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EsTÀDo DÀ PÀBÀÍBÀ
cÂl,ÍA&a Mt NrcrpÀr DE rrAlaNcuÀpE

coMfssÃo PER}rANEMrE DE LrcrrÀÇÀo

PRocEsso r_,rcr rltónro rNexreÍvcr,

rNp<reÍnro no nÍoooo3/2013
PROCESSO ADI{INISTRÀTIVO NO 13032 TINO OO 03

óRGÃo RxÀtrzADoR Do CERTÀME:
Câmara Municipal- dê Ma]nanguape
Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - líafiâng,itape _ pB
cEP: 58280-000 - Tê1r (083) 3292-2-786 -

OB"ETO:
PrestaÇão de serviços técnicos êspecializados nâ árêa jurldica _ Àdvogado _,
assessôrj.a e consultoriâ juridicâ junto á Câmârâ tturrici.pát de IiÍamânquape

EÍ.?r.ÍErrrrcs uísroos oo pro(Esso:
soLrcrrÀÇÃo E JusrrFrcATrvA DA coNTRÀTAÇÃo
ATo DE DasrGlg.ÇÃo DA coMrssÃo JUrcÀDoRA
DECrÂxÀÇÀo DE DrspoNrBrtrDÀDa onÇawr*rÁe ra
AUToRT zAÇÂo pAxÀ REÀI,Í zAÇÀo Do CERTATE
PRoTocoLo E ÀuTUÀÇÃo Do pR@Esso
PARECER DÀ coMrssÃo rutGÀDoRÀ
ExPosrÇÃo DB Morrvos
ApRolã.Ç.Ão DA ÀuroRrDÀDE supERroR
PARECER JÚRÍDIco
ATos DE RATTFTCAÇÃo E ADJUDTCAÇÃo
COÀITBÀIO CORRESPONDEME
PUBLICAÇÔEs
DocrDfrNTÀÇÂo Do coMrRÀrÀDo
ÀNEXOS

correspondendo
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EsrÃDo DA pernÍsÀ
cÂlrAna MuNrcrpÀt DE lflloàNcuÀpE

§ECRETÀRrÀ on cfuane MuNrcrpÀr DE r.and iGUÀpE

Mamanguape PB, 26 de MarÇo de 2013.

Senhor Prêsidente da Câmara,

soricitaRos que sêiâ autorizada à colLissão permânente de Í,icÍtaÇão deste órgáo, rêali.zarprocêdirento ficitatório, na nodalidâde exigida pela legislaçáo em vigor, destinada a:
prêstaÇão de serviços técnicos especializados na área jurídica - Àdvogado -, co.rrespondendo
assessorj-a e consultolia juridica jlrrlto a Câqara Municipal de Mamanguapei

Justificativa para a nêcessidade da solicitaÇão:

À coDtrataçâo àci!!a descritâ êstá sendo solicitada/ nos têrhos das especificaçõês técnicas ê
info-rmaçôes complementares que a aconparham, quando for o caso, motivada: pêla necessidade dedesenvolvimento de aÇõês continuadas para a prômoção de ativi.dades pertinentes, visando àmaxinizaçào dos recursos en rêlâção aos obletivos p.rogramados, considêradas as diretrizês e
metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

rnformamos que existe disponibilidade de dotação espêcifica no orÇamento vigente para aêxecuÇâo do objeto a sêr licitado, consoante consulta êfetuada ao sêtôr contábil. certos decontaBBos coBr imediata àprovação dêsta solicitação, indispensáwel à continuidade dos tralcalhosdesenvôlvidos, ficaros a intêira disposiÇão para maiores esclarecimeDtos que forem jutgôdos
nêcessários.

Atenciosamente,

CL N]SON CASS IÀNO DA SI],VA
Di retor
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ESTÀ.DO DA PÃ.RÀIBÀ

cÂr'íAa,a l.{uNrcrpAL DE l{AI.o.NcuÀpE

TERMo DE REEERÊNCIA

1. O. DO OII,EIO
1.1.Constitui objeto da presênte contrataÇão: prestaÇâo
área juridicà - Àdvogado -, correspondêDdô àssêssorià
Muni"cipal de Mamanguape.

de serulÇos técnicos especializados na
ê consuftoriâ jurid.ica junto ê Cá]nâra

2 . 0. irusIII Icà:rrva
2 . 1-À contrataÇão acirna descrita. quê será procêssada nos têrmos dêste instlr.mêntolêspêcificàÇôês técnicas e infornações comp.lêmentarês que o acornpánàam, quaDdo for o caso,
iustifica-se: Pela nêcessidade dê desenvolvinento dê ações continuadas jara a promoÇãô deât1vi-dadêg pertinentes, visando à maxinizaÇão dos recursos em relaÇão aos objetivosprog-ranados, consideradas as diretrizes e metas definidas nas ferramêntas de planej amentoaprovadas. Às caractelisticas e especificaÇôes do objêto da referada contrataÇão são:

cóDrGo
1

DI SCRIT,íINÀÇAO
ServiÇos lécnicos espêciatizados na áreâ juridica - Adv.gâdo. o Côn."rara,lo
ceverá prestar seus selviços na sede da Cânara MLrrricipat de l,1amânguape .u
Êm uma iê suas deEendências, cam vlsitã. sistêrnáti.as, fora diss., fic:rá a
lntelra disposiÇão, diar.iemente ern seu escritório, oLr quandô corrvoceCc
a I eator:iamente.

UNIDÀDE
nês

OUANTIDÀDE

3. o.DÀs oBarcAçõEs Do coNrRÀtArrrE
3-1.Efetua! o pagamênto relativo aô objeto contratado efetivêmênte rêatizado, de
cláusulas do respectivo contrato ôu equivalente.
3 . 2 . Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel- execução
presente contrataçáo, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.3.3.Notificer o contratado sobrê quarquer irrêgularidâde encontrada quanto àprôdutos ou serviÇos, exercendo a nais arnpl a e completa fiscalizaÇâo, o que
Contratado dê suas responsabilidades pactuadas ê prêceitos legais.

4.o.DÀs o8arcAçÕEa Do coNTRÀrAm
4 . 1. Responsabiliza!- 3e por todos os ônus ê ôbrigaÇões concêrnentes à legislação fiscal, civil,tributária e trabalhi'3ta, bero como por todas a9 despesas e comprorÍLissos ass1uridos, a qualquertítulo. perante sêus fornecêdores ou terceiros em razâo da êxecuÇão do objeto contratado-4.2.Substituir, arcando com as despesas decorrêntes, os materiais o, ""rúço" que apresentaremalteraÇões, detêlioraÇõês. iryrerfeiÇõês ou quaisquer irregularidades discrepantes àsexigências do instrumento dê ajuste pactuado, ainda quê constatados após o recebimênto e/oupagaBento.
4.3'Mantêr, durantê a vigência do contrato ou instrumentos equivalente, em co&patibilidade comas obrigaÇões assranidas, todas as condiÇõês de habilitaÇão e qua)-ificação exi-gidas norespêctivo procegso licitatórlo. se for o caso, apresêntando ao contratante os docu!trentosnecessárlos. sêmpre que so.Licitado.
4.4.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contrataÇão, salvo mêdianteprévia ê expressa autorizaÇâo do Contratantê-
4 .5. Emitlr Nota Fiscal correspondente à sede ou fi1ial da êüpresa que apresentou a
documentaÇâo na fase de habilitaÇão.
4.6.Executar todas as obrigaçôês asswnidas com observância a mêlhor técnica vigentêr
ênquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas ê especificações técnicâs
correspondêntês.

5 . O. ma PnÀros
5.1.O prazo máximo para a execuÇão dô objeto dêsta contratação e que adBite prorrog:açào nos
ca.sos prêvistos na tegislaÇão vigênte, está abaixo índicado e sêrá considêrado a partir da
agsinatura do Cont.rato:

Inlcio: Imediato
Conclusáo: 12 (doze) mêsês

5-2.o prazo de vigência do contrato sêrá detêfiLinado: 12 (doze) mêses, considerado da data de
sr]a essinatr,rra.
5.3-À vigência do respectivo contrato. poderá ser prorrogada po! lguais e sucessivos períodos,
mediantê acordo êntre as partes, conforme o disposto no Art. 57, da têi g.666/93, oiservadas
as caractêrísticas do objêtô contrâtado.
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c6. O.DO RE àr'USTÀÀ{E}IID
6.1.O valor contratual poderá sêr reajustado com perrodlcidade anua1, medi
tomãndo-se por bâse o mês dê assinâtura do respectivo contrato/ na mesma proporçã
vêrificada no IPCA-IBGE acum-rlado ou, na sua falta, r]m r]ovo indlce adotado
Federal que o substitua.
6.2.ocorlendo o desequillbrio ecônônico-f inanceiro do contrato/ poderá ser rêst
rêlação que as partes pactua.rarE inicialmente, nos termos do AJt. 65. Inciso II,
tei 8.665/93, mediânte comprovação docuünental e requerimelito exprêsso do Contrata
6-3.O Cont.ratado sê obriga a prestar seus sê.rviços na sede do ORC ou em
dependências, com visitas sistemáticas, fora disso. ficará a inteira disposiÇão,
ên seu escrj-tório, ou guando convocâdo aleatoriamênte.

?.o.Do DàÂ!I@|TO
7.1.o pagamento será rêalizado mediante processo leqular ê
plocedimêntos adotados pelo Contratantê, da sêgulnte rnânêira:
prazo de trinta dias, contados do periodo dê adimplemento de cada

o
çL.^,.0í.oo,

dda va r iãeão
o Govern

(
ô

em observância às
Mênsalmentê, para
parcê1a.

ÀIinea d, da
do.
uloa de suas
diariamente,

nôrtna s ê
ocorrel no

8. o.DÀS Sr§ç&S âDMrtrrsTRÀlrvas
8.1.4 recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assunlidas e preceitos legais,
sujeitará o contratado, garantida a prévia dêfesa, às seguintês penalidaàes prêvistas nos
AIts. 86 e 87 da Lêi A-666/93i a - advertência; b - multa de mora de 0,5? (zero vírgu1a cincopor cento) apl-icada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrêga, no inicio ou na
execuÇão do objeto ora contratadoi c - multa de 1OB (dez por cento) sobre o va1ôr contratado
pêI4 inexecuçãô total ou parcial do contrâto; d - suspensão tempo.áriâ de participar êm
licitaÇÂo e impedimento dê contratar com a Admin-i st-ração, por plazo dê até 02 (dois) 

"rro",. e -declaraÇão de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdrLinistrâção púb1ica enquanto
pêrdurarem os motivos detêrninantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitaçàopêrêrrte a própria autoridade quê apricou a penarídade,' f - siEnrrteneamênte, qualquer das
penalldades câ-blveis fi]ndamentadas na Lei 8.666193.
B.2.Se o valor da multâ ou indenizaÇão devj-da nào for recolhido no prazo de 15 dias após a
comunicaÇâo ao Contratado, será automaticamente descontado da p.rimeira parcêl-a do p"garne.rto a
que o contratado vi.er a fazêr lus, acrescido de juros noratórios de 1g (un por cento) ao mês,ou, quando for o caso, cobrado judicialmente-
8.3.Àpós a aplicaÇão de quaisqder das penalidadês previstas, realizar-se-á comnDicaÇão escrtta
ao Contratado. e pu-blicado na imprensa oficiâl, excluidas as pênalidades de advêrtêncj.a e
multa de mora quãndo for o caso, cônstando o fundamento lêqal da puniÇáo, info-rmando ainda quê
o fato será reglstrado no cadastro correspondênte.

Mamanguape PB, 26 de Ma!Ço dê 2013.

CLEONISON CASSIÀNO DA SILVÀ
Diretor
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REFEREIÍTE: PESQUÍSÃ DB PRxÇos

1.0 _ DO OBJETO
1.1 - Constitui objeto da respêctiva solicitação: prêstàÇão
especializados na área juridica - Advogado -, correspondendo assesso.rj-ajunto a Câeara Municipal de MaÍnanqLrape.

de serviços técnicos
e consuftolia j urídica

2.0 _ DA PESQUISA DE PREÇOS
2.1 - com base Dôs custôs para execuÇào do objeto da contrataçào em tê1a, guardadas as suascaracterlstj-cas e particularidades, obtidos mediantê consulta efêtuada a ôutras entidadêspúbficas. sêtoliais e de classes, bem como os preÇos praticadôs no mercado para atividadêssil.ilares, relacionamos abaixo o preço dê referênciâ considêrado satisfatório,
2.2 - }Íês quê serviu dê base para elaboração da referida pêsquisa: Fewereiro de 2013.

CODIGO

I
UNID.I\DE

rnê s
QUÀ}ITTDÀDE P.UNIIÀRIO

12 :. i.l L.] a, ill
P. TOTI\L

21.40ó,')a)

DISCRIMINÀÇÀO
ServiÇos t-écni.cs esp,eciali:adcs na área jurífr.a
- Advogâ.jo. o C.rntralado Ceverá F,resrar sêus
sêrviços na se,lê dà Câmarà i,lLrnicilat Ce Mamanluape
o r em L:rnâ de 3ras depenCên.ias, c.ri visitrs
slstemálr.asr fora diss., ficará a jnteira
dispôsição, diarianente en sêu escritóri.,
quàndo convôcãdc alealoriam,-nte.

Tota1 24.C0:.,00

DO VAIOR
O valor total é equivafente a R§ 24.000,00-

4.0 - DAs coNDrÇõEs DA coNrRÀTAÇÃo
4.1.o prazo Eláximo para a execuÇão do objeto desta contratação e que adnr-ite prorrogaÇão nos
casos prêvistos na legislaÇâo vigênte, está abaixô indicado e será considerado a partir da
assinatura do Contrato:

Inlcio: Imediâto
Conclusão: 12 (doze) mêsês

4.2.o valor contratual poderá ser: reajustado com periodicidade anual, mêdiantê acordo,
tonarrdo-se por base o mês de assinatura do respectivo contrato, na mêsma proporção da variaÇâoverificada no IPCA-IBGE acunulado ou, na sua fafta, um novo indice adoaâdo pêlo Govêrno
Fedêla1 que o substitua.
4.3.ocolrêndo o dêsequilibrio econôÍrico-f inanceiro do contrato, poderá ser restabelecida arelaÇão que as pârtes pactuaram inicialmênte, nos têrrtros do Àrt. 65, rnciso rr, À-linea d, daLei a.666/93, mediar,te comprovaÇão documêntal e requêrimento êxpresso do contlatado.
4.4.o contratado sê obrigÍa a presta.r seus sêrviços na sede do oRC ou em una de suas
dependências. com visitas sistemáticas, fora disso, fica!á a intêlla disposiÇão, diariamênte,
em sêr.r escritório, ou quando convocado a1êatoliamentê -
4-5.o pâgamento sêrá realizado mêdiânte procêsso regular e em observância às normâs eploÇedimentos adotados, da sêguinte manêixa: Mensalnente, pa.ra oco-rrêr no prazo de trlntadias, contados do periodo de adiÍplemento de cada parcêla.

Mârnanguâpê PB, 26 de Mârço de 2013.

Q}G....*r.^ C \ s.\..
CLEONISON CÀ,SS ]ÀNO DA STLVA
Diretor

áÃ-NEiv-I\

EsrÀ.Do DÀ pÀrÀiBÀ
cÁI.ÍARÀ MuNrcrpÀr DE lel,íANGuÀpE
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Alberdan Cotta - Advogado - OÂB-PB-1767

Causas cíveis, criminais, comerciais e trabalhistas.

0'ü"4r"" 0ttU
Alberdári Cotà
3AB/PB/1767

o
o
o

(
o

x\§3
Mamanguape,/PB, 22/ 03 / 2013.

Reí. Proposta de Prestação de Serviços.

Advocatícios.

Senhor Presidente

Pelo presente, apresento-lhe proposta de

prestação de serviços advocatícios à Câmara Municipal de Mamanguape,

atualmente presidida por V. Exa, esclarecendo que sou advogado inscrito na

OAB/PB, desde o ano de 1978, contando, portanto, atualmente, com 35

(trinta e cinco) anos de experiência profissional, conforme comprova

Certidão expedida pela OAB/PB, em anexo, estando estabelecido com

escritório nesta Cidade, no endereço indicado no dmbre, apresentando

proposta de honorários advocatícios, por mês, à base de R$ 2.000,00 (dois

mil reais).

Atenciosamente

Ao
Exmo. Sr.
Emerson Ferreira Viana da Silva

Câmara Municipal
Mamanguaoe,/PB.

Escritório: Avenida Senador Rui Cameiro, 214- Mamanguape-PB. CEP 58.280-000

Fone-Fax (083) 32922229 Celular (083) 99812373 I
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ESTADo DA PARAIBA
PREFEITUFA i/'UNICIPAL DE MAMANGUAPE

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

ESTADo DA PARAíSA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

CÂSA SENATX)R RUI CAR'JEIRO

PORTARIA tilo 023/20í3 Maínanguape - PE, O{ dc Janeiro de 20í3.

o PRES|DENTE DA CÂMARÂ MUNtctpAL DE MÂMANGuapE, Esrloo DA pARA|BA, no uso
das dribuiçoes que lhe sáo conferidas pela Lei Orgânica do Município e pela Constituição Fedêral e, ainda,
pda legislaçáo em vigor aplkÉyel a espécie, R E S O L V É :

tut l' - NOMEÂR o senhor Joào Rodrigues da Silva, Severina de Aquino Costa Femard6, e Maria
Jcsê Gomes paÍa compoÍêm, sob a PÍesidência do primeiro, â Comissão Permanerite de Licitação, tendo os
demais como mêmbÍc. nos termos da Lei Federal no 8.666€3.

Aí.2'- E§a porlaria entÍa em vigor a na data de sua publicaçáo, revogadas as dispoGiçôes em
contíário

CÃMÂRA MUNrcIPAL I'E MAMAÍ{GUAPE, ESTADO DA PARÂiBÀ EIn OiI dC JANEiTO dE 2Oí3.

EIIERSON FERREIRA VIANA DA SILVA
- Presidente -

Mf,S: 07 DE JANEIRO.{NO: 2013

Á
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REF. : PRocEsso lrctrarónro
oBJnro: PrestaÇão de serviços técnicos êspeciarizados na á.rea jurldica - Advogadocolrespondendo asaessoria e consultoria jurídica junto a câmara r4unicilal de Mamanguape.

DECI,ATU|]çÃo

Conf o.rne
rel a tivo

sofj-cltado, declaramos haver:
à contrataÇão em tê1a:

disponibllidade orÇamêntária para execuÇão do ob]eto

Recursos Próp'ios da câmara Muricipâr de Mamânguape: 01.01 01.031.0001.200r. 3390-35.00

Mamanguape PB, de Ma.rÇo de 2013.21

C

Tesourei ro
IO I,EITE ET

ã6í-NÊD-À

oB
/o
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c

\§i!z
EsrÀDo DÀ pÀxÀÍBÀ

cÂln,RÀ MuNrcrpÀr DE lalrÀNcuÀpE
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EsTÀDo DA PÀBÀiBÀ

cÁl{ÀBÀ MrrNrcrpÀr DE MÀtÍANcuÀ?E
GÀBTNETE DO PRES IDEIIIE DÀ CÀ}'ÀRÀ

ÀuloRrzÀçÃo

Autorizo a CorÊissâô Permânente dê LlcitaÇão, a realizar procedimento Iicitatório, na
modali.dade exi.gida pêIa legislação êm vigor, dêstinada a:

prestâÇão de serviços técnicos êspêcializados na área juridica - Àdvogado -, corxespondêndo
assessoria ê consultoria jurldica junto à Câmara Municipal de l,tamanguape.

conformê informaçóes do setor contábi1, existe disponibitidade de dotaÇão específica noorçaEento vigentê para êxecuÇão do objeto a ser licitado.
Manânguape - PBt 27 de MarÇo de 2013.

a
EMERSON T'ERREIRA V]ÀNA DA SI VA
Presidente da Câmara
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ESTÀDO DÀ PÀXÀIBÀ

cÁuARÀ l(rNrcrpÀL DE tíA!,ÍANGuÀpE
corfl ssÀo PERI'G,NENTE DE r,rcrrÀçÁo

PROI\CCOIO
PRocEsso trcrrATóRro

objeto: prêstaçáo de serviÇos técnicos espêcializados na árêa jurídica - Àd\.rogado
correspondendo assessoria ê consurtoria jurídica junto a cânlara lt-rrlicipal de Ma[ang:uape.

rxrxreÍrrs! N" rNoooo3/2013 - 27/O1/20L3

Observado o disposto na legisLaÇâo pertinente no que concerne à loodalidade dê 11citaÇão
êmpregada êm re.laÇão ao valor prêvisto do certãmê e as características e particulâridades dadêspesâ, bêm co@o o gue já foi rêâIizàdo até a prêsentê datâ corh objeto semãlhante ao que serálicl-tado ê ainda o que consta dos êlementos dê planêj âmento da adninistraÇão, enl especial o
orçamênto rigentê. esta CôItrissão protocolou o processô em te1âi

RODRI DÀ 51
Presrdênte da Corlissào
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EsrÀDo DÀ pÀx,ÀiBÀ
cÁIÍÀr,À lruNrcrPÀr DE MAMAITGuÀPE

colfi ssÀo PERI.{ANENTE or lrcrreçÀo

TERIío DE ÀtmnçÃo DE rR@Esso lrclteúnto
PROCESSO À.DMINI STRÀT IVO N" 130327ÍNOOOO3

objeto: PrestaÇão de serviÇos técrlicos êspecralizados na área jurldica - Advogado -,correspondendo assessoria e consultoria jurldica junto a câ&a!a Munlcipal de MaÍEng.Lrape.

I - XECEBII&}ITO
Nesta data recêbemos a documentaÇáo inerente à êxêcuÇão do objêto acimÀ indicado, coryogtope]Ôs s€gnrirrtês ê1êmêntôs: so.licitação pâra reâIizaçáo dê p!ôêesso .licjtatório na modàLj.dadeexigida pela leglslação vigente, con justificâtiva para a nêcêssidadê da contratação, pesquisa
de preços corlespondênte, a autorizaçâo devida ê declaração dê existir a rêspectivadasponibilidade orÇàmêntária.

Ir - DSoMCOIO
obsersando o disposto na legj-sIaÇào pertinêntê no que concerne à modalidade de 1j-citaçâo
empregada ee relaÇào ao valor previsto do certamê ê as caracteristicas e particularidadeg da
despesa, bem como o gue já foi realizado até a presêntê data coln objeto semelhanEe ao que serálicitado e ainda o que consta dos elemêntos dê plarlej amênto da adntinistraÇão, eE especial o
orÇamento vigente, esta CoEissâo protocolou o processo êm tela:
lneÉigúr,cl. ro ItrOOOO3/2013 - 27/OX/2O]-3.

IlI . EÍJEüEIÍIOS DO PROCESSO
Àpós devidãmênte autuado, protocolado ê numerado, contêndo a autorizaÇáô respectiva, aindicação sucinta dê seu objêto e do recurso próprio parâ à despêsà, nos têrmos dô Àrt. 3g daLêi' 8.666/93 e suas alteraçôes postêriores, sêrâo juntados posteriormente o parecer cLa
cor.Lissão Julgadora. a dêvida Exposj-Ção de Moti,vos com seus elemêntos constitutivos, inclusive
a correspondentê ninuta do contrato, os quâis serào submetidos à apreciaçào da Autoridade
Superj-or belo cooo a análise da Assesso.ria JurÍdica.

IV - PRO@DIIIETTO
Remeta-se a Secretaria da Cânara Municipal de !Íamanguape.

Prezados Senhorês,

Encanrinhamos, nesta data, os e1e&entos do processo gra autuados para a devj.da j.nst.ruÇão,
devendo ser juntada a respectiva Exposição de Motivos elabolada por esta secretaria da CâmaraMunicipal de Mamanguape, a qual indicará nêcêssariamênte, dentre outras informações, a razãoda êscolha do fornêcedôi ou executaÍtte e a justificativa do preço. O processo, em seguida,deverá ser sub&etidô à apreciação da Àutoridadê superior para ratificação e pubJ.icação na
imprensa oficial. consoantê AÍt. 26 dâ f,êj" Federa] 8-666/93 e suas alteraÇôês posteriorês:

. Ele&entos do processo ola ar.rtuado.

. Paxecer da CoEissão Julgadora.

Mamanguape 2'1

ROD SDÀSI
êsi.dente da Conli ss

de MarÇo de 2013.
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ESTÀDO DÀ PÃRAIÀÀ.
CÂI,ÍARA MUNrcrPÀr DE Mu.!\NcuÀpE

coMrssÀo pERr{ANE}rrE DE LrcrrÀçÀo

INEXIGIBIIIDADE DE IICITÀÇÃo No INOOOO3/2o13

1.O - DO (»I;IETIVD
Prestação de sêrriços técnicos espêcializados na árêa jurldica - Advogado -, corrêspondendo
assessoria e consultoria juridica junto a Câmara Municipal de Mamanguape,

2.0 - irusIlFrcÀTrvÀ
Considerados os aspectos e singularidade da cont.rataÇão e observadas as disposiÇões daa
.1eqis1aÇão pertinentê, eDtende-se que é inexigivel a licitaÇão.

3.0 _ FOMTüENIO IEGÀIJ
À contrataÇão poderá ser aeobertadâ por Inexlgibalidâde de LicltaÇão, nos termos do Art. 25,
inciso IÍ, da Lei fêdêra1 n" 8.666/93 e suas altelações postêriores:

"AÍt. 25. É inexigiveT a ficitação quando houver lnviabifidade de conpetiÇão,

"If lrârá á contratação de seavjços técnicos e.numerâdos no art. i3 destê
singDLar, com pÍoíissionais ou erE>resas dê notória especializaÇão, vedada
para serviços de pub"ljcjdade e divufgaÇão. "

4.0 - rf,srFÍrçÃo Do PRocEsao
Devêrá ser obselvado o disposto nos Ãrts- 26 e 67 do refelido diplora legal.

êm especjá-l: "

Lei, de úatureza
a inexigiblfidade

É o entendimênto desta CoÍLissão, safvo melhor juízo à consideração superior.

Mamângi]ape - PB, 27 de Narço de 2013.
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EtPoslÇÃo DE uolrvos No rNoooo3/2013

Uamanguâpe - PB, 28 de MarÇo de 2013.

1-0 - DO O&rgfrvo
Tem a prêsente exposiÇão de motivos o objetivo de esclarece!. em consonância com a legj-s1aÇão
vigente, as razões da singularj-dadê da seg'uinte despêsa: PrestaÇão de serviços técnicos
especiâlizádôs rra área jurídicâ - Àdvôqâdo -/ correspondendo assessoria ê cô,.rsultoria jurldjca
junto a CâElara Municipal de Mananguape.

2.0 - DÀ NECESSTDÀI}E DÀ CONTRÀ ÀçÃO
A contrataÇào do objeto acima descrito será efetuada, nos termo das especificaÇões técnicâs e
informaÇões co(plementarês constalte desta exposiÇão de motivos, quando for o caso, notivada
pela necêgsidadê do desenvol-vimento de aÇões continuadâs palâ a promoÇào dê atividades
pertinentes, \risando à maxilllizaÇão dos rêcutsos em relação aos objetivôs plogramáticos/
consideradas as diretrizes e metas definidas nas ferramêntas de planejamento aprovadas-

3.O - DAS NAUÕA§ DA ES@IJIÀ DO FORXECEDOR q' EXECIIIÀ}IIE
Em decorrência das caractêristicas ê particularidadês do objeto da contratação em tefa, a
mêsma podêrá ser efêtuâdâ junto a: Albêrdan Jolgê da Silva Cotta - R$ 24.000,00- - Entadadê
ou profissional muito bêm cônceituado no dêsemperüo das atividades inerentes ao ramo
pertinentê a sua espêcialidadê, apxêsentando ótitna qualidade e preÇos dos seus produtos
ôfêrtâdos ê/ow sewíços prestados, já comprovâdos entêriormêntê, justificeDdo, dêstâ fortaa, a
sua escolha,

4.0 - DÀ irUSTrrrCÀTIt,a DO PREçO
o valor da rêfêrida contrataÇão está satisÍatório e compatíveI com os p-rêÇos praticados no
mercado, conforll!ê a cor.respoDdente propostà apreseDtàde e lêvá.rltâmênto efetuàdo, [ediânte
pesquisâ apropriada, êm ârêxo.

5.0 - D rUtfDãüEISDO I,EGIÀI
Entende-se que a regra da obrigatoriedade dà
que à próprie .legis1aÇâo enluneaâ. Portânto ã
lnexigibilidade de Í,icitaÇào, nos termos do
suas alterações poster iores:

ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
cÁT,ÍAa,A I.,ÍT,NI c I PÀI DE MA}IANGUÀPE

SECRETÀRIÀ DÀ CÂ}ANÀ Ií'NICIPÀI DE }AN4U{GUÀPE

licitaÇão nào
contrâtâção em

é absoluta, contenplando exceÇôês,
comento poderá ser ecôbêltadâ por
II, da T,ei Federal no 8-666/93 e

a ap.rovaÇão de Vossa Excelência do
documêntaÇàô pertinente. inclusive

"AÍt. 25. É inexiqivef a licitaÇão quando hoaver invlabifidade de conpetiÇão, etu eslrecia-l:,,

"ff - para a cont.ratdÇão de serviÇos técnicos enumerddos no art. 13 desta Í,êi, de natüteza
singu.Tajr I com profissionais ou etY)resas de notórid espêciafizaÇão, vedada a inexigibilidade
para serviças de pD.bficidade e divuTgação. "

Art. 25, anciso

ocorrer com
6.0 - DÀ CONCLUAÀO
A concrêtizàçào dà rêferida cont.ratâÇão poderia
proces§o em ápreÇo, o qua.l êstá de]ridarÍente instruído com a
a niauta do respectivo contrato.

Atenciosamêntê,

ClcÀoi("".^ Ca"\Às,'.ô Àrl :I.'"

rl: /3 Í
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CLEONISON CÀSSIANO DA SILVA
Diretor
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ESTÀDO DÀ PÀAÀIBA
cÂlasa uuNrcrpal DE tal,tANeuÀPE

co},Il ssÃo PER}íANEI{IE DE LrcrrÀçÀo

OUÀDRo DEMoNsrRràTrvo DE pREÇos - MApÀ DE ÀruRÀçÀo - Bxposrêo DE Horrvos N" rNoooo3/2o13

Pàrtj.êipantês UÍ)id. 9uànt- Vl
1- Seruj.ços técnicos espêcj.alizeclos nà áreà jurídicâ - Àô/ogàdo. O

sêrviços na sed€ dà CânàEa lrunicipàI de l,lemàrtgu4e ou eÍ[ ur[â dê
sistêrnátsicàs, fo!à disso, ficará a intei!â di,sposiçao. diàliànrentê êrn sêu
alêatoriânêntsê.
Àlberian J..ge dà sil.râ Cótte nL-3-- 1.2

. Unit. VL ?otâ1. Cfàss. Obs.
Contlatado aleverá prestâr sêus

suas dependêncies, êôm vlsites
escrltórior ou quà.ndô convocãdo

2 -aaa,aD 24. c!0. !0 1

Mananguape - PB, 28 de MarÇo dê 2013

RESI'I,TàDO fÍIBI:

- A-lberdan ,forge da Silva Cotta.
Ítêm (s) : 1.
valo!: R§ 2 4 .000, 00

CLEONISON CA.SS IANO DA SITI?.
Dirêtor
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EsTÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂtíÀRÀ MrNrcrpÀr DE !íÀl.{ÀNqrÀpE

Cot,'ÍSSilO PEFMÀNENTE DE LÍCITÀçÁO

MINUTÀ DO CONTRÀTO

COlltRÀTO No: ..../2013-CPL

TERr.,to DE coNTRÀTo euE ENTRE sr cEtEBRÀl.r A CÂI.{ABÃ MuNrcrpÂt DE
MAMANGUAPE E pÀ.FÀ r'oRNEcrMENTo E/ou pREsrÀqÀo DE sERVrÇos
CONEORME DISCRIMINÀDO NESÍE INSTRU}íENTO NÀ FOR}íÀ ÀBAÍXO:

Pefo prêsêntê instrumênto particulal dê contrato, dê um lado Cânâra Municipal de Mamanquape - Rua
Duque dê Caxias, 123 - Centro - Ma&anguape - PB/ CNPJ no 12.'120.256/0001-52, neste ato represêntadápelo Plesidente da CâII]âra Emetson !'erreira viâna da Silva, Brasileiro, Sottêiro, professo!,
residêntê e domlciliado na Rua Marques de HêlvàI, 329 - Centro - Mamanguape - pB, CpE no
439.842.4f4-45, , carteita dê Ideotidadê no 2-269.'722 ssP-PB , doravante simplêsnênte CoNTFÀTANTE, ê
do outro lâdo ,,. -..... - ..., CNPJ no neste ato
rêprêsentado por ---. rêsidênte e donliciliado na ....,

Carteira de fdentidade ," ...., dotavante simplesnêatê CONTRÀTÀDO,
dêcidiram as pârtes contlatantes assina! o presente cootrato, o guâI se regerá pê1as cláusulas e
condições seguintes:

o.íusura pF:DrErRÀ - Dos FUNDàrGNEos Do @tt!RÀlo:
Este contrato decoÍrê da licj-taqão modalidade Ine)aigívêI no rN00003/2013, processada nos termos dâ
Lêi Eêdêrâl no 8-666,/93 e suas aItêrêÇóês,

einsurr sBeoluÀ - Do oÀrgÍo Do cot$TRÀlo:
O prêsente conttâto tem po! objeto: PrestaÇão dê sêrviços técnicos êspecializâalos na áteâ jurídica -
Itdvogado -, col!êspondendo assessoria e consu.Itoria jurídica junto a Câmaaê Municipal dê llamanguàpê.

o fornecimento ê/ou Prestação dos sêrviços dêvêráo obedecêl rigorosamêntê às condiçóes exprêssas
nêste j-ostlumênto, p!oposta apresentada, lnexigíveI nô IN00003,/2013 e instruções do Contratante,
documentos êsses que ficêm fazendo partes integrantes do ptesente contlato, indepêndente de
tlanscriÇão -

ccÁugurÀ ltERcErRÀ - Do \rÀroR E pREços:
O valor total destê contrato, a base do preço pÍoposto, é de R$ ... (...).
Rêpresentado por: ... - x R$ ........ -

cr,iigsu:,À euARrÀ - Do REÀirugrÀt'@t'ro:
o valor contlatuê] poderá sêr ,eàjustado com perj.odicidade aouaI, mêdiante acordo, tomando-sê por
base o mêa de assi[âturâ do respectivo êontrato. na mesnâ proporção dâ variaçâo verificada oo fpcÀ-
IBGE acunulado ou, na sua fa1ta, um novo índice adotado pelo Govelno Federal que o substj.tua.
Oco!!êndo o desequi,líbrio êconômico-financêiro do contrato, poderá sê! rêstabêlecidê a relaÇão gue
as paltes pactuaram inicialmente, nos têfinos do Art. 65, Inciso II, Àlínea d, da tei g.666/93,
medialrtê comprovação documênta1 e iequêlimêíto expresso do Contratado.
o contlatadô se obliga â presta! seus sêrviços na sedê do oRc ou em rnnâ de suas dêpendências, com
visj-tas sistenÉticas, forâ disso, ficará a inteira disposiçáo, diaaiamêntê, en seu escritólio. ou
quando convocado aleatoriamente.

cufursmÀ eunlTÀ - DÀ oorlçÃo:
Às despesas correrão poi conta da sêguintê dotaÇão, constaate do orçamento vigênte:
Recursos Próprios da Cârnara Municipal de Mamanguape: 01.01 01.031.0001.2001 3390.35.00

crÁrgun gExrÀ - Do PÀcâriBf,ro:
O pagamento sexá efetuado na Tesouraria do Contratante, í[êdiânte procêsso lêgu1ar, da seguinte
naneira: Ilrensa.lmeâte, para ocorrer no prazo dê trinta dias, contados do período de adinplemento de
cada parcêla.

cÍ.áIrst rÀ sÉrD,s, - Dos PRÀzos:
O pr.azo máximo para a execuÇáo do objeto ora cootratado, confoane suas câ racterís tica s, e que admitê
ProrrogaÇão oos casos Previstos pela Lei 8-666/93, está abaixo indicado e será coltsiderado a paltir
da assinatula do Contrato:

Inicio: Imedi-âto
Conclusão: 12 (dozê) mêses

o Prazo de vj.gência do presente contrato será detêrminado: 12 (doze) mêses, considêlado da data dê
sua assinatura.
À vigência dêste lnstrumento podêrá ser prorrogada por iguais ê sucessivos periodos, &ediantê acoado
entle as paltes, conforme o disposto no Art. 5?, da Lei 8-666/93, observadas as caractêxísticas do
objêto contratado -



criiusgr,a orÍÀrrÀ - DÀs oBRrcàçôEs Do coNaRÀxrrxrE:
a - Efetuar o pagamento lêlativo ao fornecimênto ou ptestação dos serviços efetivêmên
de acordo com aS respectivas cfáusulas do presente contaato;
b - Ploporciona! ao Co[tràtado todos os mêj.os necêssálios pata o fiel folnêcinento ou
serviÇos contratados;

q

ANE

real"i1eo" o
aÇão dos

s

dê 2013.

c - Notificar o Contratado sobtê quãfquer irregularidadê encontlada quanto à qualidade Sp
ou serviços, exercendo a nais aRpla e completa fiscalizâção, o quê não êxime o Contlat
rêsponsabilidades contratuais e legais.

cüiusuÀ. rurÀ - DÀs oBRrcÀçôEs Do coNstrÀTÀDo:
a - Executa! dêvidâmente o forneci.meato ou sêlviços descrítos na Cláusula correspondêntê do presente
contrato, dêítro dos me]horês parâmetros de quatidade estabêlêcidos pala o ÍaÍro de atividadê
relacionadà ao objêto contratual, cotrt observáncia aos prazos êstipuladosi
b - Responsabilizar_se por todos os ônus e obrigações concerlrentes à legislaÇão fiscal, civit.
tlj.butália ê trabalhista, bem como por todas as despêsas ê compromissos assumidos, a quatguêr
título, perante sêus fornecedores ou têrceiros em razão da execuÇão do objeto contlatado;
c - Manter plêposto capacitado ê j.dôneo, aceito pelo Cootratãntê, guando da execuÇáo do contlato,
que o reprêseotê integralmeote em todos os seus atos;
d - Pêrmitir ê facilita! a fiscalização do Contratantê dêvendo presta! os infôrmes e esclarêcimentos
so]icitados;
ê - Será resPonsávêl pelos danos causados dirêtainente ao Cootrataôtê ou a terceilos, dêcolrentês dê
aua culpa ou dolo na ê)aêcuçâo do contaato, náo excfuindo ou lêduzindo essa rêsponsabilidade a
figcalização ou o acohpanhamento pêIo órgáo interessado;
f - Nâo cêdêr, transferi! ou sub-contratar, no todo ou êm parte, o objêto deste inst&mênto, sem o
conhecimento e a dêvida autorizaÇão explessa do Contlâtante;
g _ Mante!, dulênte a vigência do contiato, en conpatibilidadê con as obrigaçôes assunidas, todas as
condiÇóês dê habilitação e qualificação êxiqidas no respectivo plocêsso ficitatório, êpiesentando ao
Contrâtânte os documentos nêcêssários, sempre que solicitado.

ct,áustnÀ DÉcnre - DÀ Àr.rERàção a Rtsscrsâo Do corsrnÀro:
Este contiato poderá ser alteaado. unÍ1atêralmente pefa Contratante ou por acordo enttê âs partes,
nos casos previstos no Àrtigo 65 e se!á aesclndido, de pleno direito, conforme o disposto nos
Artigos 77, 78 ê '79 da Lei 8.666/93.
0 contratâdo fica obrigado a acêitar nas mesnas condiÇôês contrâtuais, os ac!ésciÍnos ou suprêssõês
que sê fizerem necessários, até 25& (vinte e cinco por cênto) do valot inicial atualizado do
contlato, ê' no caso de r:eforma de equipamento, até o li1dte dê 509 (cinqueota pot cento) pala sêus
acréscimos -

cr,á,trsutÀ Dú€rra, pRnGrBÀ - DÀg pEmJ,rDÀDEs:
À recusa j.njustâ em deixa! de crmptir as obrigaçôes assumidas e preceitos lêgais, sujeitará o
Co4trâtado, garantida a p!évia defesa, às seguintês penâlidades previstas nôs Àrts. 86 ê 8? da tei
8.666/931 a - advêrtênciê; b - multa de mora de 0,5t {zêro vírgula cinco pot cento) aplicada sobte o
valo! do contlato por dia dê atraso na eôtÍêga, no início ou na êxêcuçáo do objeto ora contratado; c
- multa dê 108 (dêz por cênto) sobre o valor contratado pefa inêxecução total ou parciaL do
contrato; d - suspensão tempo!ália dê partiêipâr em licitação ê irnpêdimento dê cont!êtar com a
ÀdministraÇâo, pol prazo de até 02 (dois) anos; ê - declaraçâo de inidoneidadê para -Iicital ou
contratal êom a ÀdRioistraÇão Púb1ica enquanto peldularêÍn os motivos dêterminantês da punição ou até
que seia plomovidâ suâ reabilitação pêiantê â própria autoridadê que aplicou a peôãlidade, f -
simu l tanêamênte, qualquêr das pena.lidades cablvêis fundamentãdas na ],êi 8-666/93.

trÁssu:À. oÉc:ne sncxlrÍDÀ - Do FoBo:
Pala dilimj-r as questões dêcollerttes deste coÍltlato, as partês êlegem o Folo da Comarca de
Mamanqnrape, Estado da Paraíba.

E, po! estarêm de p1êno acordo, foi laviado o
assioado pelas partes ê pol duas testemuohas.

plêsente conttato em 02{duas) vias. o qual vai

TESTEMUNHÀS

Maftãnguape - PB,

PELO COMTBÀTÀI+TE

de

EIdERSON EERREIRÀ VIÀNÀ DÀ SILVÀ
Presidentê dâ Cârnarã
039 ,8 42 - 414-45

PEIO CONTRÀTADO



dp-,",.,,.a
.;.'àl' .......'.-..' ii.,?
,tii.E-+é:.irh]
,E

EsTÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ
cÁtanÀ MUNrcrPÀr DE lrAlrENGuÀpE

GÀSTNETE DO PRESIDE.IIE DÀ CÀMARA

Erqrediente:

Àssunto:

LegisJ.ação :

Ànexo:

ExposrÇÂo DE Morrvos N." rN0ooo3/2013
SECRETARTA DÀ cÂro.R.A. r'IUNrcÍpAt DE r'alG.NGUÀ-pE
Prestaçâo de serviços técBicos especializados na
área jurídica - Àdvogado correspondendo
assessoria e consultoria juridica jurrto a Câmara
Municipal de Mamanguape.
Art. 25, inciso II, da Lei Federal n. 8.666/93 e
suas altêraÇões.
Exposição de mot.ivos correspondente e seus
elementos, inclusive a minuta do respectivo
contrato.

DESPÀCHO

APROVO a corrêspondente proposta nos termos do expediente supra mencionado. Acolho a situaÇâode Inexigj-billdade dê r,icitaÇão, por estâr em consoaância con as disposições contidas na
1êg,isf ação pertinênte.

Remeta-se o procêsso/ devidamente instruído dê todos os seus
apreciaçào da Àssessoria .lurídica, para os fins ê êfeitos legais.

elementos constitutivos, à

Mamanguape - PB, 29 de MarÇo de 2013.
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E}TÊRsON FERREIRA VIÀNÀ DÀ SILVA
Presadênte da Câ]tlara
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EsTÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ
CÀI.{ABÀ M'NTCIPÀI DE I'ÀI'TA}.IGUÀIIE

ÀssEssoRrÀ JrrRÍDrcÀ

PÀRECER

Aralisada à natéria, nos têrmos da Lêi Fêderal n" 8.666/93 ê suas alteraçõês, e considerando o
têor dos documentôs e infornações aprêsentados, esta Assessoria Jurídica é de parêcer
fâvorável ac' rêconhêcimento da situaçâo de Inexigibilidade de Licitação, coltro se contém no
despacho de acolhimento exarado pelo senhor Presidentê da Câ]narâ, o qual êstá de acordo com o
Att. 25, inciso II, do refêrido daploma lega].

orig€e:

Àssunto:

fÍrteressados :

Ànexo:

Mamanguape

ExposrÇÃo DE MoTrvos N." rN00003/2013
sEcRErÀRÍA DA cÂl,nRA MUNrcrpAr DE IGI{ANGUÀPE
PrestaÇão de se,rviÇos técnicos espec-ializados
na área juridica - Àdvogado -, co.r.respondendo
assessoria e consultoria jurídica junto a
Câmara Municipal de l'lamanguape.
Câmara Municipal de Mamanguape e: Àlberdan
Jo.rge da Silva Cotta,
Exposição de motivos correspondente e seus
elementos, inclusive a minuta do respectivo
contrato.

de inexi gibllidade
fins previstos nos

Esta Assesso.rj-a Juridica sugerê a pu.blicaÇào dos extratôs de ratiflcaÇào,
de licitaÇão e do contrato corrêsponderte na Irq)rensa Oficj"al, para osArts. 26 ê 61 dà l,ei Fêderal no A.666/93 ê afteraÇões.

PB, 02 de Àbril de 2013-

DE
As

OÀB PB

Àtru)nÀIrE rrBro
Jurídico
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EsrÀDo DÀ pÀrÀiBÀ
cÂl"rÀrÀ MuNrcrpÀr DE rfir{ANorrÀpE

oÀBTHETE Do PRE3TDBTTE DÀ cÁHÀRÀ

Mamànguapê - PB, 02 de Àbril de 2013.
PoRTÀRra r[" IN 00003,/2013

o PRESTDENTE DA cÂtGRA DÀ cÂtqxÀ MIJNrcrpÃr DE laImNGIrApE, EsTÀDo DA pÀx-LÍB.A., nô uso de
suas atri-buiÇôes leqais,

R E S O L V E:

RÀfI FICÀR â Inexigibilidade de l1citaÇão, que objetiva: Prêstação dê serviços técnicos
especiali-zados na área jurídica - Advogado -, correspondendo assessoria e consultôlia juridlca
j unto à Câmara Municipel de Mafiang\rápe; com basê nos elehentos constalrtês da E><posiÇão dê
Motivos n" IN00003/2013, a qual sugere a contrataÇão de:

- ÀLberdanJorgê da Silva Cotta.
020366304-'72
Valor: R$ 24.000,00
Publique-se e cumpra-se,

á,,.-l** ff'r* a
EMBRSON TERREIRA VÍANA DÀ SITVA

Plesidente da Câmara
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ESTÀDO DÀ PÀ3ÀIBÀ

cÁlrARÀ ln NrcrpÀL DE MÀr,rÀNcuÀpE
cÀBrNErE Do PRES TDENTE DÀ cÀrrÀRÀ

l.íananguape - PB, 02 dê Àblil de 2013.
poRTàÀ.IÀ Nô rN 00003,/2013-01

O PRESIDEMTE DÀ CÂ],CRA DA CÂIARA MUNICIPÀT DE MAMANGÚÀPE, ESTÀDo DÀ PARÀÍBÀ, no uso de
suas atlj-buj-ções 1êgais,

R E S O L V E:

ADJUDÍCÀR o objeto da lacitâÇáo, nodalidade Inexiglvel n" IN0OOO3/2013: prestação de
serviços técnicos especializados na área luJidica - Advogado -, corespondendo assesgolr-a ecoôsultorie jurídice junto à Cârnara l.íurlicj,pal de MatÍranguape i coln base nos elementos constantes
do processo coüespondente, a:

- A.1bê.rdan Jorge da Silva Cotta.
020366304-'72
Vâlor: R$ 24 -O00,00
Publique-se e cullq)ra-se,

E
//t"lnt-

L
'!t4h4n t)'t*,t b2

EMERSON FERRBIRÀ VIÀNÀ DA SÍLVA
Presidente da Câtrlara

óíN-tu-»



CoN'rRÀTo N": 00008/2013-cPI aí(
DEí;

Pelo presente lnstrumênto pa.ticula! de contrato, dê um l-ado Câmara Municipaf de Mamanguape
Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - Mamanguapê PB, CNPJ ^o 12.'120.256/ 0001-52, neste ato
representadê pê]ô Presidente da CâfiàIá EmêrsoD Ferreira Viana dã Si1va, Brasileiro, Softêiro,
Professor, residente e domiciliado na Rua Marques de Herval, 329 - Centro - Mamanguapê - pB /
CPE n" 039.842.4L4-45, , Cartêira de ldentj.dadê nõ 2.269-122 SSP-PB , doravante simplesmentê
COMIRÀTÀNTE, ê dô outro lado À1bêrdan Jorg:e da Silva Cotta - Av- Senador Rui Carneiro, 214 -
Cêntro - Mamanguape PB, CPF n" 020.366.304 ?2, doravênte simplesmêntê CONTRATÂDO, dêcldiram
as pàrtes contrâtântês ass.iDar o p!êsênte contrâto, o que-1 sê regrêrá pe]as cláusu]as e
condiÇôês seq.-rintes :

cüiu$[,À PRIMEIR,A - Dos FUNDÀÀ,E}IToS Do C@{aBÀÍo:
Este contrato dêcorle da licitâÇão modalidade lnexigívef n" INo0003/2013, processadâ nos
tê.rmos da lei Eederal i" 8-666/93 ê suas a1têraÇõês-

O fornecimênto ê/ou prestação dos serviços deverào obedecer rigo!ôsamentê às condiÇõês
expressa§ neste instrumento, proposta aprêsentada, Inexigívê1 n" IN00003/2013 e instruÇôes do
Contratante/ documêntos esses que ficaln fazendo partês integÍrantes d.o presente contrato,
indepêndêntê de transcriÇão.

cüfur$IIÂ IERCErRÀ - DO lrÀraR. E PREçOS:
O valor total dêste contrato, a base do preço pr:oposto, é de R$ 24.000,00 iVINTE E OUATRO MIL
REAIS).
Rêp-resêntâdo poÍ: L2 x R§ 2.000,00.

CIáUSI,IÀ OI'ãRAÀ - DO REA,JUSTÀI BTIO:
o valor contrâtuâl poderá sêr reajustado com periodicidadê anual, mêdiante acordo, tomando-se
por basê o mês de assinatura do rêspêctivo contrato. ra Inesma proporÇào da variaçào vêlifacadê
no rPCÀ-rBGE acrnnuràdo ou, na sua farta, r.rltr novo indice adotâdo pelo covêl.no Fêdê-râf que ô
substltua.
ocorrendo o dêsêqullibrio econônico-financeiro do contrato, poderá sêr resta.bêlêcida a rêlaÇão
que as paltes pactuarâm inicialmêntê, nos termos do Art. 65, Inciso II, A]ínêa d, da Lêi
8.566/93, mediantê comp-rovação doculental e requetimento exprêsso do Contratado.
o Contrâtado sê obriqa â prêstar sêus sêryiÇos na sede do oRC ou êm umà de suâs dependênciàs,
com visitas sistênáticas, fora disso, ficará a inteira disposiÇâo, diariamênte, êm seu
escritórj-ô, ou quando convocado aIêatoriamente.

cüíu$IIÀ OUrI(fÀ - DÀ D(rrÀçÃo:
As despesas correrão pôr conta dâ seguinte dotaÇão, constêErte do orÇamento vigentê:
Rêcursos Próprios da Cámara ]'tunicipaf de lÍamàngmape: 01,01 01-031.0001.2001 3390.35.00

CIÀU$'IÀ SE§I'NDÀ - DO OBi'ET() DO COIITRÀIO:
O p.resente contrato têm por objeto: PrestaÇão de serviÇos técnicos especiàlizados
lurídica - Àdvogado -7 corrêspondêndo assessoria ê consuftoria juridica junto
Municipa] dê Ilt nangnrape.

clÁu$,IÀ strf,À - Do pÀ6Àt E!ÍIo:
O pagamento sêxá efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante ptocesso regular:,
maneira: Mênsâlmente, para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do
adimpl q[ênto dê cada parcêlâ.

na área
a Câmara

da seguinte
pêríodo de!4

§cüiusurÀ sÉTn4, - Dos p§,Àzo.s:

O prazo máxirno para a exêcuÇão do objêto ora contratado, conforme suas características, e
adnlite prorrogaçâo nos casos prev.istos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e s
considerado a partir da assinatura do Contrato:

I41ci-o: Imediato
Conclusão: 12 (dozê) mêses

o prazô de vigência do presente contrato sêrá determinado: 12 (doze) mêsês, considêrado
data de suâ assinatura.
À vig.ência deste instrumênto poderá ser proEogÍada por igr-uis e sucessivos perlodos, mêdiantê
êcordo êntre as partês, conforme o disposto no Àrt. 57, da Lei 8.666/93, obserwadas as
caracteristicas do obj eto contratado-

qu

da

cuíusur,À orTÀvÀ - DAs oBÀ.rcÀçõEs Do @t{rRÀrÀtÍrE:
a - Efetuar o pagamento re1âtiwo ao fornecimênto ou prestâÇão dos
reaLizados, de acordo com as respectivas c1áusulas do presente contratoi
b Proporcionar ao Contratado todos os meios nêcessários para o
p.restaçào dos seryiÇos cont rãtados,.

serviços efêtivâmente

fiêI fornecimênto ou

6fií,NE-D)\

rERrrío DE coNTRAro QUE ENrRE sÍ CELEBRÀH 
" 

.Â** íi*fk*aL-
MA}ÍANGUÀPE E AiBERDAN JORGE DA SITVA COTTA. PARA FOBT&IMENTO E/OIT]
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORI,ÍE DTSCRTMTNADO resre r :íE3UmMIO NÀ)/
EoRI4A ABAIxo: _L. ç:.t- ,.'



c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto
produtos ou serviÇos, êxercendo a mãis aq)la e conpleta fiscalizaÇão, o
Contratado de suàs responsâtrilidadês contratuais e legais.

à
que

a
1

}lào
rl

o
\//

va1

tÍ)

cü(usulÀ líoNÀ - DÀs oBRrcÀÉEs Do c@fTRÀtâtr)o:
a - Executar devidamente o fornecimento ou serviÇ
prêsêntê contrato, dentro dos mêlhorês paiâmetros
atiwidade lelacionada ao objeto contratual, com observânciâ aos prazos estipul-ados;
b - Responsa-bil izar-sê por todos os ônus e obrigações concernêntes à leqlslação fiscal, civil,
tributália e tlabalhista, bem como por todas as despesas e colnpromissos assumidos, a qualquer
titulô, perante seus fornêcêdoles ou teaceiros em razão da êxêcuÇâo do objeto contratado;
c - Mànte! pxeposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratantê, quândo da execução do
contrato, que o replesêntê iotêgralmente êm todos os seus atos;
d - PêIlILitlr e facilitar a fiscalizaçâo do Contratantê devendo prestar os informes e
êscl areclmentos soI l ci tâdos,'
e - Será responsávef pelos danos causados diretamente ao Contratânte ou a têrcêiros,
decorrentês dê sua culpa ou dolo na exêcuÇão do contrato, nâo excluindo ou reduzindo essa
responsabi lidâde a fiscalizaÇão ou o acornpanhamento pelo 619à0 interessadoi
f - Não ceder, trangferir ou sub-contratar, no todo ou êm partê, o objeto destê instrumento,
sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contlatante;
g - Mante!, durantê a vigência do contrato, en cotrpatibitidade com as obligaÇões assunidas,
todas as condiÇõês de habilitação e qualificaçáo exigidas no rêspectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os doqnnentos nêcessárj-os, senq)rê que solicitado.

cúÁu$rrÀ DÍ:cn4. - DÀ Àr,rBÀçÃo B REscrsÃo Do corTnÀlo:
Estê contrato poderá sê! alterado, uni-lateral-nente pela contratante ou por acordo entre as
pârtes, nos casos previstos no Àrtigo 65 e será lesci.ndido, de pleno direito, coníorne o
disposto nos Àttigos '7'l , 78 e 79 da Lei 8.666/93.
o contratado fica obrigado a acêitai nas mesmas condições contratuais, os ac!éscimos ou
supressões que se fizerem nêcessários, até 25\ (vintê e cinco por cênto) do valo! inicial
atualizado do contrato, e, no caso de reformâ dê equipamênto, até o 1iftitê de 5ot (cinguenta
por cento) pa!a seus acréscimos.

CLÀUSUIÀ DECII{À PRI}íEIRÀ - DÀS PENAIJIDÀDES:
À recusa injusta êm deixar dê curuprir as obrlgaÇões assumidas e prêcêitos legais, sujeita!á o
contratâdo, g'arantida a prévia defesa, às seqnrintes penalidades previstas nos Àl.ts. 86 e 87 da
LeL 8.666/93r a - advertência; b - rÍulta de mola de 0,5t (zero virgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega. no início ou na execuÇáo do
objêto ora contratado; c - multa de 101 (dez por cento) sobre o valor contrâtado pela
inexecução total- ou parcial do contrato; d - suspensão temporárla de participar êm licitaÇào e
impedimênto de contratar com a Àctuiinistração, po! prazo ale até 02 (dols) anos,. e - dêclaraÇão
de inidoneidade pala licitar ou contratar com a Àdmi[istraÇão Pública enquanto perdulatem os
motivos deterninantes da punição ou até que seja promovida sua rea.bifitaÇão perante a própria
autoridade quê aplicou a pênalidade,' f - gimultaneamente, qualquer das pênafidades cabiveis
fundêmentadas na ],ei 8.666193.

cuiusul,À DÍ:cD{À sBmrDÀ - Do FoRo:
Para dirlIÍLir as quêstôês decorrêntês deste contrato, as partês ê1egem o Forô da Comalca de
Mamâhquape / Estado da Paraiba.

os descriLos na Cláusula "or..\graqna.de qualidade estabelecidos pala-ê- fàmô

E, por estarêm de pleno acordo, foi favrado o
assinado pelas partes e por duas testêrnurüas.

presentê contrato em 02(duas) vias, gual

Mamanguape

PELO CONT

039-842.414-45

PELO CONTRATÀDO

PB, 05 de Abril- de 2013.

EMERSON IE
Presi.dente

IRA VIANA DÀ SILVA
Câmara

Oü,^a^l0tt0 \ín-*...,.- 0 *, ãÀDaía À-í"\,=,
À-Ibêrde! üorge dà Silva Cotta

\

TESTEMUNIIAS

§\
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EsrÀDo DÀ plraÍsÀ.
cÂuAaÀ MUNrcrPÀL DE llÀLÍANcuÀ?E

coMr ssÀo pERr'aNENrE DE LrcrrÀçÀo

rxprreÍvgE !r" Noooo3/2o13

DEcrÀRÀCÀo - puBl,rcÀçÃo

DEcLÀRÂÇÃo

DecLaro para os devj.dos fins de direlto, que uma cópra dos termos de Ràti-ficaÇão e AdjudicaÇãô
bem como do respectivo extrato dê Inexigibilidade de Licitaçào referentes ao processo acrna
indlcado, foràtn dêvidarnente âfixadas no cuâdro ale Divulgação dêstê órqão, nêsta datà, en
observância as disposiçôes da l,ei Federal n" A-666/93 e suas alteraçõês posteriores.

Mananguape - pBt OZ de Àbril de 2013-

0
RODRIGUES DÀ S

iesidentê da Corlissáo

6i5
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EsrÀDo DÀ pÀxÀiBÀ
ciil{ÀRA uuNrcrpÀr DE MAI.íANGUÀPE

cor.sssÀo pERI{ANEIITE DE LrcrrÀçÀo

rr{mcÍYEr, N. rlroooo3/2013

DEcrÀ-RÀÇÀo - PUBrrcÀÇÃo

DEcLÀRaçÃo

Declaro para os dev-idos fins de dileito, ![ue uma cópia dos termos de RatificaÇão e Adjudicação
bêm como do lespectivo extrato de Ínexigi.bllidade dê LicitaÇâo referentes ao processo acj-naindicado, foram derridamênte afixadas no eoâdro de Divurgaçáo deste órgâo, nesta data, em
ôbserváncia as disposiçóes da Lei Federal n" 8.666/93 e suas alteraÇões posteriores.

Mananguape - PB, 02 de Abril de 2013.

CL ONISÔN IÀNO DÀ SILVÀ
Dirêto!
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ESTADO DA PARA|BA
CÀMÂRÂ MUNrcIPAL DE MAMÂNGUÂPE

RÂTFrcAçÃO E AOJUDTCAÇÃO - TNEX|GTBIUDADE tf ltú0003/mí3
No6 termos d6 elementG constante da respectiva ExposiÇáo de Motivos que instrui o
prccesso ê observado o parec.u da Ass€ssoria Juridica, rêterente a Inexigiblidade de
Licitaçâo n" 1N000G,2013. que obieliva: Pr6taçáo de servbc técnicc 6peçializad6
na área juridica - Advogado; RATIFICO o coÍespoíúente procedimeÍio e ADJUOICO o
seu obiêto ô: AlbeÍdan Jorge da Silva Cottâ - R$ 24.0OO,0O.

Mamanguape - PB, 02 de Akil de 2013
EMERSON FERREIRA VIANA DA SILVA - PÍGideÍte da Càmara

PUBLICAR

n - Quadro de Divulgação do Órgão Realizador do Certame - 02.(N.í3
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ESTADO DA PARÂIBA
CÂMARA MUNICIPAL OE MAMAIIGUAPE

EXTRÂTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAçÀO
PROCESSO: Exp6içáo de Motivos n" 1N00003Y2O13.
OBJETO: PÍedação de servbos técniços e§pecializadG na árca iwidicÂ - Advogado.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso ll, da Lêi Federal n.8.66683 e suas alteÍaçóes
AUTORIZÂÇÁO: Seqetana da Cãmara Municipalde Maman$rape.
RATIFICAÇAO: PÍesdeÍte dâ Câmara, em ozo4,rm't 3

PUBLICAR

l-l - Quadro de Divulgação do Oção Realizedor do Certame - 02.04,í3



ANE

q
o

FL:o
o

- cPr-. o

(
o

ESTAOO DA PARA|BA
CÂITARA MUNICIPAL OE MAMA}IGUAPE

EXTRÂTO DE COIiITRÂTO
OBJETO: PÍ6taçâo de seÍvb6 técnicos 6pecializadc na área juridiça - Advogado.
FUNDAUENÍO LEGAL: lnexigibilidade de LicitaÉo oo lN00O03/20'13.
DOTAÇAO: Recursc Próprios da Câmara Munbipal de Mamanguape: 01.01
01.03í.00,01.2mí 3390.35.00
VlcÊNCtA: 12 (doze) m€§€s
PARTES CONTRATÀNTES; Câmara Munbipal de Mamaírguape e:
CT No OOm&2013 - 05.04.í 3 - Albêrdan Jorge da Silva Cotta - R$ 24.000.00

PUBLICAR

I I - Quadro de Divulgação do Órgão Realizedor do CeÍtame - 05.0it.í3
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITUF'A IWUN'C'PAL DE IIiTAMANGUAPE

Diário Oficial do Município
FUNDADO PEL.\ LEI N".lJ DE ló de JLILHO 1974

ESTADo DA PARAiBA
CÂMARA MUNTCTPAL DE MAMAÍ{GuApE

RÂnFlcAçÀo E ÂoJuDrcaçÃo - tNExtctBtuDÂDE ti. tmooo3/:10t3
Nos te{In6 d6 elementc cordanle da resp€ciiva ExposiÉo dê Moivos que insfui o p.rco e oboeÍyado
o pareceÍ da Assc.sdia Júldba. reÍêrente a lnêxigibilidedê dê LicitâÇáo no tNm0O32Ot3, que ob!êtive:
Prestaçáo de serviçc técnicG Gpecializados na área juridica - Advogado; RATIFICO o conGpondente
procedimento e ADJUDICO o seu obieto a: Alberdan JoÍge da Silva Cotta - R§ 24.000,m.

Mamanguape - PB, 02 de Abrit de 20í3
EMERSON FERREIRA VIANA DÀ SILVA - Pre6iMe & Câmara

EsÍaDo oA PARA|EA
CÂMARA MuNrcrPAL DE MAMANGUAPE

ExTRÂTo DE tNExtctBtuoÂDE DE LtctTAçÃo
PROCESSO: ErpGiÉo de MotivG no lNmOO32O13. OBJETO: pre€taçáo de servhc técnicos
espêciatizâdos na âêe ju,idba - Advogedô FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25. incso [, da Lài FedeÍat no

99Ff9 -". -*!" alteraçoes. AUTORTZAÇÃO: Secretaria da Câmara Municipat dê Mamanguape.
RATIFICAÇAO: PÍ6idêúe da Càmara . em OZO4|2O13.

.{NO:2013 l\tES: 0.1 DE ABRIL

./üA-NETà
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oPc IESTADO DA PARAIBA
PRÉFÉITUF'A MUN'C'PAL DE TII'AMANGUAPE

Diário Oficial do Município
FUNDADO PEL.{ LEI N" .13 DE ló de JttLHO 197{

EsTÂDo DA PÂRÂíBÂ
CÂMARA MUNtctPAL oÉ MAMAÍircuaPE

EXTRATO OE CONTRATO
OBJETO: Pr€staçáo de seÍviic técnicG 6pecializados na área juridica - Advooado. FUNOAMENTO LEGAL:
lnexiitilidade de Liração n. INOOO(82013 DOTAÇÃO: Recursc Própriê & Câmar. iruú)ipal de
Mamanguape: 01.01 0í.031.000í.2001 33S35m. VtcÊNCtA 12 (doze) m€§es. PÀRTES
CONTRÁTANÍES: CâmaÍa Munilipal de Mamanguape e: CT No OOOO8V2013 - 06.04.,t3 - AbeÍdan Joíge da
Silva Co{ta - R$ 24.000,00

ANO: 20lJ NlfS: ABRIL
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ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Sacclo',al da Par.lba
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CERTDÃOq,C /20í2

CERTIFICO que o (a) Advogado (a) ALBERDAN JORGE DA
SILVA COTTA encontra-se inscrito (a) no Quadro de Advogados
desta Seccionalsob no1767 desde 14104/1928.

CERTIFICO, que o (a) advogado (a) encontra-se com a inscriçáo
ATIVA.

CERTIFICO, que o (a) mesmo (a) encontra-se em euite com suas
obrigações compulsórias até o ano de 2012.

CERTIFIGO, que o (a) advogado (a) não soÍreu nenhuma
penalidade por parte deste Egrégio Conselho.

CERTIFICO, que a presente certidâo é para fins e efeitos de direito.

O referido é verdade. Eu, Rafaela Patrícia
Lins de Moura Medeiros, dig iec ri, sendo vál ida pelo prazo

do Conselhode 60(sessenta) dias, conÍorme Provimento 42178
Federal da OAB. Secretaria da OAB-paraíba, em 2Tdezembro de
2012.

VISTO:

IVAÀI
Secretaria- Geral Adj da OAB/PB

RuaRodÍi{PesdêAquino,37-CêntD-Fone:(83)2107.52m-FarPÍes.:(8n)2107-5207-FâxS€c.:(81})2107-5205-FarTss.:(83)2107-5m6-CEp58013{30-Joãopsssoa-pg
EndeÍ8lo na lnbmet r}r'tr.@tpb.oíg.h - E-rnail:pÍ€sireírcà@oabpb.ag.br - E-nnil:seoeamgeral@oalpl.o9.ú . E-Ínait:cedoab-pb@d.om.br
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Receha Federal
CERÍ'DÃO CONJUNTA

utNtsrÉno DA FAENDA
Procuradoria€êÍal da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasll

cERTtDÃo coNJUNTA NEGAT|VA
DE DÉBIoS RELATIVoS AoS TRIBUToS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Ressalvrdo o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre\er quaisquer dÍüdas de responsabilidade do
sujeito passi\o acima idenlificado que üerem a ser apuradas, é certifcado que náo constam
pendências em seu nome, relati\as a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e a inscriçóes em Díüda Ati\a da Uniáo junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).

Esta certidão refere.se exclusi\amente à situaçáo do sujeito passi\o no ámbito da RFB e da PGFN,
não abrangendo as contribuiçóes preüdenciárias ê as contribuiçóês deüdas, por lei, a lerceiros,
inclusi\€ as inscritas em DMda Ati\a do lnstituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidáo
específica.

A aceitação desta certidáo está condicionâda à \,erificâçáo de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://www.receita.Íazenda.govbÊ ou <http://www.pgh.fazenda.gov.bÊ.

Certidáo emitlda com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB ng 3, de 0210512007.
Emitida às 06:50:01 do dia 11/01/2013 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 1010712013.
Código de controle da certidáo: ACEA1ECF.30ED.El99

Nome: ALBERDAN JORGE DA SILVA COTTA
CPF: 020.366.304.72

Certidão emitidâ gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda in\êlidaÉ este documento.

No\a Consulta & Prrp.r.r piginr

v cPr-, ',
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ffi GOVERNO DO ESTADO DA PARAíBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER

CERTIDAO

cóDtGo: Et 74.B4DF.Do 17.2A4D

ldentificação do requerente:
cNPJ/CPF: 020.366.304-72

Emitida no dia Q310412013 às 10:30:1 1

certifico, observadas as disposiçÕes da legislação vigente e de acordo com os
assentamentos existentes neste órgão, que o requereÀte súpra idéntificado está em situação
REGULAR perante a Fazenda pública Esiadual, com relação a oeuitos fiscaisadministrativos e inscritos em Dívida Ativa.A reierida identiiicaçáo Àáo p"rt"n"" ucontribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Êstado dà paraíba.

A presente Certidão nâo_compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nemexclui o direito de a Fazenda públjca Estadual, a quâlquei tempo, cobiar valores a elaporventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão,
devendo ser confirmada a sua autenticidàde atravé! do serviço validar Certidàõ au Débito napágina www. receita. pb.gov. br.

oBS: lnválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ouprestação d.e. serviços de transporte interestadual e intermunicipat ou cómunicação nãocompreendidos.na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado
estiver localizado no estado da paraíba.
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Válida com a apresentação conjunta do cartão de inscriÇão no CpF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério áa Fazenda.

Certidão de Oébito emitida via ,lnternet,.
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E§IADO DA PARAIBA

PREFEITURA TU]IICIPAL DE TATA]IGUAPE

sEcnErARlA DE F|I{AXçAS

DEPAnT DEAnnECADAçI0 E munot

CERTDÂOMGATWA

VerificandoosCadastrosdeTributosdaSecretariadeFinançasdeste

Município foi verificada a inexistência de débitos em nome de ALBERDANJORGE

DA SILVA COTTA, inscrito no c.P.F. 020.366.304-72, residente na Av, Senador Rtri

cameiro - 214 - Mamatguape-PB, assim sendo exercendo o cargo de Diretor do

Departamento de Arrecadação e Tributos lavro e assino a mesma'

Mamanguape, 02 de janeiro de 2013

CICERO JOSE CLECIO DA SOUZA

I)irctor

Valida Por I 80 dias
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PODER JUDICÍARIO
JUST]ÇÂ DO TRÀBALHO

cpnrroÃo NEcÀTrvÀ ps oÉsrtos rRÀBÀr.,,HrsrÀs

NOME: AI,BERDAN JORGE DA SILVA COTTA

CPF: 020 .366 .304-72
Certidão n': 27 8283L9 / 2013
Expedição: 03/04/20L3, às 10:11:07
Validade,t 29/09/2013 - 180 (cento e

de sua expedição.
oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que ÀLBERDÀNJoReE DÀ srLvÀ corrÀ, inscrito (a) no CPF sob
o n' O2O .366.304-72, r.ã.o corsrÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão êmitida com base no arL. 642-A da ConsolidaÇão das Leis do
Trabalho, acrescenEado pela Lei n' L2.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n' 1470/201:- do Tribunal Superior do
Trabalho. de 24 de agosto de 201"1.
Os dados constan!es desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados aLé 2 (dois) dias
anLeriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídlca, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus est.abelecimentos, 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 emit.ida graEuitamente.

INFOR}íÀçÃO IMPORTÀNTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplenEes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
esEabelecidas em sentença condenatória transiEada em julgado ou em

acordos judiciais Erabalhj,stas, inclusive no concernente aos
recolhimentos prevídenciários, a honorários, a custas, a
emolumenEos ou a recolhimentos determinados em 1ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





pRruErRo rERno ÀDrtrvo Ao coNrRÀTo NÔ 00008/2013-cPr - 05.04.13

PRII,IEIRO TERI.tO ÀDITIVO ÀO CONTRÀTO DE EXECUçÃO DE SERVIÇO QUE
ENTRE SI CELEBRÀM À CÂMÀXA MUNICIPÀI DE I,IA}TANGUÀPB E AIBERDAN
JORGE DA SIÍ,VA COTTÀ, PA.RÀ PROMOVER AITERAÇÔES AO CONTRÀTO
CORRESPONDENTE, DISCRII,ÍINÀDÀS NESTE INSTRI]MENTO NÀ EORMÀ

ÀBAIXO:

Aditivo contratual quê êotre si finnam a Cârnara Municipal de Mamanguapê - Rua Duque de
Caxias, 123 - Cent!o - Mâriânguape - PB, CNPJ no 12 -120 - 256/ 0001-52, nêstê ato leplesêntada
pêlo Prêsidentê dâ cânara Emelson ferreila viana da Silva, Brasil-ei-ro, Sôlteiro, ProfessôI,
residente e domlciliado na Rua Marques de Herval, 329 - Centro - Marnanguape - PB, CPF nô
O39 -842 - 41,4-45 , Cârteira dê Ídentidadê no 2.269 --122 SSP-PB, doravantê simplesmentê
CoÀIIRATAIITE, e Alberdan Jorge da silva Cotta - Àv. senador Rui Carnêiro, 214 - Cent.ro -
Mamanguape - PB, CPE n" 020.366.304-72, dolavantê sitnplesmentê COI.IIRATÀIO, objetivando
prômover alteraçóes ao contrato original, decorrente da licitaÇão modalidade Inexigivê1 no
1N00003/2013, observado o disposto no refêrido instrumênto, por nêcêssidade de dâr
continuidade aos se.rviÇos prestados, conforme as cIáusulas e condiÇôes sequintes:

CIÀUfl,IÀ PPJ}IEIRÀ - DÀ ifi'STlFICÀTÍVÀ:
A aftêraçãô contratual acima descrita, que será procêssada nos têrmos deste termo aditlvo/
justifica-se pela necessidade do desênvolvj.mento de ações continuadas para â promoção de
atlvadades pertinentês, visando à uaximizaÇão dos recursos em rêlaÇào aos obj etivos
programados, consideradas as diretrizes e metas dêfinidas nas ferramentas de planejâmento
aprovadas -

CLÀUSUIÀ SEGI'NDÀ - DOg PR,AZOS:
o prazo de vigência do contrato será prorrogado por
Cláusula Sétima do referido instrumento, passando

(doze) meses, conforne faculta a
total para 24 (vinte e quarto)

cráusutÀ rERcErnÀ - DÀs Drsposrçôtss GgRÀrg:
subsistem firmes, rnaftêradas e em pleno vi.gor, todas as dêmais cláusulas ê condiÇõês
estabelecidas no contrato originaf .

nãis 12
o prazo

E, por estarêm dê pleno acordo, foi lavrado o prêsêntê aditivo em 02 (duas) vias, o qual
assinâdo pêlas partes e por duas testeÍunhâs.

MâmanqiLtape PB, 01 de Àbrif dê 2014.

TESTEMUNHAS PEIÀ CONTRÀT

E}ÍERSON EE

vâ1

RÀ VIÀNÀ DA ST TVÀ
Câlna-raPresidente d

039 -842.414-45

PELO CONTRÀTÀ.DO

ü
ÀIberdan ,rorge da sj-lva Cotta

0-



ESTADO DA PARAÍBA
PREFE'TUF'A MUN'CIPAL DE MAMA,NGUAPE

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

MES: ABRIL

EsrADo oA PARA|BA
cÂMÂRÂ MuNtctPAL DE MAMAiúcuaPE

ÊXTRAÍO DE PRIMEIRO TERMO ADÍÍM AO COiITRÂTO N' ür8/í3 DE 05.0i1.í3
PARTES CONTRATANTES. Câmara Municipal de Mamanguape e Atoerdan Jo,ge da Silva Cotta OBJETO:
Prestaçâo de serviços técnicos especializados na área iurídica - Advogado. FUNDAMENTO LEGAL:
lnexigibilidade de Licitaçâo n" lNm003/20í3. ADlTlvO: Pronoga prazo por mais'12 (doze) meses - 05.04.13
até 05.04.15. ASSINATURA: 0í.04.14.

ANO: 2014



TERI.{O DE RESCTSÃO DO CONSIT"ÀT! No OOOOS/2o13-CPL - 05.04-13

TERMO DE RESCISÀO DE CONIRATO OUE ENTRE SI CELEBRÀM A CÀMARA
MUNTCIPÀI DE MAMÀNGUAPE E ÀIBBRDAN JORGE DA 5ÍÍ.VÀ COITÀ, PÀ.RÀ

RESCINDIR O CONTRÀTO CORRESPONDENIE, DI SCRII,{TNÀ.DÃS NESTE
INSTRI'I,ÍENIO NÀ FORI,IA ABATXO:

Termo de resci"sâo de contlato que entre si fi rlnam a Câmara Municipal de Mamanguape Ruâ
Duquê dê Caxi-as, 123 - Centro - l"lamanguape PB, CNPJ no l2-720.256/ 0001-52, neste ato
lepresentada pelo Prêsidênte da Câmara Emerson Ferreira Viana da Silva, Brasileiro, Soltêaro,
Profêssor, residente e doniciliado na Rua Marques de Hêrva1, 329 * Centro - l,Íâmanguapê - PB/
CPF n" 039.842,41,4-45, Carteira de Identidadê 

^" 
2.269--122 SSP-PB, doravante simplesmentê

COI.ITRAIÂI.I'IE, e Àlberdan Jorge da Silva Cotta - Rua Àv. Senador Rui Carneiro, 214 - Cêntro -
Mânláng:l-rapê - PB, CPF n" 020.366.304-72, dorâvantê slrplêsmentê coNTRÀfÀDO / objetivardo
promover a rescisão do respectivo cortrato, deco!.ente da lj.citação modalidade Inexigivel n"
IN00003/2013, obsêrvâdo ô disposto no referido instnúlento, conforrne as c1áusulas e condi.Ções
seguintês:

CI,IíUSUIÀ PRIUEIRA - DOS TU}IDÀMENTOS.
Este termo de rescisâo corlesponde ao Contrato n" 00008/2013, firmado êntre as paItês ên
05.04.13, decolrente da 1lcitaÇão modâlidade Inêxj-qive1 n" IN00003,/2013, processada de acordo
com a Lei Federal n" 8-666, de 21.06.93, suas alterações posteriores ê lêgislação pertinente,
que ficam fazendo partê integrante do presente termo, indêpêndênte dê tr:ansclição.

cuirrsulÀ smÃnlDÀ - Dos lEnlos DÀ RaSCISÃo.
Com base na cláusula décj.ma do respectivo cont-rato, fica o referido instrumento rêscindido dê
foflIa amiqável, ficando acordado que náo haverá qualquer tipo dê rêssaicirnênto ou penalidades
aplicadas às partês contratantes.

E, por estarem dê pleno acordo, foi lavrado o presente aditivo em 02 {duas) yias,
assinado pelas partes e por duas testeúurüas.

PB, 30 dê DezeEüro

qual va1

2474.Mamànguapê

PEIÀ C ONTRÀTA]VTB

EERREI RA VIAIA DA SI
Presidente da câtnara
039.842 . 414-45

PELO CONTFÀTÀDO

À-Iberdan Jorge de sj-Iva Cotta

r E sr EM.,,IIAS----\ 
,/ ,/,"I."/'/ wr1 ,,41
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITUF'A M UNICIPAL DE MAMANGUAPE

FUNDADO PELA LEI N'43 DE t6 de JULHO 1974

EXTRATO DE RESCTSÃO DO COIúTRATO t{'008/13 DE 05.04.í3
PARTES CONTRATANTES. Cãmara túunkipal de Mamanguape e Alberdan Jo.ge da Sitva Cotta. OBJETO.
Prestaçáo de serviços técnicc especializad6 na área jurídica - Advogado. FUNDAMENTO LEGALj
lnexigibilidade de Licitação n' lNmOo32O13. OOTAÇÃO: Recursos PÍóprios da Câmara Municipal de
Mamãnguape: O-1 .01 OÍ.m1.OOO'I.2OOi 3390.35.00. VALOR: R§ 24.OOO,OO. UGÊNclA INICIAL: 12 (doze)
mêse§. RESCISAOT De êomum aco.do erÍre as part€s. DÁTÂ: 30.'12. r 4.

MES: DEZEMBROANO:2014

Diário Oficial do Município

EsrAoo DA PARA|BA
PREFEITURA MUNICIPÂL T)E MAMANGUAPE


