
07 de Maio de 2019

CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

Dispõe sobre a legalidade do cancelamento do presente Contrato de no 01- 07/2018, PP 05/2018 
no município de Poções.

Ref.: O Referido termo aditivo trata-se da prestação de serviços na concessão de licença de 
uso, de Softwares de gestão administrativa e financeira, conversão de dados (se necessário), trei-
namento, testes e serviços de manutenção que garantam as alterações legais, corretivas e evoluti-
vas, atendimento e suporte técnico, para os Softwares de: Controle Interno; Sistema de Licitação e 
Sistema de Contrato e Controle de Estoque da câmara municipal.

A CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES /BA, neste ato representado pelo Sr. Presiden-
te Davi Soares Nascimento, domiciliado na Av. Peixoto Junior B. Primavera Nº 829 B. na cida-
de de Poções BA, RG. 0464085683 SSP/BA e CPF 503.175.55-53, inscrito no CNPJ. sob o nº 
13.284.401.0001-62. na Rua Fernando Schettini, nº 49 - Centro - Poções - BA - CEP 45260000, 
ora denominado contratante, e ST CONSULTORIA LTDA, CNPJ nº 04.706.403/0001-01, situado à 
Dr. José Peroba Ed. Elite Comercial, Sala 804, Costa Azul Salvador - BA, vencedora do processo 
licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 05/2018, Processo Administrativo nº 24/2018, neste 
ato representado pela Srª. Maria de Fátima Costa Soledade Teixeira, portador de documento de 
identidade nº 03.543.935-10 SSP/BA e CPF 464.657.745-34, face amigável, decide rescindir unila-
teralmente o termo aditivo ao contrato no 01-07/2018, tendo em vista não ter obedecido ao devido 
processo legal, além das exigências dispostas na lei de licitação, sem prejuízo para ambas as par-
tes, com base no art. 58, inciso II, conjugado com o art. 79, inciso I e art. 78, inciso I da L. 8.666/93.

Poções/BA, 03 de Maio de 2019.

Davi Soares Nascimento 
Presidente da Câmara de Vereadores

ST CONSULTORIA LTDA - ME
Maria de Fatima Costa Soledade Teixeira.

TESTEMUNHAS:

_________________________.
RG

_________________________.
RG

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara de Vereadores de Poções, após análise das 
propostas apresentadas, decidiu ADJUDICAR o Pregão Presencial Nº 02/2019, que tem por obje-
tivo: Contratação de empresa para prestar serviços especializados pela assessoria, consultoria, 
execução e alimentação de dados contábil no programa Sistema Integrado de Gestão e Auditória – 
SIGA do Estado da Bahia; Realização de Auditória, suportando o controle interno nas atividades de 
execução contábil; Elaboração de relatório de gestão fiscal e de execução orçamentária e suporte 
nas audiências publicas, sendo a empresa que apresentou o menor preço de mercado: OCE OR-
GANIZAÇÃO CONTABIL EXECULTIVA LTDA, Inscrito no CNPJ nº 11.606.503/00001-21, vencedora 
do lote global no valor de R$ 28.000,00 (Vinte e Oito Mil Reais), obedecendo às disposições conti-
das no edital, elaborado com base na Lei 8.666/93, com as alterações da Lei 10.520/02. Submete, 
entretanto, esta decisão à superior deliberação do Senhor Presidente da Câmara de Vereadores.

Poções, 02 de Maio de 2019.

________________________________________
Danilo dos Santos Barrêto

Pregoeiro


