
 

 

TERMO DE SUSPENSÃO 

CONTRATO Nº 011/2017 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BAGÉ, órgão legislativo com 

personalidade judiciária, com sede em Bagé, na Av. 7 de Setembro, nº 812, inscrita no 

CNPJ sob o nº. 09.213.402/0001-49, neste ato representado por seu Presidente, 

Vereador Carlos Adriano Silveira Carneiro, portador da C.I. nº. 1055668782, inscrito 

no CPF sob o nº. 772.184.260-34, residente e domiciliado na Rua Tancredo Neves, nº 

391, bairro: Prado Velho - Bagé – RS, neste ato denominado de CONTRATANTE e a 

empresa WSEI SOLUÇÕES ESPECIAIS INFORMATIZADAS WEB LTDA. inscrito(a) 

no CNPJ/MF sob o nº 19.230.074/0001-42, sediado(a) na rua Paraíba, 180, bairro 

Pátria Nova, em Novo Hamburgo/RS, doravante designada CONTRATADA, neste ato 

representada pelo(a) Sr.(a) Édison Pires Machado, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº 6009290121-SSP/RS, e CPF nº 335.590.740-53,  

 

CONSIDERANDO: 

 

a) que a prestação dos serviços de atualização do banco de leis da Câmara de 

Vereadores de Bagé foi interrompida em decorrência de força maior, por decisões da 

Justiça Federal, Processo nº 710008522081;  

b) que foram prestados esclarecimentos sobre o caso, conforme comunicado da 

ICTC/WSEI de 10 de julho de 2019; 

c) que há interesse mútuo na continuidade do contrato, tão logo seja resolvido 

este embaraço judicial; 

d) que não é economicamente vantajoso para a Câmara de Vereadores de Bagé 

empreitar um nova contratação, em decorrência dos custos do processo licitatório e da 

prestação do serviço; 

e) que há previsão legal para a promover a suspensão, conforme Art. 78, inciso 

XIV, : 



 

 

RESOLVEM : 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Fica suspenso o Contrato nº 011/2017 a partir da data de assinatura deste termo, 

perdurando seus efeitos até que seja normalizada a situação ou posterior despacho da 

contratante. 

 

E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente Termo de Suspensão ao 

Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços por Tempo Determinado, 

em 03 (três) vias de igual teor, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, na 

presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscritas. 

 

Bagé, 26 de julho de 2019. 

 

CARLOS ADRIANO SILVEIRA CARNEIRO 

Presidente da Câmara de Vereadores de Bagé 

 

ÉDISON PIRES MACHADO 

WSEI Soluções Especiais Informatizadas Web LTDA. 

 

Testemunhas: 


