de 2022.

P7+
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Valmit^rr
Presidente
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TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2 019/2021

3S TERMO ADITIVO QUE CELEBRAM ENTRE
SI CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PIATÃ / BA
E A PESSOA JURÍDICA BM ASSESSORIA
MUNICIPAL, NA FORMA ABAIXO:

A CÂMARA MUNICIPAL DE PIATÃ, estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob o nS 04.243.292/0001-44, com sede na R. Mal. Deodoro, 83-211, Centro, Piatã - BA, CEP:
46765-000, representada neste ato pelo Presidente, Valmir Almeida Silva, brasileiro, casado, C.P.F. n'
422.851.275-53, legalmente investido e no exercício de pleno mandato, denominado CONTRATANTE e a
empresa BM ASSESSORIA MUNICIPAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob ns
21.624.798/0001-12, situada a Rua José Lisboa Xavier, 11, Centro, Piatã/BA, CEP 46.765-000,
representada neste ato pelo Sr. BRUNO XAVIER MESQUITA, RG. N2 0991447271, SSP/BA, CPF n9
004.466.445-10, doravante denominada de CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente
TERMO ADITIVO ao contrato acima mencionado, nos termos da Lei Federai n9 8.666, de 21 de junho de
1993, suas alterações e legislações pertinentes e pelas cláusulas a seguir expressas, dehnidoras dos
direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
CONSIDERANDO que o objeto do Contrato de origem possui características de prestação de serviços de
natureza contínua;
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato 019/2021, que
ora é aditivado;
CONSIDERANDO que o contrato inicial foi celebrado para um período de 05 (cinco) meses, e que ainda
não atingiu o prazo máximo estipulado no inciso II, artigo 57, da Lei Federal ns 8.666/93, por se tratar de
serviços de natureza contínua.
CONSIDERANDO que o aditivo não trará prejuízos ao erário da Câmara Municipal, o que representa a
observância ao princípio da economicidade;
CONSIDERANDO que a CÂMARA MUNICIPAL DE PIATÃ possui a integraiidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;
CONSIDERANDO as justificativas apresentadas pelo Diretor Administrativo da Câmara Municipal;
CONSIDERNADO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município que opina pela
legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si o TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ns 019/2021, firmado em
12/07/2021, cujo objeto é a assessoria e consultoria ao SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria
e na digitalização e envio das documentações que alimentam o E-TCM da Câmara Municipal de
Piatl/BA,sob 0 regime de empreitada por preço global, mediante cláusulas e condições seguintes:
ãSlSÍMiPRIMEIRA; DO OBJETO:
..

A.
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O presente Termo Aditivo conforme autoriza o inciso II, art. 57, da Lei Federal n? 8.666/93, tem por
objeto a prorrogação do instrumento contratual original firmado em 12/07/2021, aditivado até
29/05/2022, acrescido agora mais 05 (cinco) meses.
SEGUNDA: DOS PRAZOS:
Fica prorrogado o referido contrato por mais 05 (cinco) meses alterando a cláusula terceira do contrato
original e do seu is termo de aditivo contratual.
TERCEIRA: DOS VALORES:
O valor do contrato mantém-se inalterado, com base no 2^ termo de aditivo contratual realizado
10/01/2022, permanecendo as mesmas condições do contrato original.
Parágrafo Primeiro: DAS DESPESAS COM PESSOAL E INSUMOS - Dos valores acima mencionados,
referente à prestação dos serviços ora pactuados, 70% (setenta por cento) do valor do contrato referese a DESPESAS COM PESSOAL e OS outros 30%(trinta por cento)refere-se a DESPESAS COM INSUMOS.
QÚARTA:'DA RATÍFJ.(^^Õ:
Ficam mantidas as demais cláusulas e condições contidas do Contrato original.
I
QÜÍNTA:
DO INfCÍP DÀ VigÍNÇlAt"

O presente Termo Aditivo terá vigência a partir de 31 de maio de 2022.
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Termo Aditivo lavrado em 3
(três) cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo, e a tudo presente, para
que se produzam os efeitos legais.

Pia

Bahia, 24 de maio de 2022.

Vali
AIméTdá Silva
Presidente - Contratante

'
BRUNO ^VIER MESQUITA
BM ASS^SORIA MUNICIPAL
Contratado

TESTEMUNHAS:

r
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TESTEMUNHAS:

CcMVXfí ^SLnjújvg,
cpf^orUOBò

^

CPP/RG:

Certifico que este Ato passou por Visto da
Assessoria Jurídica desta Câmara. Em
^/o<72Q22.

Assessor Jurídico

Certifico que este Ato foi Publicado no
quadro de avisos desta Câmara em
tQ /c^/2022.
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EXTRATO DO 3“ TERMO ADITIVO DO CONTRATO N“ 019/2021

CONTRATO N° 019/2021
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PIATÃ - BAHIA
CONTRATADO: BM ASSESSORIA MUNICIPAL Situada a Rua José Lisboa Xavier,
11, Centro Piatã/BA inscrita no CNPJ sob N® 21.624.798/0001-12. Representada peio
Sr. BRUNO XAVIER MESQUITA, RG. N° 0991447271, SSPBA, CPF n° 004.466.44510.
OBJETO: Prorrogação do prazo do contrato de n.° 019/2021, passando a viger até a
data 31/10/2022.
FUDAMENTO LEGAL - Artigo 57, inc. II, da Lei n° 8.666/93 c/c Cláusula 3^ do
contrato n° 019/2021.
●
●
●
■

1 - Câmara Municipal
2001 - Manutenção da Câmara Municipal
3390.35.00.00 - Serviços de Consultoria
Fonte: 0100000 - Ordinária

VALOR GLOBAL: R$ 15.835,00 {Quinze mil oitocentos e trinta e cinco reais).
Piatã, 24 de maio de 2022.

Valmir Almeida Silva
Presidente

CERTIFICAÇAO DIGITAL: REISMG/XPECP5BLXOSRKLW
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

