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E§TÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÁMÀRÀ Mt NrctpÀr DE MATANGUÀpE

coEssÀo PERMÀNEMTE DE rrcrrÀçÁo

PRocEsso r,rcrrarónro rNrxreÍ\Er,

rxgrreÍvrr, tt" rxoooo2,/2013
PROCESSO À.DMINISTRÀTIVO NO 1301OTINOOO 02

óRGÃo REÀuzADoR Do cERTÀuE:
câInala Municipal de Marànguapê
Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - líamanguape _ pB
cEP: 58280-000 - Te1: (OA3) 3292-2186.

OBJEIO:
Prestação de sênriÇos técnicos especlalizados na área jurídica _ Advogado _,
ággessoria e consultoria jurldica junto a Câmara Muricip;I de }íã.Dartg,uape

Er.FrftYrog gásrcos Do PnocBsgo:
solrcrÍÀÇÀo E JUSTrFrcATrvÀ DA coNTRÀrÀÇÃo
ATo DE DEsrcNAÇÃo DA coMrssÃo wrcADoRÀ
DEcràliÀÇÂo DE DrspoNÍBrtrDÀDE oRÇÀr"EN?áx rÀ
AUToRT zÀÇÃo pÀxÀ RnArr zÀÇÃo Do CERTAI,ÍE
PRorocoro E AuruÀÇ.Ào Do pRocEsso
PÀRECER DÀ CoulssÃo JUIêÀDoRA
ExPosrÇÃo DE Mo?rvos
.APRo'tAÇÃo DÀ Àu?oRrDÀrE supERroR
PARECER JURÍDICo
ATos DE RÀTrFrcAÇÃo E À.DJUDrcAÇÂ.o
CONTRÀTO CORRESPONDENIE
PUBIIcÀÇÕEs
DOCTI'{ENTÀÇÃO DO CONTRÀTÀDO
ÀNEXOS

co!respondendô
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
c,i}4ÀRÀ uuNIcrPàI DE MA}.!{NGUÀPE

SECRETÀRIÀ DÀ CüÀ}GRÀ I'T'NICIPÀL DE IíA}TANCUÂPE

Mamanguapê PB, 04 de Janeiro de 2013.

Serüor Prêsldêntê da Câmara,

Solicj-tamos quê seja a\r,torizada à CorRissão Permenênte de Iicitãção destê órgão, realizar
procedimênto licitatório, na modalidade exiglda pela legislaÇão em v1gor, desttnada a:

PrestaÇão dê sêrviÇos técnicos êspecializados na ár.ea jurídica - Advoqado
assêssoria e consultorla juridaca junto a Câmara l,Íunicipal de Mamanquapê.

correspondendo

Justificativa pa.ra a necessidade da solicitaÇão:

Ã contrâtâção acime dêscritâ está sendo solicitâda, nos terrnôs das especificaçôês técrricâs e
infornaÇões complemêntaies que a acompanham, qualldo for o caso, motivadâi pela necêssidade dê
desenvolvimento de aÇões contiEuadas para a promoÇão de atividades pertinentês, vtsando à
maxuuização dos reculsos em relação aos objetivos prograrnâdos, consideradas as dir:etrizes e
metas dêfirlidas nas fe.rramentas de planejamento aprovadas.

Infornamos que existê disponibilidade dê dotaÇão especifica no orÇamento vigente para a
execuÇão do objêto a se! licitado, consoante consulta efêtuada ao setor contábl1. Cêrtos de
contalmos coln irEediata aprovâÇão desta solicitaÇào, indispênsável à continuidade dos tlabalhos
dêsenvolvidos. ficamos a inteira dlsposiÇão parâ maiores esclarecimentos que forem julgados
nêcêssári ôs -

Atenciosamente,

À

CL ISON CÀSSIÀNO DA SIIVA
Di re t or:
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CODIGO
,l

ESTÀDÔ DÀ PÀXÀIB;L
CÂ}'ÀÀÀ I.-ÍUN I c IPÀI DE }íÀ}aNGUÀPE t{

TERMO DE REFERÊNCIA

1. 0. DO O&,ETO
1.1.Constitui objeto da plesentê contrataÇào: Prestaçào de serviços tácnicos espêcializados na
área jurídica - Àdvoqado -, correspondêndo âssessoria ê consultoliâ ju.rÍdicà junto a Câmara
Munlcipal de Mamanguape.

t
2.0-irlrsTrFrcÀIfirÀ
2 . 1.À contrataÇào acina dêscrita, que sêrá processada nos termos dêste instlumento,
êsPecificaÇôês técnicâs ê infornáÇõês complemêntê-rês que o aco4lparüam, quando for o caso,justifica-se: Pela necessidade de desênvolvimento de aÇões continuadas para a plomoÇão dê
ativi-dades pertinentes, visando à maxiRização dos rêcursos êrn rê1ação aos objetivos
programados, Çônsaderadas as dirêtrizês e netas dêfr-nadas nas ferramentas de planelamento
aprovadas. As caracteristicas ê especificaÇões do ôbjeto dâ rêfêrida contrataÇão sào:

gp,r:.:-*-1.§

,,'i-t."u';r#l
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Drsc?rmllÀÇiro
Servi?.s ré.ri r3s esF,-.i;1iza.J.Ê na área luríitr,-ri - êd1,-.1â.-1.. o Crr,trarij:
de...erá .,.,-5!a! seLS se.wr.jôs Íri s,-de C: !êrLarà t,i_r! icrFjàt .le yanançx:fÊ .u
em !nà,le.ras CepÊrlêrL.ias, ..m Íi.ira: s:sLer;trrãs, fr:â dis!-., fi:ará :r
ir,:.,i.a disF'rsiÇãr, jiàriãmente en :eu €scriri:rj., .u .lu1in. :. n..,c.aCo
, i Érá r. ri :Íente .

UNIDÀDE QUÀ}ÍIIDÂDE
1l

3.O.DÀS OBRIGÀçOES DO COIIIRÀTÀNIE
3.1.Efêtuar o pagamento relativo ao objeto contiâtado efetivêmente realrzado, de
cláusulas do respectivo contEato ou equivalentê -
3. 2. proporcionar âo Contratado todos os meios necessáiiôs para a faêl execução
presentê contrataÇáo, nos têrmog do correspondente instlumento de ajuste-
3.3.Notificar o Conttatâdo sobrê qualquêr irregularidade encontrada quanto à
produtôs ou serviÇos, êxercêndo a mais anltr)lâ ê completa fiscâlizaçâo, o que
Contratado dê suas respons abilidadês paêtuadas e preceatos 1êgais.

acordo com

do obj eto dâ

os
o

quali,dade d
náô exime

4. o.DÀs m'rcÀçõEs Do cpl*rnAtADo
4 . 1. Respon5abiLi zax-se por todos os ônus e obrigiaÇôes concernentes à legi-slaÇão fiscal, ci-vil,
tlj-butária e trabalhista, be$ corno por toda3 às despesas e comploÍ[issos assumidos, a qualquer
título, pêrante seus folnecedores ou têrcêiros em razão da execuÇão do objeto contratado.
4.2.Substituir, arcando com âs despesas decorrentes, os mâtêriais ou serviÇos quê apresentarem
a1têraÇões, dêteriorações, inpêrfêiÇôes ou quaisquer irt:êgrll.aridades discrêpaitês às
êxiqênÇias do instnmento de ajustê pactuado, ainda que constatâdos após o recêbimento e/ou
paga$ento.
4.3.Mantêr, durênte a vigêncla do contrato ou instrumentos equivalente, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitaÇâo e qualificaÇão exigidas no
respectivo procêsso licitatório, sê for o câso, apresentando ao contratante os documentos
nêces9ârios, senpre quê solicitado.
4.4-Não traEsfsrí! a outrem, no todo ou em parte, o obleto da contrataÇão, salvo Bediantê
prévia ê êxprêssa autorização do Contratantê-
4 . 5 . Elaltir Nota Fisca1 corrêspondêntê à sede ou fiIial da empresa que aprêsentou a
docunentação na fasê de habilitaÇão.
4.5.Executar todas as obrigaÇões assumidas com observância a' mefhor técnica vigente,
ênquâdrândô-se, rigorosa.tsente, dêntrô dôs preceitos legais, nornras ê êspêcifi,ceções técllices
co!respondêntês.

5.0.DOS PRàZOS
5.1.o prazo máximo pâra â execução do objeto desta contrataÇão e que adnite prorroqaÇào nos
casos pre\ristos na lêgis1eÇão vigentê, está abaixo indicadô e será considêrâdo a partir dâ
assinatura do Contrato:

Início: Imediato
CoDclusão: 12 (dozê) mêses

5.2-O prazo de vigÍência do contrato será deterrLinâdo: 12 (doze) mêsês, considerado da data de
sua assinatura.
5.3.4 vigênciâ do respectrvo contrato, poderá ser prorrogada por rguais ê sucessivos pêríôdos,
mediante acôrdo entre as partesr conforme o disposto no Àrt- 57, da ],ei 8.666/93, observadas
as ca.racteristicas do objeto contratado.
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6 . 0. Do RtÀirusTÀ!.{EMIo
6 . 1 . o valor contratual poderá sêr real ustado
tomando-se pol base o mês de assinatura do lespectj.vo contrato/ na mesma proporÇ
vêrlficada no IPCA-IBGE acrImtladô ou, na sua fa1ta, um novo indice adotado
Federal quê o substitua.
6.2. ocorrendo
relaÇâo que as

com periodicadade anua1,

6-3.O Contratado se obriga a prestar seus sêtviÇos na sêde do ORC ou etn uma d
Lei 8.666,/93, rlêdiante comprowaçãô dôcumerltal e rêquêrimeÍrto êxprêsso do contratado.

depêndênciâs, colo visitas sistemáticas, fôra disso, ficará a intelra d-isposlçâo, diari
em sêu escritório, ou quando convocado aIêatoriamente.

o desequilibrio econô[Li co-finânceiro do contrato, podêrá ser res
partês pactuaram inicialmente, nos termos do Àrt- 55 , Incaso II, À1

PB/ 04 de Jane1ro de 20.13

NISON CÀSS IÀNO DÀ SILVA

?.0.Do PÀcÀltEt'Ig
7-1,O pagamento será reêlizado rBediante procêsso regular e em obsêrvâncla às
procedimentos adotados pelo Contratante, da seguinte ritânêira: Mênsalmênte, para
prazô de trinta dias, contados do período de adamplêmênto de cada parcela.

n
ocor

8. o.DÀS SÀIXçóES ÀI»IIIrISTRÀrIVÀI3
B-1.4 recusa injusta em dêixar de cumprir as obrigaÇões assunlidas ê preceitos lega1s/
sujeitará o contratado, garantida a prévia defesa, às sêguintês penalidades plevistas nos
Arts. 86 e 87 da Leí 8.666/93t a - advertênctâ; b - multa de mora dê 0,5Ê (zero virg]]la cinco
por cento) aplicada sobre o valor do côntlato por dia de atraso na entrega, no inicto ou na
exêcução do objeto ora contratedoi c - multa de 104 (dez por cêrlto) sobre o valor contratado
pela inêxêcução total ou parcial do contrato,' d - suspensão têmporá.ia de participar em
licitaçãô e i-npedimento dê contratar com a AdrEinistraçãô, por prazo de até 02 (dois) anos,. ê -
dêc1arâção de inidoneidade para licitar ou cont.ratar com a Adnrinastraçào pública ênquanto
pêrdurarem os motivos dêtêrminantes da puniÇão ôu até guê sêla promovida sua reabilitaÇão
perante a próPria autolj.dade quê aplicou a penalidadê; f - sirmrltaneameqte. ql]alque! das
penalidades cabiveis fundamentadas na Lei 8.666193-
8.2.Sê ô valor da multâ ôu indenizaÇão devida não for recolhldo no prazo dê 15 dias após a
comunicaÇão ao Contratado, sêrá automaticamênte descontado da prrmeira parcela do pâgamento a
que o Contratado vj-e! a fazer jus, acrescido de juros moratórios dê 18 (um por cênto) ao mês,
ou, quendo fo! ô caso, cobrado judrcialmerrte -

8.3.Âpôs a aplicaÇáo de quaisquer das penalidadês previstas, realizar-se-á comunicaÇão êscrita
ao Contratado, e publicado na iÍIl)rênsa oflclal, excluídas as penalidadês de advertência e
multa dê mora quando for o caso. constando o frlndamento 1egal da puniÇão, informando ainda que
o fato será registrado no cadastro côrrêspondente.

Marnanguape
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ESTADo DÀ PÀRÀÍBÀ
cÁltARA !{uNrcrpÀr DE !{AMÀNGUÀPE 3\

REPBREN'TB: PESoUISA DE PRSÇos

2.0 _ DÀ PESQUISA DE PREÇOS
2.1 - Con base nos custos para execução do objeto da contrataÇão em teIa, guardadas as suas
caracteristi-cas e particularidades, obtidos mediante consulta efetuada a outras entj.dades
púbLicas, setoriais e de classês, bem como os preços praticados no me-rcado para atlvidades
siIILllares, relacÍonamos abaixo o preço de referência considerado satigfatôrio.
2.2 - l4és que serviu de basê para elaborâção dâ rêfêrida pesquisa: Janeiro de 2013.

CODIGO

t
DISCRIUINÀÇÀO

Serviços técnicos especializados nâ área juridica
- Advogadô. O Contratado deverá prestar seus
serviÇos na sede da Câmara Municipal de Mamanguape

dê suas dependências, com visitas
sistemáticas, fora disso, ficar:á a intêirâ
disposíÇão, diariamente em seu escritório, ou
quando convocado aleatoriamênte.

CL TSON CASS IA1.}O DA SI

UNIDÀDA
mês

euÀNrrDÀDE p - r.nÍrTÀRro
12 4 .000,00

P, TOTÀL
48. 000, 00

TotãL d8.000,00

4.0 . DÃs cot{DÍÇõEs DÀ CoNÍRÀTÀÇÃo
4.1.O prazo máximo parâ a êxecuÇão do objeto desta contrataÇão e gue admite prorrogaÇáo nos
casos previstos na legislaÇão \.igente, está abaixo j.ndicado e será considerado a partir da
assinatura do contlato:

lnlcio: Imediato
Conclu3ão: 12 (doze) meseg

4.2.o valor contratual poderá ser reajustado com periodici-dade anuaf, mediante acoado,
tornando-se por basê o mês de assinatura do respectivo contrato, na mesrra proporÇão da variação
verlficada no IPCA-IBGE acunn-rl-ado ou, na sua falta, rim novo índicê adotado pelo Governo
Federal que o substitua.
4.3.ocorrerrdo o desequilibrio econôRico-f inanceiro do contrato, poderá ser restabelecida a
relaÇão que as partes pactuaram inicial.nente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Allnea d, da
Lei 8.666/93, mediêntê cc,Dprovação docrntrental e requerllDento expresso do contratado.
4.4.o Contratado se obrlga a prestar seus senriços na sedê do oRc ou em runa de suas
dependências, cgm visitas sistemáticas, fora disso, ficará a inteira disposição, dj-a.riamente,
êm sêu escritório, ou quando convocado aleatoriamente.
4,5.o pagamento será realizado mêdiante processo regula! e em observância às norrnas e
procedimentos adotados, da seguinte naneira: Mensalmênte, para ocorrer no prazo de trj.nta
dias. contados do perlodo de adinE)lemento de cada parcêla.

líamanguape PB, 04 dê Janeiro de 2013.

T

Di retor

1".0 - Do oBJETO
1 . 1 - constitui obj eto da respectiva solicitaÇão: Prestação de serviços técnicos
especializados na área ju!ídiÇa - Àdvogado -, corresErondendo assessoria e consuLtoria jurídica
jurto a CâíIara Municipal de MàDánguapê.

3.0 - DO VÀIOR
3.1 - O valor total é equival-ente a R§ 48.000,00.

0!
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llustríssimo Senhor Presidente

João Ga lisa, histórico:

Prestação de Serviços Jurídicos a esta câmara Municipal, .iunto ao Tribunal de contas do
Estado (TCE), ao Tribunal de Justiça (TJ), ao Tribunal Regional Federal 5. região (TRF) e aos
demais Tribunais superiores da Região, a um custo mensal de RS 4.000,00 (QUATRO MIL
REArS).

Validade desta proposta de 60 dias.

Maman8uape,02 de Janeiro de 2013.

SÀ

,,(

Relacionamos abaixo os órgãos, aos quais prestaremos assessoria a esta Edilidade;

JOÃO GALISA DE ANDRADE NETo
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITUFA MU N'CIPAL DE MAMÀNGUAPÉ

rurrc Oficial do Município
FLINDADO PEL.{ LEI N' {3 DE I6 de.IULHO le7:l

ESTADo DÂ PARA|BA
CÂMARA MuNtctpaL DE MAMANGUAPE

CASÂ SENÂDOR RUI CÁRIIEIRO

PORTARIÂ l{c 0?3/2013 Mamangu.pc - pB, tN dê Janeiro de 20í3.

o PRES|DENTE DA GÂMARA MUNtctpAL oE MAMANGUAPE, esrADo DÀ plRAiBA, no uso
das atribuiçôes que lhe são conferidas pela Lei orgânica do Município e pela constituiçâo Federal e, ainda
peia legis,açâo em yigor apljcável a espécjê, R E S O L V E :

AÍt. to - NOMEAR o senhor Joáo Rodrigues da Silva, Sevenna de Aquino Costa Femandes, e Maria
José GoÍnes para comporem, sob a Presidência do primelÍo, a Comissào permanente de Licitaçáo, tendo os
demais como membÍos, nos termos da Lei Federal no 8.666/93.

. 
^rt. 

?' - Esta portaria entra em vigor a na data de sua publicaçáo, revogadas as disposiçôes em
contráÍio.

CÃMARA MUNICIPAL D€ MAMANGUAPE, ESTADO DA PARAiBA, EÍn IN dC JANEiTO dE 2013.

EMERSON FERRE'RÁ VIÂNÁ BÁ SILVA
- Presidentê -

NIES; 07 DE .|.{NEIROANO: 2013

Íí
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÁl,ÀRA MUNrcrPÀr DE ITAIGNGUÀPE

REF. : PROCESSO Í,ICIIATóRIO
oBJETo: Prêstação de sêllrj-ços técnicos especializados na área juridica - Advogado
correspoDdeDdo assessoría e consulloria juridica junto a Câmâla MrEicipal de Mamanguape -

DECIÀRÀçÀO

Conformê solicitado, dêclaramos havêr disponlbilidade o!Çâmêntária para execuÇão do objêto
relativo à contrataÇão em tela:

Rêculsos Próprios da Câmara Munacipaf dê Mamanquape: 01.01 01.031-0001,2001 3390-35.00

PB 07 de Janêiro de 2013.
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ESTÀDO DÀ PÀ.RÀIBÀ

ci+aRA lÍt NrcrpÀr DE }..ÍAl.ÂNGLrÃ.pE
GÀBrNEIE Do pREsrD&.rrE DÀ cÁr,rAxÀ

ÀuToRrzÀÇÀo

Àutorizo a Comissào Permânente de Licitaçâô, a realizar procedimento licitatório,
modalidâde exigida pêIa 1êgis]ação êm vigor, destinada ai

na

PrêstaÇào de serviÇos técnicos êspêcializados na área ju!ídica - Àdvogedô -,
assessoria e consultoria jurídica jurto a Câmara Muntcipal de MaÃanguapê.

Conforme infôrmâçôes do setor contábil, exaste dispor].ibj"lidade de dotaÇâo
orçaeento vigente pàra êxecuÇão do objeto a sêr licltado.

Mamanguape - PB, 07 dê Janelro de 2013.

lrtt,(,1ü
EMERSON F'ERRE

Pr.esidente da
RA VIANA DA SÍIVA
Câma ra

correspoôdendo

êspêcifica no

Fr, 09 á
o
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ESTÀDÔ DÀ PÀNÀIBÀ
cÂIARA r.fi,NrcrpÀL DE MAIIÀNGUÀpE

cor.ll ssÀo pERlaNE}{rr DE LrcrrÀçÀo

PROT\)COtO
PRocEsso t,rcrrAróRro

ob]êto: PrestaÇão dê selviÇos técnicos especiafizados na área juridica - Àdvogado
correspondendo assessoria e consultoria juridica junto a Câaara Municipal de Marnanguape.

observado o disposto na legislação pertinente nô que concernê à modalidadê de licitaÇâo
empregada em relaÇão ao valor previsto do cêrtame e as caracteristicas e particularldades da
dêspêsâ, bêm como o que já foi reafizado até a presente dàtâ com objeto sêmêl.hânte âo quê sêrá
licitado e ainda o quê consta dos elementos dê planej ámento da adninistlaÇáo, em especial o
orÇamento vigente, esta Conissào protocolou o processo em tela:

\-/ rlÍE(IGÍ\rEr N' rlrOOOO2/2013 07 /oL/20t3

s^,0,h,0
RODRIGUES DÀ S T,VA

resldente da collri ssão
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EsrÀDo DÀ pann Íae

CÀ}4A.RÀ MUNICIPÀI DE }'AIAIIGUÀPE
colcssÀo pERlrÀNEr{TE DE LrcrT.âÇÁo

ÍEnuo DE ÀrrrueçÃo DE rnocEsso lrcrtetónto
PROCESSO À.DMINI STRATIVO N' 13O1O71NOOO02

Objêto: Prestação dê serviços técnicos espectallzados na área jurídt"ca - Àdvog.ado -,
cor-rêspondendo assêssolia e consultorla juridicâ junto a câmara Mr.nicipal de Mamanguape.

I . RECEBIUE}ITO
Nesta data rêcêbêhôs a dôcumêntação inerênte à execuÇão do objeto acimã indicado, coÍtposto
pelos sêgmintês eIêmerrtos: so.liciteÇào para reàlizaÇão de procêsso ficitãtório nâ rnodâlidáde
êxigj-da pela lêgisl"aÇão vlgentê, con justificâtiva para a necêssidadê da contrataÇào/ pesquisa
de preÇo9 correspondente, a autorização dêvi.da e dêc1aração dê existir a respectiva
dasponlbilidade orÇamentária.

IT - PROTO@IO
obsêrvândo o disposto na legi-sIaÇão pertinênte no que concêlne à modalidade de 1lcitaÇào
empregada êIIl xelação ao valor previsto do certamê ê as características e particularidades da
dêspêsa, bem como o gue já foj. realizado até a presênte data com obleto semelhantê ao que sê-rá
licitado e ainda o que consta dos elernentos de planejamênto da adnlinistraqâo, em especrâl o
orÇãmênto yigiênte, este Cônissâo protocolou o procêsso êm tê.1ar
IÀeÉigível. tro nÍOOOO2/2013 - o7 l0,-l20tt"

IIT - EI.EUE}TIO§ DO PNOCESSO
Após devidamente autuado, protoco.Lado e numerado, coDtendo a autorizaÇâo rêspêctiva, a
indicaçào suc.inta de seu objeto ê do .recu.rsô p.róprio para a dêspêsã, nos temos do Ârt, 38 dâ
Lei 8,666/93 e suas alteraÇõês postêriores, se!ão juntados posteriormentê o parecer da
Conissão Julgadora, a dêvida ExposiÇão de Motivos com sêus elementos constitutivos, inclusive
a correspondente rlinuta do contrato, os quais serào slrbrdetidos à apreciaÇáô da .l{utoridade
superio! bem como a aná1ise da Àssessoria Julldicà-

IV _ PROCEIDII,'ENEO
Remeta-se a Secletaria da Cârnâra Municipal dê Uamân$rape.

Prezados Sen}Iores,

Encaminhàrtros, nêstâ data, os êlêmentos do processo ora âutuados pâra a dêvida instrução,
devendo ser juntada a respectiva ExposaÇáo de Motivos elaborada por esta Secretarià da Câmara
Municipal de Mêmanguape, a quâl indicará necês sariamentê, dêntrê ôutras informaÇões, a razào
da escolha do fornecedor ou exêcutante e a justlficativa do p.rêÇo. O processo, em sêguidâ,
deverá se! sub!0êtido à apreciação da Autoridade supelior para ratificaÇào e pubLicaÇâô na
imprensa oficia.1, consoantê Arx- 26 da lei Federal 8.666193 ê suas alteraÇõês postêriô-resr

. ElerÍrentos do ploÇêsso ola ar,rtlrâdo.

. Pa!êcer da Conissão Julgadora.

$lamanguape B, 07 de Janeirô de 2013.

P. D IGUES DA LVA
residente da comi ssào
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ESTÀDO DA PÀNÀIBÀ
CÀI{ÀRà MUNICIPÀT DE },ÍÀIíÀI{GUÀPE

coMrssÀo pERI.À.ÀrEr{,rE DE LrCITÀçim

INEXIGIBILIDÀDE DE IÍC]TAÇÃO NO INOOOO2/2o13

LO - DO OrrrETrVô
P.restaÇâo de servl-ços técntcos êspeclalizados na árêa juridica - Advogado corrêspondendo
assessoria e consultoria jurídlca julto a Câmarâ Mr]rticipal de Mâmanguape.

2 .0 - ,rúsTIFIC.a[IrrrA
Considerados os aspectos e â sÍngularidade da contrataÇâo e
lêgjslâÇão pert.iDênte, entênde-se quê é anexigívê1 a .1.1c.itâCão.

obsêrvadas as disposiÇões da

3.0 - EIJNDÀI{EMI§ IiEGÀI,
À contrataÇão poderá sêr
uciso II, da Lei Fêdera1

acobertada por Inexigibifidade de LicitaÇão, nos
n" 8.666/93 e suas a1têrações pôsteriorês:

têmos do ALt . 25 ,

t'Art - 25. É inexiqivef á ficitação qüando ho\vet anviabifidade de compeLição, em espêcial:tr
,,fÍ - pâtra a contr:ataqão de servjÇos técnicos enumerados no art. -13 desta

\-, singúLaI, com pÍoíissionajs ou erqrresa s de notória especializdÇão, vedada
pard serviÇos de pubficidade e divúfgaÇão..

4.0 - I}ISTRITçÃO DO PROCESSO
Devêrá ser obsen/ado o disposto nos À_rts - 26 e 6l d,o referido diplomá legal.

É o entendimento desta CorLj-ssão, sâlwo melhor juizo à consideraÇão superior

Mamang,uape - PB, 07 de Janeiro de 2013,

0
oAo T DÀS

SrtVl-^n'rr'---"" (
SE1ERINA DB AOUINO COSTÀ EERNA]íDES

MARIÀ JOS

Íc
a(

a;,(i! ))hl

.

I,

Íl

rt: 12n

Lei, de natureza
a inexigibi.lidade

VÀ

G



$p,.::ri-.,ii(

i#"g..;r
'Hh'iH.

EsIÀDo DA PÀÂÀTBÀ
cÂUARA MrNrcrpÀr DE IAltÀlrGUAgE

SECRETÀa.I,À DÀ cÂraRÀ uuNrcrpÀr DE !Â!.aNcuÀpE

EJ@osrçÃo DE t0rrvos No DÍ00002,/2013

Jánei-ro de 2013.ltatiânguape - PB, 07 de

1.0 - DO GiarITrVO
Ten a plesente exposiÇáo de motj.vos o objetlvo de esclarecer, ên consonârcia com a legislaÇãoviqente, as razóes da singulari-dade da seguinte despesa: prestaÇào de sêrvj.Ços técnicosê§pecializados na área julidica - Advoqado -, correspondendo assesgoria e consultor.ia jurÍdica
lunto a Cá&ara Munj-cipaL de MaEangRrape,

2.0 - Dr xEcEasrDrrlB DÀ ftirllB,A.tÀçÃo
A contrataÇào do objeto acima dêscrj.to sê.rá efêtuada. nos têrno das especj-ficaÇÕes técnj,cas einforoaçÔes cotrP-leEentares constante desta exposiÇão de motivos/ quand_o for o caso, &otivadêpela necessidade do desenvolvimento de ações contj-nuadas para a promoÇào de atÍvidadespêrtinentes, visando à maxieizaçào dos !êcursos ern relaçào ao. oil"ti.ro" progrànáticos,
cons.ideradas as diretrizês e metas deíinidas nas fêlramentas de planejamento aprovadas.

3.o - DÀs nrrõBs DÀ asco[ÃÀ Do ScettEcEDoR ou -vEcrrr.\lr3
Em decorrência das caracterlsticas e partj-cularidades do objêto da contrataçáo en tera, a
mesma pode!á ser efetuada junto a: .roáo calisa de Àndrade Neto - Rg 48.000,00. - EntÍdade ouprofj-ssj"onal mlito bem conceituado no desempenho das atividades inerêntes ao ramo pert1nente asua especialj.dade, apresentando ótima qualidade e prêços dos seus produtos ofertados e/ousewiços p.êstado§/ já co&p.ovados àDteliomente, justificàndo, desta forau, a sua escolha,

4.0 - DÀ JrrsTIErCÀrrvÀ Do Px3ço
O valor da refêr:ida contrataÇáo está satlsfatôrio e conll)atlvel com
mercado, Ço!Éorme a coüespondeDte proposta apaesentada ê
pesquisa aprôpriada, ê& âIrêxo.

5. O - DO ElUf,DÀtE[ÍO r,EGAr
Entende-sê que a reqra da obrigatoriedade da ]icitaÇào nào é
que a própriâ legislação enumera. portanto a contrataçào em
Ínêxigfibi] jdade de LicitaÇãô, nos termos dô Àrt. 25, incjso
suas alteráçôes posteriores:

os preÇos praticadoô no
levanta&ento efetuado, mediante

absol"uta, contemplando exceÇões,
comento poderá sêr acobertada por
IÍt da Leí Fedêràl n" 8.666,/93 e

"AÍt- 25- É lnexigTvel a l-icitaÇão quando houveÍ inviabi]rJdde de copetiÇão, em espec-ra-t: "
If - para d conttatação de sezviços técnicos enumetados no art- j.3 desta

singu).at, corn ptoÍissionajs ôu etrpresa s de nôtóÍad especial,i zaÇão, vedadapara servigos de pubficidade e dlvufgação -,,

6.0 - DA cqÍc,LusÃo
A concretização da leferi.da contratação poderia ocolrer com a aprovaÇão
paocesso etn âpleÇo, o qual está devidamente instruido com a docünentaÇão
â ÍLinuta do respectivo contrato-

Àtenciosamênte,

Lei, de nâtureza
a i nêx i-g ib i l idade

de Vossa Excelência do
pertinente, inc].usrwe

LEONISON C-ASS IÀNO DA SILVA
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EsTÂDo DÀ pÀxÀiEÀ
cÁta,RA mrxrcrpAr DE lrAlÂNcuÀpE

courssÀo eERITANaNTE on r,rcrreçÃo

eraD*o DEr{oNsrRÀrrvo DB pREÇos - t{ÀpÀ DE Apueàçao - Exposrçiio DE l{orrvos N" rNoooo2/2o13

,,ãrtlêlpâDtês rrnld. Quâht - v1. trDit. vr. roEet class. obs.1 - gelvlços técnicôs eq)ecLallzàdos na árêe Ju!ídlêa - Àdirogàdô. o contrâtado alet êrrá p!êstàr sêus!êt'vlçoE nà sedê <lâ câlDâla MunlciPàl de MàD.ànguâpê cru êb oE:t de suàs dêllendênc1às, coo wlsltsesajsteoáticàs, fole dlsso, flcatá â lntê1râ dlspôslçáô, dlall.àneôte elr sêu êsc!Ltó!1,o, ôü quâhdo cônvocadôà1êà!o!1aüêtl!6.
Jôão Galisã de Ândrade liétô rnês i: d.úLrt,Lr, .lE.L_r00.ú0 I

Mananquape - PB, 07 de Janeiro de 2013

XE.SI,LIIDO AI!(ÀI.:

- Joâo Galisa de Àndradê Neto.
Itên(s): L-
valori R$ 48 .000, 00
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MINUTÀ DO CON?RÀTO

CONIBÀTO No: ..../2013-CpL

repaêsentado por ---

dêcidiram as partes
condiçôês seguintes:

EsTÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ
cÀrÀRÀ MjNrcrpÀt DE t!ÀMÀNslÀpE

COI,ESSÁO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÀO

TER.!,Ío DE coNTRÀTo euE ENrRE sÍ CELEBRÀM À. cÂMÀRÀ MuNrcrpÀt DE
MAMANGUAPE E , PARÀ EoRNECII.(E!{'TO E,/oU PRxsTÀÇÀo DE SERvIÇos
CONEORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUI,ÍENTO NÀ EORMA ÀBArXo

Pê-Io presêote instaumento particular de contrato, dê
Dugue de Caxias, 123 - Centro - Mamanguape - pB, CNp.lpelo Prêsidênte da Cânara Emerson Eerrêira Viana
lêsidentê e domiciliado na Rua Marques de Hervaf,
039.842.414-45, , Cartêira de Identidadê t" 2-269.122

um lado Cemara Municipaf dê Mamarguapê - Rua
Dó 12.'72O.256/0001-52, neste ato representada
da Sifva, Brasileilo, Soltêiro, profêssor,
329 - Centlo - Mamanguapê - pB, CpE nô

SSP-PB , dotavante simplesmente CONTRÀTÀNTE, edo ouLro lado ... ., neste ato. !êsidente e doÍLiciliado na ----,
......, Caltêira dê Identidadê
contratantes assinal o prêsente contrato,

dorâvânte
o quaf sê

simplêsmênte
regerá pêlas

CONTRÀTÀDO,
cfáusulas e

cufursul,À pRruErRÀ - Dos E\rNDÀÀíEltros Do coNaR.aro:
Estê contrato decorrê da licitação rnodalidade Inexigivêl no
l,ei Federal n" 8.666/93 e suas alteraÇôes.

IN00002/2013, procêssada noa telmos da

CIÀDSI,IÀ AEq]NDÀ - DO OBI'ETO DO CONTRÀIO:
O prêsênte contlato têm por objeto: PrestaÇáo de sêrviços técnico§ especializado§ !lê área juridica -Àdvogêdo -, correspondêndo assêssoria e coôsuttoria jurídica junto a câmara Municipâf dê Mananguape.

o fornecimênto e/ou prestação dos serviços dêverão obedêcer aigorosamente às condiÇões exprêssasnestê instn]mento, proposta apresêntâda, Inexigível n" ÍNO0OO2/2013 ê instruçõês do Contratante,
documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do p!êsênte contrato. indepêndente dêtranscriÇão -

cuiust LÀ tERcBrRÀ - Do raR E pRrços:
O valor total destê contrato, â base do preÇo proposto, é de R§
Rêprêsentado por: -... x R$

crÁusuÀ elrÀRrÀ - Do REàrtusf,A!íENro:
o valo! contratual poderá ser reajustado com pêriodicidade anual, mediantê acordo, tomando-se por
base o nês de assi[atura do lespectivo contrato, ôa mesÍra proporÇão da variação velificaata no IpCÀ-
rBGE acumulado ou, na sua falta, um novo índice adotado pêlo Governo Eêdela1 que o substj"tua.
Ocolrêndo o desequilibrio êconômico-financeiro do conttato, poderá ser !êstabelecida a iê1ação queas partes pactuaran iniciâlmente, nos termos do Art. 65, fnciso rr, À1inea d, da Lei g.666193,
mediante comprovaÇáo documental ê !êquerimento êxpresso do Contratado.
o contratado sê obriga a prestar seus serviÇos na sede do oRc ou em uma de suas dêpendências, convisitas sistenÉticas, fora disso, ficaiá a inteira disposiÇão, diariamente, em seu esctitório, ou
quando convocado âleatoriamentê -

o.fursulÀ otrnlIÀ - on oorrçÃo:
As despesâs correrão por conta da seguinte dotaçáo, constantê do o!çamento vigênte:
Recursos Próprios da Câmara Municipal dê Mamânguape: 01.01 01.031.0001.2001 3390.35.00

cr.íusutÀ sE:,sÀ - Do pÀÂâuENTo:
O pagamento sêrá efetuado na Tesouraria do Contlatante,
mànêira: Mensalmênte, pâra ocorrer no prazo de trinta dlas,
cada parcêla.

plocesso regular, da seguintê
do pêriodo dê adinpLêÍnento de

mediantê
côntados

criiusur.e sÉrItíÀ - Dos pRÀzos:
O plazo máximo pêra a execuÇão do objeto ora contratado, conforme suas caract ê!.ística s, e quê admiteprorlogação nos casos Previstos pela T,êi 8.666/93, êstá abaixo ind-icado e sêrá consideradô a pattit
da assinatura do Contreto:

Ínicio: fmediato
Conclusão: 12 (dozê) meses

o prazo dê vigência do presênte contrato será detêrminado: 12 (dozê) meses, conside!àdo da data de
sua assioatu!a.
À vigência deste instrumento poderá ser prorrogada por iguais e sucêssivos pêriodos, mêdiantê acordoentre as paltes, cooforme o disposto no Àrt, 5?, da ],ei 9.666,/93, obsêrvadas âs caractêristicâs dôobjêto conttêtado -
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crÁtsur,e orrlvà - DÀs m:cÀçôEg m corsrRÀrÀrrt:
a - Efetuar o pagêmento rêLativo ao folnêcimento ou prêstaÇão dos serviços efetivame
dê acordo com as .respectivas cfáusulas do presentê contratoi
b - Proporciona! ao Contratado todos os rtêios necessários para o fiel fornecimento o
serviÇos contratados,
c - Notif-icar o qontratado sob!ê gualque! j-lregularidadê encontlada guanto à
ou serviÇos, exelcendo à úais ampla e completa fiscalizaÇão, o quê náô e
responsabilidâdes contlatua.is ê 1êgais.

c!fursl,rÀ NoB, - DÀs oEFJGÀçõES Do @NsrxÀTàDo:

a

do pre tea - Executar devidamêntê o forôêcimento ou serviÇos dêsctitos na C]áusula c

o presente contrato eÍn 02(duas) viês, o gual vai

contrato. dêntro dos mêlhores patâmetros de guâlidade êstâbefecidos par
refaclonadâ ao obleto contratual, com observância aos prazos êstipuladosi
b _ Responsabilizar-se pol todos os ônus e obrigaqóes concerneÍrtes à lêgislação fiscal, civif,
trj.butária ê trabalhista, bem cono por todas as despêsas ê conq)romissos assumidos, a gualquer
t1tulo, perante seus fornêcêdores ou têrcêirôs em razão da execuÇão do objêto contratado;
c - Mantê! plêposto capacitado e idônêo, aceito pê-Io contlatantê. quando dâ execução do conttato,
que o represente integralmeotê êm todos os sêus atos;
d - Permitir ê facifitar a fiscalizaÇão do contratantê devendo prestar os informes ê esclarecimêntos
soficitados;
ê - será têsponsável pêfos danos causâdos diretamêntê ao Cootratante ou a tercej.ros, decortentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato, náo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fisca]ização ou o âcoÍrpanhamento pelo ór9ão interessado;
f - Não cêde!, transferil ou sub-contlêta!, no todo ou em partê, o objeto deste instrlrmento, sem o
conhecimento ê a devida âutorizaÇão êxprêssa do Co[ttatante;
g - Manter, durantê ê vigência do contrato. ên compatibilidade com as obrigaçÕês assumidâs, todas as
condiÇões de habilitação e qualificação exigidas no respêctivo processo lieitatório, aprêsêntando ao
Cont!âtânte os documêntos necessários, semprê que soficitado.

clÁrrsvlÀ DÉcDÂ. - DÀ àrERàçÃo E RtsscrgÂo Do @NrRAro:
Estê contrato poderá ser alterado, uni]atelaItnêntê pel-a contlatante ou por acoado êntre as partes,
nos casos previstos no Àrtigo 65 e será rescindido, de p]êâo direito, confolne ô disposto nos
Àrtigos 77, 78 ê 79 da rei 8.666,/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar nas Ínêsmas condiÇóês contratuâis, os acréscimos ou supressôes
que se fizêrêÍn nêcessárj.os, até 25E (vinte e cinco por cento) do valo! inicial atuê1-izado docontlàto, e, no càso de reforna de equipâmento, até o limite de 50E (cinquenta por cênto) pala seus
ac!éscimos -

cuilrsuÍÀ oÉcrr'q pnncrne - DÀg pEtBr,rDÀDEg:
À aecusa iniusta en dêixar de cumprir as obrigações asstrmidas e plêcêitos 1êgais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às sêgulntes peoal-idades previstas nos Àrts, 86 e 87 da Lei
8.666/93t a - advertência; b - multa de mora de 0,59 (ze!o vírgula cinco pox cênto) aplicâda sob!ê ovalo! do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na êxecuÇão do objeto o]1ê conttatado; c
- multa de 108 (dez por cento) sobre o valoa contratado pê1a inêxêcução total ou parciaf do
contrato; d - suspeasão temporária de participar em licitação e impedimento de contratal com a
AdÍLinistração, por prazo de até 02 (dois) anosi e - declâraçâo de inidoneidadê para licitaa oucontratâr com a Àdninistraçâo Púb1.ica enquanto perdurarem os notivos detêrm-inantes da puniÇão ou atéquê seja promovidâ sua reabilitaÇâo pêrante a própria autoridade que apllcou â penalidade,. f -
siÍnu-I taneamente, gualquer das penalidadês cabíveis fundamentadas na Lêi 8.666/93.

q.áusur,r pÉcnar, sa@rÍDÀ - Do KRo:
Paxa dirinir as guêstõês decorlentês deste contrato, as partes elegem o Ê'oro da Conrarca dê
Ilamanguape, Estãdo da ParaÍba.

E, por estarem dê pleno acoldo, foi lavrado
asslnado pelas paltes e por duas testemunhas,

TESTEMUNHAS

I'larnanguape - PB,

PEIO CONTRÀTÀNTE

de de 2013 -

E}.,ÍERSON EERREIRÀ VIÀNA DÀ SI],VÀ
Presidênte da Câmara
039 .A 42 .414-45

ir (;
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PEI,O CONTRÀTADO

,! ,AA

atividadê

pl-ea1/ádos, ít
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EsrÀDo DÀ PÀxÀiBÀ

cÂt{ARA MrrNrcrPÀL DE I,AMANGITÀPE
GÀ3INEIE DO PRESIDENTE DÀ CÀT4.RÀ

Expcdientê:

Àaau.nto :

Lêgi3lâção !

Àrlexo:

ExposrÇÂo DE Morrvos N.ô rN00002,/2013
sEcRtrÀRrA DÀ cÂr'axA MuNrcrpÀr DE la}nNcrrÀpE
Prestação de serviÇos técnicos especia).izados na
área juridica - Àdvogado correspondendo
assessoria e consultoria juridica junto a Câmara
Municipal de Mamanguape.
Art. 25, incj-so II, da Lej- Federal n' 8.666193 e
suas a.lteraÇôes.
ExposiÇão de motivos correspondente e seus
el-ementos, i"nclusive a minuta do respectivo
contrato.

DESpÀCnO

ÀPROVO a correspôndente ploposta nos teEnos do expediênte supra mencionado. Acolho a situaÇào
de Inexigibj-Iidade de LicltaÇão, por êstâ! em consonância com as di.sposiÇões contidas na
f eqi slaçàô pêrtinênte.

Remeta-se ô procêsso, devidamente instruldo de todos os seus elementos constitutivos, à
apreciaçào da Assessoria Juridlca, para os fins e efeitos legais.

Mâmanguâpe PB, 08 de Janelro de 2013.

EMERSON F8 IRÀ VIÀNÀ DÀ SI
Presidentê da Câmara
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÁt ÀRÀ MrrNrcrpÂr DE l,ÍAr.{AlrcuÀpE

ÀssEssoRrÀ ,ru*Íorca
É

Interêasêdor I

Àtrexg:

Origcn:

Àssurtto:

Mamânguape

ExposrÇÃo DE uorrvos N." rNoooo2/2013
sEcRirÀRrÀ DA cÂl@.RÀ MuNrcrpÀL DE r,alG.NGUÀpE
PrestaÇâo de serviços técnlcos especializados
na área jurídica * Àdvogado -, correspondendo
assessoria ê consultoria jurídica junto a
CâIIIara Munici.pal de Mamanguape.
Câmara Municipal- de Mamanguape e: João calisa
de Àndrade Neto,
Exposição de motivos corlespondeate e seus
eleRentos, inclusive a minuta do !espectivo
contraLo.

dê 1nêxrglbilidadê
fins previstos nos

PÀRECER

Àrralisada a matéria, rlos termos da Lêi Fêderal n" a-666/93 ê suas alterações, e considerandô oteor dos docimêntos e inÍormaÇôês apresentados. êsta Assêssoria Ju-ridica é dê parecer:
favorávêl ao rêcôrlhecimêr]to de situação dê fnexigibalidade dê licitaÇão, êomo se contém no
dêspacho de acolhimênto exarado pelo sênhor prêsidente dâ Câmara, o qual êstá de acordo com oArt. 25, i.nciso II, do rêfêrido diplôha legal.

Esta Assessô!1a Juridica sugêre a publicação dôs extratos de râtificaçào.
de licitaÇão e do contrato correspondentê na Inq)rensa Oficial, pa_râ os
Arts- 26 e 61 da Lei Eêderal no 8.666/93 e alterêÇôês.

PB, 10 de Janeiro de 2013.

ÀI,EERDNí üORGE DÀ corÍÀ
AssêssoxJuridico

oÀB-PB 17 6?
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8STÀ.DO DÀ PÀRÀiBà
cÁuA.aÀ t.,ffr{IcIPÀI DE }íAI.{AIIGÜÀPE

CÀBINEIE DO PRESTDEITE DÀ CAt,tI,RÀ

?t

/
PORTÀRIÀ NÔ IN OOOO2/2013

O PRESIDENIE DA CÁ]ÍARÀ DA CÂI'fi.RÀ MUNICIPA.T DE IAIA.NGI,ÀPE,
suas atribui-çôes legais,

Manãnguape PB, .10 de Janêiro dê 2

ESTÀ-DO DA PÂRAÍBA, no uso de

R E S O I, V E:

RATIEICÀR a Inexigibilidade de licitaÇão, gue objetiva: PrestaÇão de serwiços técnicosespêcializados na árêa jurídica - Àdvoqado -, correspondendo assessoria e consultoria juridlcajunto a Câlnâra Municipal- dê Ma$ãnguapê i com base nos eleRêntos constantês da ErposiÇão deMotivos no IN00002/2013, a qual sugere a contratacâo de:

- João Galisa dê Aidradê Neto.
0 5 96s965 4-51
VaIorr R$ 4B .000, 00
Publique-se e currq)ra-se.

EMERSON FERREIRÀ VIÀ}TÀ sI
Presidentê da Câmã.â
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ESIADO DÀ PÀRÀIBÀ
cÀ g uuNtcrpar, DE MÀI4A!ÍGuÀPE

êÀBINETE DO PR.ESIDBITE DÀ CÀIdÀRÀ

Marnanguapê PB, 10 de Janêito de
PORTÀRr,À N" IN 00002/2013-01

o PRESTDEMTE DA cÂrGxÃ. DÀ CÁI,ÍARÀ MuNrcrpÀt DE I'BI,R.NGUAPE, EsrÀDo DA PARÀÍBA, no uso de
suas atribuiÇões legais,

R E S O L V E:

A.DJUDICÀR o objeto da licitaÇào, môdalidadê Inexigivel n" IN00O02/2013: prêstaÇào dê
servj.ços técnicos êspecializados na área juridica - Advoqâdo -, corrêspondendo assessoriê e
cônsultoria juridicâ j \rnto e câmara M\rnici-pal dê Mamanguapê,' com basê nos elementos constantes
do procêsso correspondente, a:

- João calisa de Andradê Neto.
0596596s4-51
VaIori RS 48 - 000,00
?ubliquê sê e cumpra-sê.

EMARSON EERREIÊA VIÀNA DA SI
Prêsadente dà Câmara
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CONTRATo N" : 00002/2013-cPL

CI,ÀI'$[À STTTÀ - DO PÀGâIGXIO
O pagâr[ento ser:á efetuàdô na
nanêira: Mênsalmente, para
adimpl emento de cada pàrcê1a.

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CEÍ,EBRAM
MÀMANGUÀPE E JOÀO GAII SA DE ÀNDRÀDE NETO, FO

cA

PRESTÀÇÃO DE SERVTÇOS CONFORME DISCRIMI
rORMA ÃBÃIXO:

Pê1o presente instrumênto particular de contlato, de um lado Câmara
Ruâ Duque de Caxias, 123 - Centro - Mâmanguape - pB, CNPJ no L2.1

CUíUSUIÀ. sBq,NDÀ - Do oB",ETo Do oo|vfRÀIo:
O presentê contrato tem por objeto: prestaÇáo

Mamangua
27 nestê

ê
2 -5

rePreseDtâda pe]o Presidênte da Câ.tDâra Eltlersor} Fêrleira Viána da Si]va, 8ras.ileiro, Solteiro,
Profêssor, residente e doEicilj.ado na Rua llarques de llerval, 329 - Cêntro Mamanguâpe - PB
CPE n" 039.842.414-45, / Carteira de Identidade no 2.269.722 ssp-pB , doravante s implesmente
coNÍFÀTÀIfrE, e do outlo lado João calisa de Àndrade Neto - Àv. João nachado, 1031 - centro -João Pessoa - PB, CPf n" 059.659.654-51, doravante simplesmente CoNTRÀTADO, decidirar aspartes contrâtântes assiDâr ô Prêsênte coDtrato, o qual se rêqêaá pêlas c.láusulas ê coDd.iÇõês
seguintes:

cIáI,sI,IÀ PRIUEIRÀ - Dos EI,ITDÀüEIltos Do co..B!úo:
Este contlato decoriê da Iicitação modalidade rnexigivel n" rNO0002/2013, processada nostermos da Lei Fedêral n. 8.666/93 e suas alterêÇôes.

de serviÇos técnicos especializados na área
luridica - Àdvogado -, correspondendo
l'runicipal dê }íamât.,quape.

que as partes pactuaram inicialmente. nos
B. 666/93, mediante cornprovação docrntrentaL e

assêssolia e consultoria jurldica junto a Câmâxa

O fornecimento e/ou prestaÇáo dos serwiços deveráo obêdecer rigorosanente às condiçõesêxpressas neste ins trumento, proposta apresentada, Ínexigivel n" INo0002/2013 ê j-nstruçõês doContratante, documentos esses
independentê dê trarscri Çào.

que ficam fazendo paltes integrantes do prêsente contrato,

C],ÀUSUIÀ TERCEIRÀ - DO VàIOR E PRBçOS:
O valor total deste contrato,
REÀIS).

a base do pleÇo proposto, é de RS 48.000,00 (QUÀRENTA E OITo MlL

Rêpresentado por, 12 x R$ 4,000,00.

ocorrendo o desequilíbrio econônico-financeiro do contrato, poderá ser rêstabêIecida a relaÇão

cLÀu$,IÀ QTDRTÀ - DO EEA.rIrgtrtUEúIO:
o valor contratual poderá ser reajustado com periodicidadê anual, mêdiante acordo, tomando-sepor base o mês de assinatura do rêspêctivo contrâto, na mesma plopor:ção da varlaÇão veri-ficadano rPcÀ-rBGE âcumulado ou, na 5uâ falta, rrm novo lndice adotado pe]o Governo Federal que osubstitua.

têrmos do Àrt. 65,
rêquêrimento expresso

sede do ORC ou

Inciso 11, Àlínea d, da Lei
do contlatâdô -

em uma dê suas dêpendências,O Cohtratàdo .se obriga a prestar sêus serviços na
com visitas sistemáticas. fora di.sso, ficará
escritôrio, ou quando corrvocado aleatoriaIrente.

cLliu$[À QrrrNrÀ - DÀ DoÍÀÇÃo:

a inteira disposiÇão, di ariaEente,

As despesâs correrão por conta da sêguinte dotaÇâo, constante do orçamênto vigênte:
Recursos Próprios da Cámarâ túrnicipal de Hâmangruape: 01-01 01.031.0001-2007 3,gA.35.OO

em seu

Tesouraria do Contratante, mediantê processo regular,
ocorrêr no prazo de trinta dias, contados do

da seguintê
pêrlodo de

cráusulÀ sÉaDG. - Dos pRÀzog:
O prazo máximo para a êxêcuÇão
admite prorrogaÇão nos casos
considerado a pârtir da âssinatura do Contrato:

Inlcio: Imedi.ato
Conclusão: 12 (doze) meseg

O prazo de vigêncla do prêsente contrato
data dê suâ assinatura.

será deterrlinado: 12 (dozê) mesês, considerado da

serviÇos efêtivamê

do objeto ora contratado, confoame suas características,
previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e

e que

A vigência deste instrumertto poderá sêr proEoqâda por iguais ê sucessivos peaíodos, medianteacordo entre as partês, conforme o disposto no Art. 57, da Lei g.666/93, obserwadas ascarâcterlsticas do objêto contratado.

CIÁU$EÀ oIIÀ\IÀ - DÀs oBRIGà@ES Do CorIIRÀTàITTE:
a - Efetuar o pâgamento relativo ao fornecimento ou p:rêstaÇão dos
-rêalizados. de acordo com as i:espectivas cláusulas do presêntê contrato,.
b - Proporcionaa ao Contlatado todos os
prestação dos sêtviços contratâdos,.

TRUMENTO
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mêios necessários para o fiêI cimento

tlo ,ljl

I



c - Noti.ficar o Contlatado sobre qualquêr ilregularidade encontrad a
produtos ou serviços, exercendo a mais arq)la e coúpleta
Contratado de suas responsabil idades contratuais e legais,

fiscall

cülusurÀ NoNÀ - DAs oBRrcÀçõEs Do coNrR"arÀDo
a - Executar devr.damente o fornecimento ou serviços descritos na C

*" )}}
Ç r

prêsênte contrato, dentro dos melhorês parâmetros de qualidade est par
atividadê rêIacionada ao objeto contratual, coin observância aos plazos êstipuladosi
b - Responsabilizar- se por todos os ônus ê obligaÇôês concernentes à 1êgislaÇão fisca
tributáxi.a e tiâbalhj-sta, beu como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qual
titulo, perante seus fornêcêdorês ou têrcêiros em razão da exêcuÇão do objeto contlatado;
c - Mâlter prêposto capacitado e idôneo, aceito pêlo ContrataDte, quândo da êxêcuçâo
contrâto, que o rêpresente integralmerlte em todos os sêus atos;
d - Pernlitir e facilitar a fiscalizaÇão do Contratante dêvêndo prestar os informês e
esclarecimentos sol i ci tados;
e - Será responsável pêlos danos causados diretamênte ao Contratante ou â terceiros,
dêcorrentes dê sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou leduzindo egsa
rêsponsebilidade a fiscalização ou o acoriq)anhamento pelo órgão interessado,.
f - Não cede., transferir ou sub-contratar, no todo ou en parte, o objeto dêste instrumento,
sem o corArecimento e a dêvida autorizaÇão expressa do Contratante;
q - Manter, durante a viqência do contrato, em co[patibilidade corn as obrigaÇóes assrmidas,
todas as condiÇôes de habilitâÇáo e qualificação êxigi.das no rêspêctivo procêgso licitatôrio,
âprêselrtando ao Contratante os docunentos necessários, sêÍpre quê solicitado.

cüíu$[À oÉcn'ra - DÀ ÀúBÀçÃo E RBscrsÃo Do comtsÀTo:
Estê contlato poderá ser altêlado, unif ateralÍnente pela contratante ou por acoxdo entrê as
pâ-rtês, nos casos previstos no Àrtigo 65 e será rescindido, de plêno direito, conforme o
dj-sposto nos Artigos '71 t 18 e 79 da Lei a.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar nas mêsmas condiçôes contratuais, os acréscimos ou
supressões quê se fizerem nêcessários, até 253 (vintê e cinco por cento) do valo.r inlcial
atualizado do contrato, ê, no caso dê rêforna de equipâmento, até o limitê de 5ot (cinquenta
por cento) para seus acréscimos.

cü(usurÀ DÉcruÀ mnGrRÀ - DÀs pExAlrDÀDEs:
A rêcusa injusta em deixar de curq)ri r as obrigaÇões assuELidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garant.ida a prévia defesa, às seguintes penalidades prêvistas nos Arts. 86 e B7 da
Lei 8.666/93t â - advertência; b - xm]ltâ de morâ de o,5B (zero vllgula cinco por cento)
aplicada soble o valo-r do contrato por dia de atraso na ent.reqa, no i.nlcio ou na execuÇão do
objeto ora contratadoi c - mul. ta de 109 (dez por cento) soble o vêlor contratado pêla
lnêxêcuÇão total ou parcial do contrato.' d - suspensão tenporária de pârticipar ern ticitação e
impêdinento de contlatar com a Àcüninistração, por prazo de até 02 (dois) ânôs; e - dec]araçâo
de inidoneidade pala licitar ou contratar com a Àdrtrirlistração Pública enquanto peldurarêm os
motivos detêrrlinantes da puniÇão ou até gue seja promovida sua reabilitaÇão perante a própria
autoridade que apli.cou a penalidade,' f - srmultaneamente, qualquer das pênaIidâdes cabivêis
fr.lndamentadas nâ Lei I.666193.

cüíusu,À DÉrcD{À sBgrr@À - Do FoRo:
Para dirimir as questôês decorreDtes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de
llamanguape, Estado dâ Paraiba.

o

t, c

qual vâ1E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o
assinado pelâs partes e por duas testemlrnhas -

presênte contlato em 02(duas) vj-as,

. 

Malnànglrape

PELO CONTRATÀNTE

Presidênte da CâItrara
039.842.414-45

PB, 10 dê Janeiio de 2013.

TESTEMUNIIAS

UÚ,1 4Ír* í*,
ON EERREIRÀ VIÀNA DA SILVÀ
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João cã-Iisa de Àlldradê Nêto
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ESTÀDO DÀ PÀ.RÀIB,A
cÂMÀB,a MrNrcrpÀr DE MAl..Íal{GuÀpE

coMr ssÀo PERIrÀNEltrr oB r,rcrteçÀo

I}TE(IG1-\IEI N.

DEClÀFÀÇÀo

rNo0002/2013

PUBLTCAçÃo

DEcLÀRaçÃo

Declâlo para os devidos fins de direito, que uma cópia dos têrmôs de RatificâÇão e AdjudicaÇão
bêm coElo do rêspêctivo extrato de Tnêxlgibilrdade dê LfcrtaÇào rêfêrêntês ao p.rocesso ac1Í!a
lndicado, for:àtn devidemênte âfixadas no Ouadlo dê DivuLgação deste órq'âo, nêsta dàta, êm
observância as dlsposaÇôes da Lei Eêdêral a" 8.666/93 e suas alteraÇões posteriorês.

Mêrnang.uape PB, 10 de Janêiro de 2013.

lor
R RIGUES SILVA

Presidentê da Comissão
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Es?À.Do DÀ pereisÀ
cÀlrARA MUNrcrPÀL DE MÀraNGLrÀPE

colfssÀo PERITANEÀÍIE DE r,rcrrÀçÃo

I]ITXIGI-VEI N.

DEcLÀ-RÀÇÃo -

rN000o2/2013

PUBLICÀCÀo

DECLARÀçÃO

Dêc1âro para os devidos fins de direito, que uma cópia dos termos de RatificaÇão e AdjudicâÇâo
L)êln como do respectivo êxtrato de Inêxaglbilldade de l,icataÇào aeferentês ao processo acima
indicedo, forân\ devidemente afixadas no euàdro dê Divu]-gàçáo deste órgão, nêsta date, êm
observância as disposiÇões da Lêi Eederal ^" 8.666/93 ê suas altêraÇões posteriores.

Mamanguape PB. 10 de Janei.ro de 2013,

ONISON CÀSS IANO DA SI
Di retor
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ESTAOO DA PARAIBA
CÀMARA MUNICIPAL DÊ MAMANGUAPE

RATlFlcAçÃO E AOJUOTCAçÁO - INEXIGTBILTDADE N. rM}0{m2/2O13
Nos termos d6 elementos constante da respectiva ExposiÇâo de Motivos que anstÍui o
processo e ob6ervado o parccet da Assessora Jur,dica, refêrente a inêxigibilidade de
Licüaçáo no 1N000O2013, que obletava: Prestaçâo de serv,ços técnicG €specializados
na área juÍidica - Advogado; RATIFICO o correspondente procedimênto e ADJUDICO o
seu obieto a: Joáo Galisa de Andrade Neto - R$ 48.0O0,0O.

Mamanguape - PB, 10 de Janêiro de 2013
EMÊRSON FERREIRA VIANA DA SILVA - Presidente da Câmara

PUBLICAR

t - Quadro de Divulgeção do Orgão Realizador do Certame - 10.01.13
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ESTADO DA PARAIBA
CÀMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAçÃO
PROCESSO: Exposiçâo de Motivos n' |N0O0O2/2013.
OBJETOj PÍestaçâo de serviços técnicos êspecializados na área jurídica - Advogado.
FUNOAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso Il, da Lei Federal no 8.666193 e suas alteÍações
AUTORIZAçÃo: SecretaÍia da Câmara Municipal de Mamanguape.
RATIFICAÇAO: Presidente da Câmara, em 10/01/20'13.

PUBLICAR

Àl

É)

I - Quadro de DívulgaÇão do Órgão Realizador do Certame - 10.0í.13
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ESTAOO DA PARAIBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados na área jurídica - Advogado.
FUNDAMENTO LEGAL: lnexisibilidade de Licitação n' lN0O002/2O13.
DOTAÇAO: Rêcursos Próprios da Câmara Municipal de lúamanguapê: 01.01
01.031.000í.2m1 $90.35.00
VIGÊNCIA: 12 (dozê) meses
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Mamanguape e:
CT N" 000022013 - ,l0.01.13 - João Galisa de Andrade Neto - R$ 48.000,00

PUBLICAR

ll - Quâdro de Divulgação do Orgão Realizador do Cêrtame - 10.01.'13
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.-..,,{ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA ÍI/T UNICIPAL DE MAMANGUAPE

FUND.{.DO PELA LEI N".lJ DE l6 de JIILHO 197.{

-{NO:2013 I\IES: Il DEJ.\NEIRO

ESTAOO DA PARAIBA
CÂMARA MUNICIPAL OE MAMANGUAPE

RÂÍrFrcaçÃo E aDJuDrcaçÃo - rNExtcrB|L|DADE No tNooooz2oí3
Nos teímos dG elementos constante da respectiva Exposiçáo de Motivos que indrui o píoc6so e observado
o parecer dã Ass€6soria Juridba, reíeíente a lnexigibilidade de taitaçào no |N0O0O2,20'13, quê obietiva:
Prestação de servi?os técnicc especializados na área juridica - Advogado; RATIFICO o con6pondente
procedimenlo e ADJUDICO o seu objeto a: João Galisa de Andrade Neto - R$ 48.m0,m.

Mamanguape - P8, í0 de Janeiro de 20í3
EMERSON FERREIRA VIANA DA SILVA - Presidente da Câmara

ESTADO DA PARAIBA
CÂMARA MUNICIPAL oE MAMANGUAPE

Diário Oficial do Município

ExÍRATo DE lNExlGtBtLtoADE D€ LtctTAçÃo
PROCESSO: Expcição de Motivo6 no lN00O0?]2013. OBJETO: Pr6taçâo de servhG técnicos
especializados ne áíêe luridice - Advogado. FUNDAMENTO LEGAL: AÍt.25, ancÊo , da Lêi Federel no
8.666/93 e- suas alteraçôes. AUTORIZAÇÃO: SecÍetaria da Câmara Municapal de Mamanguape.
RATIFICAÇAO: Presidente da Câmara, em 10/01/2013.
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITU F'A IWU NIC'PAL DÉ MAMANGUAPE

J,.)

Diário Oficial do Município
FI-]ND.{DO PELA LEI N" {J DE l6 de JITLHO 197.1

EsrAoo DA PARA|aa
cÂMARA MUNIcIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DE CONTRÁTO
OBJETO: Prcstação de serviçc técnicG espêcialEadcs na áíea turidrca - Advogado. FUNOAMENTO LEGAL:
lnexigibiladade de Licilação no |NO0O0Z2O13 DOTAÇAO: Recr]ísos PrópírG da Câmara Municipal de
lúamanguape: 01 .01 01.031 .0mÍ.m01 3390.35.00. VIGENCIA: 12 (doze) meses. PARTES
CONTRATANTES: Cãmara Municipal dê Mamanguape êi CT No m0o2y20í 3 - í0.01.13 - João Galisa de
Andrade Neto - RS 48.000.00.
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ORDEM DOS ADVOGADOS

OAB
O documento cte

Anoloções Gerct6

ORDÉM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
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Nome JoÃo GAUSA oE ANDBÂDE NETo

Fi'iaÉo JULIO CORRETA DE ANORADE NETO e
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JOÃO GALISA DE ANDRADE NETO l,l.ri l.j

Av. Joáo Machado, 1031, Centro

58000-000, Joáo Pessoa - PB

(83) 9991-7273 . (83) 9380-7575 . (83) 8603-3756

Joaooalisa advrôhotmail.com

27 anos - Brasileiro - Casado

OBJETIVO: ADVOGADO

Síntese de Qualificacôes

* Atuação na área Jurídica na avaliação de provas

documentais e orais, realização de audiências Trabalhistas,

Penais e Cíveis, elaboração de recursos e contestação de

ações, com vivência no tribunal e extrajudicialmente.

* Responsável por promover a defesa da empresa e de

clientes em todas as ações, reunir os documentos

correspondentes, instruir testemunhas e prepostos e elaborar

as ações a favor.

* Apresentação de pareceres, acompanhamento de processos

e elaboração de notificações judiciais e extrajudiciais,

realizando acordos amigáveis ou promovendo açÕes judiciais'

* Experiência no zelo pelos objetivos do cliente e na

manutenção e integridade dos seus bens, facilitando

negócios, preservando interesses individuais e coletivos,

conforme princípios éticos.

* Desenvolvimento de teses e redação de documentos para

defesa do cliente, viabilizando o encerramento dos processos'
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Pós Graduação em Direito Administrativo e Gestão Pública - A v

concluir.

Graduação em Direito - Concluída em 2007.

lnglês - lntermediário.

Experiência Profissional

10/2009 a atual 6" VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

Corte de Justiça Paraibana

Minuta de Sentença, Despachos e decisões.

Assessor de Gabinete de Juizo de ío Grau

0212008 a alual

01/200ô a0212008 7A VARA DA FAZENDA PÚBLICA

Corte de Justiça Paraibana

Minuta de Sentença, Despachos e decisões.

Estagiário do Gabinete do Juiz

It ,v

íã ,r, 32

Formação Acadêmica

ldiomas

RSL -ADVOGADOS E ASSOCIADOS

Escritório de Advocacia

Advogado
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Conhecimento no pacote Office e internet

JOÃO PESSOA _ PB
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

8b

CERTDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDEHAIS E A DíVIDA ATIVA DA UNIÀO

Nome: JOAO GALISA DE ANDRADE NETO
CPF: 059.659.654-5í

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 certiÍicado que
náo constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscriçóes em Dívida Ativa da Uniáo junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidáo reÍere-se exclusivamente à situaçáo do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN,
náo abrangendo as contribuiçóes previdenciárias e as contribuiçóes devidas, por lei, a terceiros,
inclusive as inscritas êm Dívida Ativa do lnstituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de
certidáo especíÍica.

A aceitaçáo desta certidáo está condicionada à verificaÇão de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://www. receita.Íazenda.gov.br> ou <hüp://www. pgÍn.Íazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente

Atençáo: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
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http:/www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConiuntalnter/EmiteCe... 8lU2013

certidáo emitida com base na Portaria conjunta PGFN/RFB na 3, de 02/05/2007.
Emitida às 18:05:10 do dia 0810112013 <hora e data de Brasítia>.
válida ate 0710712013.
Código de controle da certidáo: 2278.8E97.7F23.4480



w GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SE T8

CERTIDÃo
-r'r')35

Emitida no dia 08/01/2013 às 17:02,22

iii

cóotco: 898í.63A8.í Bci.BoAA

ldentifi cação do requerente:
cNPJ/cPF: 059.659.654-5í
R.G, :27187OO. SSP/PB

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente ê de acordo com os
assentamentos existentes neste órgão, que o requerente supra identificado está em situaÇão
REGULAR perante a F azenda Púbtica Estadual, com relação a débitos fiscais
administrativos e inscritos em Dívida Ativa.A referida identiiicação não pertence a
contribuinte com inscrição ativa no cadastro de contribuintes do Éstado da paraíba.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem
exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela
porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data dê sua emissão,
devendo ser conÍirmada a sua autenticidade através do serviço Vatidar Ceftidão de Debito na
página www. receita. pb.gov.br.

OBS: lnválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou
prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não
compreendidos na compêtência tributária dos municípios se o requerente supracitado
estiver localizado no estado da Paraíba.

válida com a apresentaçáo coniunta do cartão de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Certidão de Débito emitida via 'lnternet'.
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PREFEITURA IUIUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICíPIO

Número da Certidão

2013 / 001458

fr" J9 olha: 1

'í0:

No de Controle da Autênticidade

581.530.641.600

oÍaH

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS r8

ãru36
13

o

o

NE ry'

o

tDENTtFtcAÇÃo Do REeUERENTE
CN PJ /CPF
059.659-654-sí

Nomê do ContÍibuinte

JOAO GALISA DE ANDRADE NETO

RUA AUREANITA GUIMARAES SIQUEIRA

Endereço Número

36
Bloco Complemênto

í03

PONTA DE CAMPINA
Barío CEP

5800000
Crdâde

CABEDELO
UF

PB

nicipal lançar e inscrever quaisquer dívidas quê vierem a ser apuradas, fica certificado que,
até a presente data não constam em nome do requerente acima qualiÍicado pendências relativas à§ receitas municipais, inclusive as de
natureza tributária ou não, inscritas ou não no Regisko da Dívida Atjvâ do Municipal.

Ressalvado o direito de a Fazenda públice Mu

tNscRtÇôES vtNcULADAS Ao REeUERENTE
I\4ERCANTIS

IMoEILIÁRAS

ATTvTDADE(s) sEcuNDÁRtAs

OBSERVAÇOES

Esta certidáo e valida por 60 (sessenta)

Tributário Municipal).

A aceitaçáo desta cedidáo está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à veriícaçáo de sua autênticidade na
internet, no endereço joaopêssoa.pb.gov.br

Certidão emitida gratuitamente em O9lO1t2O13 07.25:07

dias, conforme o artigo 138, s1o, da Lei Comptemêntar no 53, de 23 de dezembro de 20OB (Código

Aptc/Sala

I
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NOMê: ..fOÀO GALISA DE ÃNDRÀDE NETO
CPF: 059. 659 .654 -51
Certidão n" | 15254698 / 2073
Expedição: 08 / 07 / 201,3 , às 1B:12:37
Validade t 06/07/2073 - 180 (cenro e Õitenta)
de sua expêdiÇão.

dias, contados da data

Certifica-se que ,rOÀO cÀr,ISÀ DE ÀNDRÀDE NETO, inscrito (a) no CpF sob
o n' 059.659.654-51, NÃo CONSTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
certidão emitida com base no art. 642-À da consoridação d.as Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 72.440, de 7 d.e julho de 2011, e
na ResoluÇão Àdministratj-va n. t47O/2OLL do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 dê agost.o de 2011.
Os dados constantes dest.a CerEidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à dat.a da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão at.esta a empresa em relação
a todos os seus estabeleciment.os, agências ou fiLiais.
À aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no porEal do Tribunal Superior do Trabafho na
Internet (http: //www. tsE.. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAçÃO IITPORTÀIITE
DÕ Banco Nacional de Devedorês Trabalhistas const.am os dados
necessários à ldentificaÇão das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a JustiÇa do TrabaLho quanto às obrigações
estabelecidas em sentenÇa condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, incl-usive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou d.ecorrentes
de execução de acordos f j-rmados pêrante o Ministério púb1ico do
Trabalho ou Comissão dê Conciliação prévia.
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CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLHISTÀS



PRIMEIRO TERI,O ÀDITI\IO ÀO CO}ÍTRATO NO OOOO2/2O13-CPL _ 10.01.13

PRIMEIRO TERMO ÀDITIVO ÀO CONTRÀIO DE EXECUÇÃO DE

â
\t 'rul
\-lt)

SERV]ÇO (QÚE

ENTRE 51 CELEBRAM A CÂ}ÍÀRÀ
GÀII SÀ DE ÀNDRÀDE NETO, PÀRÀ
CORRESPONDENTE, DISCRIMINÀDAS
ABÀIXO:

MUNICÍPÀI DE
PROMOVER ÀI,TERÀÇ ôq

NESTE IN
d
ti"

E JOÃO
TO

RMÀ

RÀ
NA

J+?,

Aditivo contratual que entre si firDam a Cámara l.Íunicipal de l.taÍlanguape -

clÀua\EÀ IER(EIRÀ - m VàIOR E PBEÇOS:
os preÇôs dos serviÇos serão leduzidos em R$ 2.000,00 (dois mil reais), passando o
nensal do respectivo contrato para R$ 2-000,00 (dois trLil reais), tudo de acoldo
proposta apresêntada na Inexigibilidade de LicitaÇão no OOOO2/2O1,3, que fj-ca fazendo
integrante do prêsêntê aditivo, independente de transcriçâo.

.*4./
João de Àndradê lÍêto

ede
Câxias, 123 - Centro - Mananguape - PB, CNPJ no 72.720.256/ 0001-52, neste ato representada
pêlo Prêsldente da Câmara Emerson Ferreira Viana dâ Si1va, Brasj-leiro, Solteiro, Professot,
residente e domicillado na Rua Marquês dê Herval, 329 - Centro - Mamânguapê - pB, CpF n"
039.842.474-45, Carteira de Idêntidade no 2.269.'722 SSp-pB, doravante simplesmente
CONIRATÀNIE, e \roão calisa dê Àndlade Neto - Av. João ríâchado, 1031 - Centro - João pê9soa -
PB, CPF n" 059.659.654-51, doravante sitrplêsrrente CoNTRÀTÀDo, objetivando prooover alterações
ao contrato ori,ginal, decorrentê da licitação modalidade Inexiglvel n" 1N00002,/2013,
observado o di.gposto no referido instrr.rnento, por nêcessidade de dar continuidade aos
serviÇos prestados, conforme as cláusulas e condiÇões seguintes:

CIÀUSUIÀ PRI}IEIRÀ - DÀ .,I,s[tr,IcÀTTvÀ:
A alteração contratual acira descrita, que sê-rá plocessada nos têrmos dêste tereo aditivo,
justifica-sê pela necessidade do desenvolyimento de ações continuadas para a promoção de
atividadês pertinentes, visando à &axin0izaÇão dos recursos êm relação aos objetivos
proglanados, consideladas as diretrizes e metas dêflnldas nas ferramentas dê planêjamênto
aprovadas.

clÀu$,IÀ sEgrxDA - Dos sERvtços.
Ern decoEência da necessidadê de dar continuidade aos tra-balhos reafizados ê considerando que
âs atividades desenvoLvidas estáo sendo redj.mensionadas, os serriÇos anteriormente indicados
no contrato oliginal serão reduzidog em cinquenta por cento, visando âtênder a
rêadêquadamente dos procedimêntos.

val. or
con a
pa!te

cüiusurÀ erràRrà - Dàn DIsposIçGs cBElIs:
Subsistem firmes, inalteradas e eI[ pleno vi.gor, todas as demai s cláusulas ê condiçõês
êstabelecidas no contrato original -

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente aditivo em 02 (duas) v-ias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testedrrüas.

Mamãrlguape PB, 01 de Àbril de 201-3.

PEIÀ C

{c
EMERSON RÀ VIÀNÀ DA SILVÀ
Pres idente a Câ]nara
o39.442.414-4s

PEI,O C

§

TESTEMUN}AS

t- ri

/.Lt
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ESTADo oR paRelee
PREFE'TUFA MUN'C'PAL DE IWAMANGUAPE

Diário Oficial do Município

ESTADo DA PARÂ|BÂ
CÂMARA MUNtc|PAL DE MAMANGUapE

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO AIXTIVO AO CONTRÂTO NC OO2/í3 DE IO.Oí.í3
PARÍES CONTRATÀNTES: Câmâra Municipat de Mamanguape e Joào catisa de Andrade Neto. OBJETO:
Prestaçáo de serviços técnico6 espêcializados na á.ea jurídi:a - Advogado. FUNDAMENIO LEGAL:
lnexigabilidade de Licitação no 1N000022013. ADITlVo: Redimensionamento das atividades desenvolvidas
com a diminuiçâo dos serviços inicialmênte indicados - reduçáo do valor mensal. VALOR: O valor mensal dos
sêrvjços passa para RS200O,m. ASSTN TURÁ:0j.04,3.

ANO: 2013 MES: ABRIL

ú

FUNDADO PELA LEI N'43 DE 16 de JULHO 1974



sEqrNDo lERltO rDrrrvo ào cor{lBÀTO no oooo2,/2013_cpl - 10-01.13

SEG{JNDO TERMO ÀDITIVO ÀO COIÚTRATO DE EXECUCÃO DE SERVTCO
ENTRE 51 CEI,EBRÀ},,T À CÂI4ABÀ MUNICIPAÍ, DE E
GÀII SÀ DE ÀNDRÀDE NBTO, PÀRÀ PROMOVER ÀI, T

il

o
]NS

Aditivo contratual qLre entte si firhâm a Câmãra l.ftrnicipal dê Mamanguape

CORRESPONDENTE, DISCRIUINÀDAS NESTE
ÀBÀIXO:

mais 12
o prazo

que de

(dozê) mêsês, confome faculta a
totâ1 para 24 (\.inte e quarto)

CI,ÀU$[À SEGUNDA - DOS PRAZOS:
O prazo de vigência do contrato será proüogado por
Cfáusula Sétima do referido instrumento, passando
me3es.

Jl ' í€d s-',L.,tr-\

NÀ) RMA
h

N'. J4J
.l:'.:, j (,:

Caxias, 123 - centro - ManÂnquape - pB, cNpJ n" 72.120-256/ 0001-52, neste ato rêpresentada
pêIo Presidente da Câmara Emêrson ferreira Vlana da silva, Brasileiio, Solteiro, professor,
residêntê ê domiciliado na Rua lrarques de Herval, 329 - Cêntxo - lramanguape - pB, CpF n"
039.842.4L4-45, carteira de rdentidade no 2.269.722 ssp-pB, doravantê siniplêsmêntê
coNrRATANrE, e Joâo Garisa dê Àndrade Neto - Àv- João machado, 1031 - centro - João pêssoa -
PB, CPF no 059.659.654-51, doravante sirq)lesmente CONTRÀTÀDO, objetivãndo prornover alterações
ao contrato original, decorrente da licitação modalidade Inexigivêl n" IN00O02/2013,
observado o disposto no referido instn&ento, por necêssidade de dar continuidade aos
serviÇos prestados, confolme as cláusulas e condições seguintes:

CI,ÀUSUIÀ PRIUEIR,À - DÀ i'USTII'ICàTIVÀ:
A alteraÇão contratual acima descrita, que será processada nos temos dêstê terno aditlvo,
lustifica-sê pê1a necessidadê do desenvolrrimento de ações continuadas para a promoÇâo de
atavidadês pertinentes, rri sando à mâxirLizaçãô dos recursos êm rel-ação aos objetivos
proqrarnados, consideradas as diretrizes e metas dêfirridas nas ferramentas dê planejamento
aprovadas .

cIÁUsUI,À TERqEIaÀ - DAs DIsPosIçõEs @RAIS:
subsistêm firmês. inalteradas ê êm pleno vigor, todas as demais cláusulas ê condiÇôes
estabelecidas no contrato oriqinal.

E, por estarêm dê plêno acordo, foi lavlado o presente adj-tivo em 02 (duas) \rias, o qual vai
assinado pêlas partes e por duas testenurüas.

Mananguape PB, 06 de Janeiro de 2014.

TESTEMI'NHAS PI]TÀ CONI'RÀT

\- \: EMERSON EE
Presidente

IRÀ VTÀNÀ DÀ SILVA
cârnara

039.842.414-4s

PEIO C

João

ÀDO

a dê Àlldradê Nêto

\
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITUFA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

Diário Oficial do Município
FUNDADO PELA LEI N" 43 DE 16 de JULHO 1974

esraoo ol pen-aiga
CÂMARA MUNIGTPAL oE MAMANGUÂPE

EXTRÂTO OE SEGUNDo TERMo ADITIVO AO CONTRATo il. 002í3 DE 10,0í.í3
PARTES CONTRATÀNÍES: Câmara Municipal de Mamanguape e Joáo Galisa de Ardrade Neto. OBJETO:
Prestação de serviços técnico6 especializados na áÍea jurídica - Advogado. FUNDAMENÍO LEGAL:
lnexigibilidade de Licitaçáo n" 1Nm0022013. ADITIVO: ProrÍoga prazo por mais 12 (doze) meses - 10.01.13
até í 0.01 .15. ASSINATURA: 06.01.'14.

nds: la,NrtnoANO: 2014

f,'
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IERI{O DE RESCTSÃO DO CONl?,ItiDO }Io OOOO2,/2or-3-CpL - 10.01.13

TERUO DE RESCISÀO DE CO} TRÀTO Ql]E ENTRS SI CEIEBRÀ}.{ À
MI'NICIPÀI DE I4ÀüANG{'ÀPE B JOÃO GAIISA DE
RESCINDIR O CONTRÀTO CORRESPONDENTE, DIS
INSTRUMENTO }'IÀ FORI.G. ÀBAIXO:

Termo dê rescisão dê contrato que entre si firmam a Câmara üurlicipal de

t,1

Duque de Caxias, 123 - Centro - Hã-Eánguape - pB, CNPJ no
representada pelo Prêsidente da Câmara tuerson Fe.rreira VianaploÍessor, residente e dorLiciliado na Rua l{arques de Hêrval,
CPE n" 039.842.474-45, Carteira de Identi.dade f 2.269.'122

E, por estarem dê pleno acordo, foi 1avrado o
assinado pelas partes e por duas testetrarüas.

TE

- Rua
L2.120.256/ 000L-52, neste ato

da Si.Iva, Brasileiro, SoIteiro,
329 - Centro - Díamarguape - PB,
SSP-PB, doravante simplesmente

o referido instnuento rescindldo de
tipo de ressarcimento ou penalidades

presente aditivo em 02 (duas) v-j.as, o qual vaj.

coNrRÀTÀNrE, e João calisa de Andrade Neto - Àv. .loão machado, Lo31 - centro - João pessoa -
PB, cPF no 059-659.654-51, doravante sirplesraente CONTBÀTÀIO, obj etivando promove.r a rescisãodo respectivo contlato, dêcorrente da licitaÇão moda.lidade Inexiglvet n" INO00O2/2013,
ôbservado o disposto no referido instrumento, conforme as cláusulas e cond.ições segr.r.intes:

CÜiUg,IÀ PnIuEIRÀ - Doa tr't,xDÀüBllos.
Este termo de resci-são colresponde ao contrato n" OOOO2/2O13, fi rmâdo entrê as partes em10.01.13, decorrente dâ IicitaÇão modalidade rnexigÍvêl n" INoo002/2013, processada de acordo
com a Lei Federal nô 8.666, de 27.06-93, suas alteraçôes posterlores e lelisraçáo pertinente,
que ficam fazendo parte integrante do presente termo, indãpendente de transcriçao.
CIáI'SUIÀ SEG{,IDÀ - DOS TERIÕS DÀ RESSISÃO.
Com base na cláusula décirna do respêctivo contrato, f1ca
forma amigável, ficandô acordado que não haverá qualquer
aplicadas às partes contratarntes.

Mamangr.rapê

IRA VIÀNÀ DÀ SÍ],VÀ

a
a dê À.Ddràdê Nêto

PB, 07 de Àbril de 2014.
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Presidente a Câmara
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFÉITURA fiJIUNICIPAL DE fuIAMANGUAPE

Diário Oficial do Município
FUNDADO PELA LEI N" 43 DE 16 de JULHO 1974

ESTADo DA PARA|BA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMAiIGUAPE

ExrRATo DE REsctsÃo Do coúrRATo N. mzl3 DÊ í0.0í.13
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Mamanguape e João Gatisa de AndÍade Neto. OBJETO:
Prestação de serviços técnicos especializadog na área juridica - Advogado. FUNDAMENTO LEGAL:
lnexigibilidade de Licitaçáo no |N0OOO?J2013. DOÍAÇÃO: Recursos própÍios da Câmara Municipat de
l\ramanguapê: 0_í .01 01.031.0001 200't 3390.35.00. VALOR: R§ 4a.Om,OO. V|GÊNCIA tNtCiAL: 12 (doze)
,neses. RESCJSÃOj De cornurn acoÍdo erúre as partês. DATÂ: 07.04..,4.

ANO: 2014 MES: ABRIL
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