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ES?ÀDO DÀ PÀ.RÀTBÀ

cÂlnÀÀ l,Ít NrcrPÀr DE MAIIANGUÀPE
cor'[ ssÀo pERl'fr'NEN'rs DE r,rcrTÀçÀo

PROCESSO LICTTÀTORIO TNEXIGIVEL

rNE(reÍvE, Nô 11100001/2013
PROCBSSO ADITINISTRÀ?IVO No 130 107IN00001

óRGÃo REÂ1,ÍzÀDoR Do cERrÃME:
Câmârâ Municipal de HamÀngxrape
Rua Duque de Caxias, 123 Centro - UamaIrguape PB
cEP: 58280-000 - Tel: (083) 3292-2786.

OBi'ETO:
prestação dê sêrviços técnicos especlalizados na área contábil- - contador -, corrêspondendo a
ê1âbôrâção da contabilidadê da Câmâra l'Íunicipal de Mamâr'rgruâpe/ com vistâs ao fiel cunprimento
da 1egi51aÇão pertinênte e as normas ê rêgulamentos ditados pelos rêspectivos órgâos
fiscalizadores. os referidos serviÇos nâo incluem a elaboração da PrestaÇào de Contas ÃI1uâl,
pela qual o Contratado receberá o equivalentê ao valor mênsaf da contrataÇão

Et.luEruos ruísrcos »o pBocEsso:
so],rcÍTAÇÃ.o E JUsTlErcATrvA DA coNTRATAÇÃo
ATo DE DEs rGNAçÀo DA coMrssÃo JULGÀDoRA
DEcIÁRÂÇÀo DE DÍSPoNIBILIDÀDE oRÇA}GNTÁR IA
AUToRTzAÇÀo pÀxÀ REÀrr zÀÇÃo Do CERTÀME
PRoTocoLo E ÀuruÀ,ÇÃo Do pRocBsso
PARECER DA coMIsSÃo JUIGÀDoBA
ExPoslÇÃo DE Morrvos
ÀPRovAÇÃo DA AUToRTDÀDE suPERroR
PAF.DCER JURÍDICo
.ATos DE RÀTrFrcÀÇÀo E ÀDJUDrcÃCÀo
CONTRÀTO CORRESPONDENTE
PUBL I CAÇÕEs
DocumNTAÇÃo Do coNTFÀTÀDo
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ESTÀ'O DÀ PÀXÀIBÀ

cÂuÀRA uuNrcrpÀl. DE IrAuÀNcuÀpE
SECRETÂRrÀ Dà CÂIIÀRÀ títrNrcrpÀrr DE uÀÀaNcuÀPE

Mêrnanqillape PB, 07 de Janeiro de 2013.

solicita$ros que seja autolizada à comissão Permanente de ticitaçào d,este órgão, rêalízar
procedimento llcitatório, na modalidade exigida pela legislação êrn vigor, destinada a:

Prêstação de serwlços técnicos espêclâlizados nâ área contábil - contador -, cor.respondendo a
elaboraçâo da contâbilidadê da câmara Municipal de Mamanguape, com vistas ao fj"e1 curnçrrimento
da legislaÇão pêrtineBte e as normas e legulâinentos ditâdos pelos rêspectivos órgáôsfi scal-j-zadores . os rêfêridos serviços nâo incluem a elaboração da prestaÇão áe contas Ànua1,pêlâ gual o Contratado rêcêberá o equivalente ao valor mensaf da contrataÇão.

S erúror Prêsidente da Câmara,

Justificatava para a necessidadê da solicitaÇào:

À contlataÇão acirra descri.ta está sendo solicitada, nos temos das especificações técnlcês
infomaÇõês complementares gue a aconpanham, qua-r:do for o caso, motivada: pela necessidade
desenvôIviúento de aÇôes continuadas para a promoÇâo de ativl-dades pertinêntes, visatdo
maxalllizaçãô dos recursos em .rêLaÇào aos objeiivos programados, consideradas as diretlizês
metas deflnidas nâs fer.amentas de planejamênto aprovadas.

rnfomamos que êxiste disponibilidade de dotaÇão êspecifica no orÇamento vigente para a
execuÇão do objeto a ser licitado, consoante consulta efetuada âo sêtor contábil. Cerlos de
contârmos com imêdiâta aprovaçâo deste solj-cltâção, indispensáve1 à continuidadê dos trâbàlhos
desênvoLvidos, ficamos a intêira disposição pa.ra maiorês êscla.ecimentos que forem julgados
nêcegsários.

Àtenciosâmente,
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CLEONISON CASS IANO DA SILVA
Direto!
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E§Tà,DO DÀ PÀFÀIBÀ
cÂlrenu urnrrcrpar, DE MAlrANcuÀpE

1. O.
1.1.
árêe

TERMo DE REEERÊNCIA

DO OII"ETO
Constitui objeto da p-resênte cont.rataÇão: prestaÇào dê sêrwiços técnicos êspecializâdos na

contábi1 - Contâdor -, correspondeDdo â eleborâÇão dâ conta-bilidade da Câtnâra l'ilDicipâ1
de MaDanguape, com vistas ao fiel cLrmprinlento da legislaÇào pertinente ê as normas e
rêgula$entos ditados pel-os respectivos órgãos fiscallzadoxês- Os referidos sewiços não
incluem a elaboraçào da PrêstaÇão de Contas Ànual, pela qual o Contratado rêcebexá o
equj,valênte ao valor rnensal da contratação.

2 . 0. irusTrErcÀTrvÀ
2.1.4 contrataÇão acima dêscrita, quê gerá processada nos termos deste instlumento,
especificaÇóes têcnicas e informaÇões complemêntares que o acoBq)ântlam, quando for o caso,
lustlfica-se: Pela necessj-dade de deseavolvimento de ações continuadas para a promoção de
ativi-dades peltinentes, visando à maxiElizaÇão dos rêcursos em relaÇâo aos objetivos
programâdos, consideradas as di'ret.razês e mêtas dêfanidas nas fêftâmêntas de planejamênto
aprovadas. As caracterlsticas e especificaÇóês do oblêto da !êferida contrataÇão sào:

CODÍGO DISCRIMINÀÇÀO
Se:v-ç.-. ré.nj.os espe.lãL-:ãl.s rã ár.etr r.nlál,iL - CcrtÀdo!. O Côni-r;lad.,,
.ler,-or: presi:rr sêus .:êrViç.:J.ra sêde d3 liríari r4uJri.ipai lÊ Mârnànltrete, :r.I:l
\.i=itãê sistenátic:;, lrrã di.jso, ficàrá ã iiL'-ei rà .isp!:;-içã., jirrlrnent"
em sÊLi Êrcrila;i,r, t,j q,rinl) rrir',vrr3ir r1'!3lr.lameal€. os r--ie!ii.s
s.rvii..s í:r ir..lLrÊÍ, e el:rt.r_..ti. dã Eresl:;ã. le C.r,.âs Àr,ual, lelr .tLal .i
aor,i.;iad., receberá o eqrlivaleilÊ i., vaL.r nen;a1 ja r.rn'Lratrçir.

UNIDÀDE QUÀNTIDÀDE
ia

3.0,DÀ8 OBRrCÀçOES DO COXIiÀTÀNIE
3.1.Efetuar o paqamento relativô ao objêto contratado efetivamente realizado, dê
cláusulas do respectivo contrato ôu equivalente.
3.2. proporcionar ao contratado todos os meios necessários par:a a fiê1 execuÇâo
plesênte contrataÇão, nos termos do coüêspôndentê instnmênto de ajustê.
3.3.Notificar o Contlatado sobrê qualquer irregularidade encontrada quanto à
produtos ou serviÇos, êxe.rcendo a mais alr{)1a e compfeta fiscalizaÇào, o que
Contratâdo de suas responsabilidades pactuadas ê p!êcêitos lêgais.

acordô com âs

do objêto da

oualidede dôs
nào eximê o

4-o.DÀs oBRrGlçõEs Do coNrRÀràDo
4 . l. ResponsablLizar- se por todos os ônus e obriqíaÇóes concernentes à 1êgj-s1aÇão f1scal. civil,
trlbutária ê trabalhista, bem como pôr todas as despesas e comproÍLissos assurLidos, a qualquer
titulo, pêlantê seus fornecedoles ou tercêilos em razão da execução do objeto contratado,
4.2.Substituii, arcando com as despesas dêcôrrêntes, os nâteriais ou serviços que apresentarem
alteraçôes, dêtêrioraÇões, iÍperfeiÇóes olr quaisquêr irregiularidades discrepantes às
exj-gências do instrunento de ajustê pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou
pagamento.
4.3.Mante!, durante a vigência do contrato ou instmmentos equivalente, em compatibilidade com
âs obrigaÇões assurLidâs, todas as condj.ÇÕes de habilitaÇào e gualificaÇào exigj-das no
respectivo procêsso licitatóri-o, se for o caso, aplesentando ao Contrâtânte os docr&entos
necegsários, sempre que solicitado.
4.4.Não tlansfelir â outrem, no todo ou êm parte, o objeto da contratação, 5a1vo mediante
prévia e expressa autorização do ConLratante.
4 .5. Ernitir Nota Flscal corregpondente à sêde ou filiaI da eÍ4)rêsa quê âpresentou a
documentação na fasê de habilitaÇão-
4.6.Bxecutâr todâs as obrigações assutidas com observância a mêlhor técnica vigênte,
enquadrando-se, riqorosamêntê, dêntro do9 preceitos legais, normas e espêcificâÇôes técnicas
corlêspôrldêntes.

5.0.DOS PA"AEOS

5,1,o prazo máximo para a êxecuÇão do objeto desta contratação e que admite plorrogação
casos previstos na legislaÇâo vigente, está abaixo indicado ê será considerâdô a partir
assinat\1ra dô Contrato:

Inícioi Imediato
Conclusâo: 11 (onze) meses

5.2.O prazo de vigêncra do contrato se!á determr.nado: até o final do êÍelcicio fananceiro
2013, considelado da data de sua assinatura-
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6.0
6.1
Art
6.2

-DO RtÀirusIÀt BtTo
.Os preÇos contratados sáo fixos pelo periodo de l.nn ano, exceto para os caso
. 65, S§ 5" e 6", da Iêi 8.666/93.
.Ocorrendo o desequilibrio econônaico-finarlceiro do contlato, pôderá sêr

relaçâo que as partes pactuaram inicialmente, nos ternos do A-rt. 65, Inciso fI,
Lej" 8.666/93, mediantê co4provaçâô docr.mentaf e requerimento expresso do Contrata

?.o.Do pt€,luElEo
7.1.O paganento será -realj-zado mêdiante processo rêq-ular e êm observância às
procedimêntos adotados pelo Contratante, da sêquinte mànêira: Mensalmênte, para
prazo de trinta dias, contâdos do pêríodo de adimplemento de cada parcela.

normas e
ocorrer nô

e . o .DÀ.s SÀlç&S X)MTtrISTRÀTTVÀS
8-1-A recusa injusta em deixar de cumprar as obrigaÇôês assumldas e preceitos legâis/
sujeitará o Contratado, garantida a prév1a defesa, às sêguintes pênalidades previstas nos
Art§. 86 e 87 da l,ei 8.666/93r a - advêrtência; b - mrlta de mora de 0,5à (zêro virgnrla cinco
por cento) apli-cada sobre o vâIo-r do contrato por dia de atraso na entrega, no iníci-o ou na
êxecuÇáo do objeto ora contratadoi c _ multa de 10? (dez por cento) sobrê o valor contratado
pe.l"a inexecução total ou parctal do contlato,. d - suspensão têmporária de participar ên
IicitaÇão e impedimento dê coltratar com a ÀdrlinistlaÇào, por prazo de até 02 (dois) anos,. e -
declaraÇào de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraÇão Públaca enquanto
perdurare$ os motivos deterninantes da puDição ou até que seja promovidâ 9ua rêàbilitaÇão
perantê â prôpria autoridade que aplicou a penalidâdei f - simtltanêarnente, quaLquer das
penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666193,
8.2.se o val-ox da Eulta ou andênizaÇão dêvida nâo íor rêcolhido no prazo dê 15 dias após a
comunicâÇão ao Contratado, sêrá automaticamente descontado da prtmeira parcê1a dô pagaunento a
que o Contratado viêr a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1? (um po]] cento) ao mês,
ou, quândô fôr o caso, cobrado judiciaLmêntê.
8.3.Àpós a aplicaÇão de quaisquer dâs penalldades p!êvistas, realizax-sê-á coÍ[micaÇão escrlta
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades dê advertência e
multa de mora quando for o caso. constando o fundamênto 1êgal- da punição, informaado ainda quê
o fato será legigtrado no cadastro corrêspondênte-

Mamanguape PB, 07 de Janearo de 2013.

CLEON1SON CASS IÀNO DÀ SILVA
Di retor
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UNIDÀDE QUNEIDÀDE P, UNITÀRIO
13 4.000,00

coDIgo
I

CLEONÍSON CÃ.SSIÃNO DÀ SIIVÃ
Diretor

EsrÀDo DÀ pÀraiBÀ
cÂuane urxrcrplt, DE l.íAr,rANGuÀpE

REFEREIIIE i PESQU]SA DE PRÚÇOS

2.0 - DÀ PESQUISÀ DE PREçOS
2.1 - Com base nos custos pâra exêcuçâo do objeto da contrataÇão êm te1a, gmardadas a9 suas
características e particulâridades. obtidos Eediante consulta efetuada a outras entidades
públj-cas. getoriais e de classes, bem c@o os preÇos praticados no mêrcado para atividades
siurilares. relacionamos abaixo o preço de refe!ência considerado satisfató!1o.
2.2 - l4ês que serviu de basê pâ-ra elabo-raÇâo da Iêfêrida pegquisa: Janêaro dê 2013.

P. TOTÀÍ.
52.000,00

3.0 -
3.1 -

DO I.AIOR
o valor total é equivalente a R§ 52.000,00.

4.0 - DÀs coNDÍÇÕEs DA coNTRATAÇÂo
4.1.O prazo máximo para a êxêcuÇão do objeto desta contratação e que adnite promogaÇáo nos
casos prevj.stos na legislâção \r-igente, está abaixo indicado e será considerado a partir da
assinatura do Contrato:

InÍcio: Imediato
conclusão: 11 (onze) meses

4.2.Os p.reços contratados são fixos pelo período de utr aro, exceto pala os casos previstos no
Àrt. 65, §§ 5" ê 6", da Lei A.666/93.
4.3,ocorrendo o desêquillbrio econônlco-financeiro do contrato, poderá sêr restabelecida a
reLaçâo que as partes pactuaram irliclalnente, nos termos do Àrt. 65, Inciso II, Ãllnea d, da
Lei 8.666/93, mediante comprovação documental e requêrimento expresso do contratado.
4.4.o pagamento será reafizado mediante processo legu]-ar e en obsêrvância às normas e
procedirnentos adotados, da sequintê uaneira: Nensahente, pala ocorrlel no p.razo de tIinta
dias, contados do perlodo de adilplemento de cada parcela.

lotâl 52. 00 0, 0 0

PB, 07 de Janeiro de 2013.MàInânguapê
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1.0 - DO OBJETO
1 . 1 - constitui obj eto da respectiva solicitaÇâo: Prestação dê serviÇos técnj.cos
especializados na área contábj.l - Contador -, correspondendo a elaboraÇáo da contabil-idade da
Cârnara Municipal de líamangmape, com vistag ao fiet curq)rimento da legislação pertinente e as
nornas e reqnrlamentos ditados pelos respectivos órgãos figcalj.zadores. os referidos serviÇos
não incluêm a elaboraÇão da PrestaÇão de Contas Ànual, p€1a quâI o Contratado receberá o
equivalente ao valor mensal da contrataÇão.

D I SCRII,{INÀÇÀO
Serviços técnico6 especializados na área contábi1
- Contador. O Contrêtado devei:á prestar seus
servlços na sede da Câmara Munlclpal de
Mamanguape, com visitas sistemáticas, fora disso,
Íicatâ a ioteira disposição, diârlamente em seu
escritório, ou quando convocado aleatoriamente- Os
r:eÍeridos seIviços não incfuem a eIêboração da
Prestãção de Contas Ànual. pela qual o Contratado
receberá o equivafente ao valor rnen6af da
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CÂilARA ÍIUNICIPAL DE IiAIiANGUAPE
Afi. SR. PRESIDENTE

. CPL.

Prezados Senhores,

Conforme solicitado, a empresa ASTEC Group Gontadotus Acsociados S/S
Ltda., CNPJ no 10.596.370/0001-97, encaminhe para a devida análise, PROPOSTA para a
presteçáo de serviços técnicos êspecializados na área contábil, conespondendo a elaboração
da contabilidade desta Câmara Municipal, com vistas ao fiel cumprimênto dâ legislação
pêrtinente ê a8 normas e regulamentos ditados pelos respêclivos órgãos Íiscalizadores.
Saliênte-se que os referidos serviços não incluem a elaboração da Presteçáo de Contas Anual,
pêlâ qual será cobrado o equivalênte ao valor mensal da contretâção, nas condiçôês abâixo
indicadas:

1 - Dos rerviços.

Seráo pr$tados na sede da Câmara Municipal de Mamanguape, com visitas
siÉtêmáticas de pmÍissional qualifcado - Neuzomar de Sousa Silva - CRGPB 2.ffi71O -,'tora
disso, o mesmo ficaÉ a inteire disposição, diariamênte, na sede da empresa, ou guândo
convocado aleatoriamente. Caso haje interesse das partês em elaborar outros serviços
complementares a contabilídade, será pac{uado um a@rto ftnanceiro de acordo com as
carac'terÍsticas dos serviços Íequeridos.

2 - Doe custos.

O valor mensal dos serviços é de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que não inclui a
êlaboração da Prestação de Contas Anual, pelo qual a Câmara Municipal pagará o equivalente
ao valor mensel. Portanto o valor total desta proposta, pare o perÍodo de doze meses, é
equÍvalente e R$ 52.000,00 (cinqÍi,enta e dois mil reais).

3 - Dos pagamentos.

Os pagamentos deverão oconer mensalmente, no máximo âté o dia 30 (trinta) de
cadâ mês subsêqüênte ao da êfetiva prestaçâo dos refêridos serviços.

4 - Do prazo de validade,

Esta proposta é válida por 60 (sessentâ

Atenciosamente,

ASTEC Group S/S Ltda.
Silva - CRC-PB 2.ffi710

(
o

Neuzomar de
Administrador
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'cPL.ESTADO DA PARAÍBA
PREFE'TURA MUNICIPAL DE IWAMANGUAPE

Diário Oficial do Município
FIINDADO PELA LEI N" 4J DE l6 de JULHO 197{

ESTADo DA PARAíBA
CÂMARA MuNtctPAL DE MAMANGUAPE

CASÂ SENAOOR RUI CARNEIRO

PORTARIA t{'023120í3 Mamnguape - PB, 0a dê Janêiro dê 20í3.

o pREst[ENTE DA cÂ aRÂ MUNtctpaL DE MAMANcuapE, EsraDo DÀ PARAIBA, no uso
das atribuiçóes que lhe sáo conferidas pela Lei Orgânica do Município e pela Constituiçáo Federal e, ainda,
pêla lêgisleçáo êm vjgor apliável a e6FÉciê, R E S O L V E :

tut. ío - NOMEÂR o senhor Joáo Rodígu6 da Silva, Severina de Aquino Costa Femandes, e Maria
José Gomes pãra comporem, sob a Presidência do primêiro, a Comisáo Permanente de Licitaçáo, tendo os
demais como membÍo6, nos termos da Lei Federal n'8.666/93

tut.2'- E§â portaria entra em vigor a na data de sua publicaçáo, revogadas 6 dtspGiçôês em
contrário

CÃMÂRA MUNGIPAL OE MAMANGUAPE, ESTADO DA PARÂiBA' Ern OiI dê J'IrGiIO dE 2Oí3.

EMER§ON FERREIRÂ VIÂNÂ DÂ SILVA
- Presidente -

NIES: 07 DE JANEIROANO:2013
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ESTÀDO DÀ PÃXÀIBÀ
cÂlane. urxtctplr, DE l4AlíÀNcuÀpE

RET" : PROCBSSO LICITATÓRIO
oBJETo: Prestaçáo de serviços técnicos espêcaallzados na área contábi1 - contâdo! -,colrespondendo a elaboração da contabilidade da câmara Muiicipal de Mamanguape, com vistas ao
fiel curDprimento da tegislaçào pertinente e âs Dorrnls e rêgulamentos datados pelos rêspectivos
ólgáos fiscalizadores. os rêferidos serviços nào incluêm a elaboração da prestaçào de contas
Ãnual, pela qual o Contratado receberá o equivalente ao vâ]or mensal da contratação.

DEcLÀnÀçÃo

Conforme solrcitado, declaramos haver
relêtivo à contrataÇâo em tela:

disponibllidade orÇâmentár1a para execuÇão do objêto

Recursos Própr:ios da Câmara Municipal de Mamanguàpe: 01.01 01.031.0001.2001 3390.35.00

PB, 7 de ,faneiro dê 2013.

CLAUDTO LEITE F'Í
Tesoureiro

t: 08

. CPL.

q
o

F oa
o

o

ZílnlElrx

tlanranOuaee\\

J



{1.
..1,.- '- .' - il
ÉF ._.-r.1nU
;lÊl' ... .. " r- . .' 'X.:,rIti^§tli#;
'H#lu.

EsrÀDo DÀ pÀrÀÍBÀ
cÂllARA lÍrrNrcrpÀr DE l,ÍAltAl.lGUÀpE

GÀSIIIETE DO PRESIDENIE DÀ CÀI'íARÀ

ÀuroRrzÀçÃo

Auto!1zo a Comi-ssão Pêxnanente de T,icitaÇão, a
modalidade exigida pela legj.s]aÇão em vigor, dêstinada

reaLizar procedlmento licatatório, na

PrêgtaÇão de serwiços táÊnicos espêciâIizados na área contábiI - Contedô! -, correspondendo a
elaboraÇão da contabilidade da Câmara Municipal de }Íamanguapê, com vistas ao fi"e1 cunpximento
da legislaÇão pertinente ê as normas ê requlamêntos ditadôs pelos respectivos órgãos
fiscalizadorês. os referidos serviÇos nào incluem a elaboração da PrestaÇâo de Contas Ànua1,
pela qual o Contratado rêceberá o equivalentê ao vâIor mensal da contrataçào.

Confollnê informaÇões do setor contábil, ex]-ste disponibilidade de dotaÇào especifi.ca no
orÇamento vigentê para execuÇâo do objeto a ser licitado.

a

Mamanguape - PB, 07 de Janeiro dê 2013.

EMERSON FERREIRA VTAI{A
Pr:êsidente da CâIaã.ra
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EsrÀDo DÀ peaeÍsÀ
cÂllARÀ Mt NÍcrpÀL DE lÀt ANcuÀpE

cotflssÀo PER}aNENTE DE LrcrrÀçÀo

PROTOCOI,o
PROCESSO L]CÍTAÍORIO

Objetoi Prestação de serviços técnicos especializados na área contát'il - Contado! -,
corrêspondendô a êlaboração da côntabi,lidade da Câmarâ Municipal de Mâmarguape, com ristas âo
fiel cuRrprimelrto da lêgislaÇão pertinente e âs norhas e regulamêntos dt-tados pêlos respectivos
órgãos fiscallzadores. os rêferidos serviÇos nâo incluem a elaborâÇão da PrestaÇão de Contâs
Ànual, pê1a qual o Contratado rêcêbêrá o êquiwalente ao valor mensal da contrataÇão.

observado o disposto na legislaÇào pertinênte nô que concerne à modalidade de licitação
empregada êm relaÇão ao valor previsto do certame e as caracterí s tj- cas ê particulâridades da
dêspesâ, bem como o quê já foi realizado até a presentê data com objeto sêEelhànte âô que será
licitado ê ainda o que consta dos êfementos de planej amênto dâ adÍLinistração, em espêciaf o
orÇamento viqênte, esta Conissão prôtocolou o processo em têla:

INEXIGÍVET N" INOOOO1,/2013 o7 /oL/2073

J RO DA
.residênte ColÍli s s ãoda
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EstÀDo DA pÀRÀÍBÀ
cÂ!.ÍÀRA uuNÍcrpÀr DE IrA!,rÀNcuÀpE

coMrssÀo PERI4,NENTE DE LrcrTAçÀo

TERt{o DE ÀtmrÀçÃo DE enocEsso t tcrrLúnro
PROCESSO À.DUINISTRÀTIVO N" 13O107INOOOO1

objeto: PrêstaÇão de serviÇôs técnicos especializados na área contií,bi1 - contador -,correspondeDdo a êlalcoraÇão da contabilldade da Câmara Municipal dê Mamanguape, com \ristas aofiel cuqrEimênto da legislação pertinente e as norrRas e regulaÍlentos ditados pelos respêctivos
órgãos fi scafizado.res. os rêferldos sêrviços nào incluem a elaboraÇão da prástação de contas
Anual, pêla qual o Contratado recebe!á o equivalente ao valor mênsaf da contrataÇão.

I . AECEBIUEf,IO
Nesta data recebêmos e dôcu&entação inêrente à execuçào do objeto acima indicado, corposto
peLos sêguintes elementosi solicitação para rêaLização dê processo licitatório na modalidade
exigidà pela legislaÇão vigentê, com justificatlva para a necessidade da contrataÇão, pesquisa
de preÇos corrêspondente, a autorizaÇâo devlda e declaraÇâô de existir a lespectiva
disponlbi Iidade o!Çàmênt ária.

II . PROIOCOIO
obsêrvaldo o disposto na legislâÇâo pertinentê no que concêrne à modâlidade de licitação
empreqada êm relação ao valor prêvisto do certêmê ê as caracteristicas e particularidades da
despesa, bên cono o que já foi rêalizado até a plesente data com objeto semêlhante ao que sê!á
licitado e ainda o que consta dos elêmentos de planêjamento da adrlinistraçâo, em especial o
orçamento rigente, êsta Comissào plotocolou o processo em tela:
rueÉisírrêI uô rx00001/2013 - oT|OL|?OL3.

III - EI;EfrEXTlOs Do PA]O(ESSO
Após devidamêrte autuado, protocolado ê rrurtrerado. contêndo a autolizaÇão rêspectiva, a
indicaÇão sucinta de seu objêto e do recurso próprio para a despesa, Íros temos do Art. 38 da
le1 8.666/93 e suas aftêraÇões posterioles. serão luntados posteriornente o parecer da
Colllissão Julgadora, a devida ExpoglÇáo de Motivos com seus e1êmêDtos constitutivos, inclusive
a correspondêntê Elinuta do côntrato, os quais se!ão slrbmêtidos à aprêciaÇão da Autoridade
superi"o! bem como a análise da Assessoria Juridica.

IV - PROCEI'II&I+TO
Rêmêta-se a Secretaria da Câmara t{ulricipal de Mêmanguape "

Prezados Senhores,

EncanLinhasos, nesta data, os êlementos dô plocesso ora autuados para a devida ingtruÇão,
devendo ser juntada a xespectiva ExposiÇão de Motivos elabolada por êsta Secrêtaria da Câmara
Municipal dê I!Íamanguape. a qual lndicará necessariamente, dentre outras informaÇôes, a razão
da escolha do forlêcedor ou exêcutantê ê a justificativa do p!eÇo. O procêsso, em seguida,
deverá eer submêtido à apreciaÇâo da Autoridade Superior para ratificação e publicaÇão na
irRprêrrsa ôficial, consoante Art. 26 da Lei Eederal 8.666/93 e suas altetaÇóes posterioles:

Elementos do processo ora autuado.
Parecer dâ Comissão Julgadora.

Mâmanquapê

RODRIGUES DA 51

07 de Jalei.ro de 2013.
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÂr.ÍARÀ LÍuNrcrpÀL DE l,rAMÀNeuÀpE

coMr ssÃo pERl'rÀ,\EIrrE DE LrcrrÀçÀo

lNExrGrBrrrDADE DE r,rcrTAÇÃo N" rN00001/2013

1.0 - m OÀrErrvo
Prestação de serviços técnacos especializados na á!êa contábil - contador -, corrêspondendo a
elaboração da contabilidade da Câmara l4r.rnici-pa1 dê Marãnguape, com vj-stas ao fiel cumprjrento
da legislaÇào pêrtinente e as normas e regulâmêrtos ditados pelos respectivos ôrgàos
fiscal.izadores. os referidos serviços nào incluem a elaboraÇão dê prestação dê contas ÀnuaI,
pê]e quel o CoÍrtfatado recêbêrá o equivalente âo va]or &ênsal de coDtràtaÇão.

2.0 - i'USTIFICÀTTVA
Considerados os âspectos e a slngulalidade da contratação e obselvadas as disposiÇões da
legisfaÇào perti"nente, entêndê-se que é inexigivel a l1citaÇão.

3.0 - II'NDN{ENTO I,DGA',
A contrataÇão poderá sêr acobertada por Inêxigibilidade dê Licitâçáo, rlos têrmos do ÂJt. 25,
incr-so IÍ, da tei Eêderal n" 8.666/93 e suas alterações posteriores:

"AÍt. 25. É inexlgivel a ]icitação q1ando houver lnviaài-lidãdê de conpetição, em especiai:,,

"ff - para a contrataçãa de serviÇos técnicos enirrêrados no aÍt. 73 desta Lei, de adtüreza
singuLar, con profissiona-Í.s ou êrilrresa s de notóÍia especiafizaÇão, vedada a lnexigibilidade
pa.rá sê..v-iÇos de puà-licidade e div\fgação. "

4.0 - ItrsrRlqÃo Do PnocEsso
Deverá ser observado o dispostô nos Arts. 26 e 61 do referido dlplorla 1êgal.

É ô êntendimento desta Comissào, salvo melhor juizo à considêraÇáo superior.

.l'Íamanguape - PB, 07 de .Taneiro de 2013.
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Mamang,uêpe - PB, 07 de

ESTÀDO DÀ PÀ3ÀIBÀ
CÀ}'ÀRÀ MUNICIPÀT DE T,'AMÀNGUÀTE

SECRETÀRIÀ DÀ CÀ}ÂRÀ HUNICIPÀI DÉ I.A}'ANEUÀPE

INo0001,/2013

Jarlei ro de 2013.

1.0 - DO OÂrEiTrrc
Tem a plêsênte exposiÇâo de motivos o objetrvo de esclarecer, em consonencia com a legislâÇão
vigentê, as razÔes da singularidadê da seguintê despesa: PrestaÇão de serviÇos técRicos
especi.alizados na área contáb1l - Ccntadôr -, cor:-espondendo a efabo-raÇãc da contabilidade Ca
Cânara Munj-cipa1 dê I'Íamanguapê, com vistas ao fiel cuIÍ[)rlmento da legislação pêrtinênte e as
normas ê regu.lamentos ditados pefos -rêspectivos órgãos fiscalizadores, os rêferidos serviços
nào incluem a elaboraÇão da Plestaçâo de Contas Anual, pê1a quaf o Contratado receberá o
equivalentê ao vafo.r mensal da contrataÇão.

2-0 - DA ttEcEssrDÀDE DÀ clNmàTÀçÃo
A contlataÇão do objeto acimâ descrito será êfêtuada, nos têrmo das espêcifl-caÇõês técnicas ê
irrformações corq)lementares colrstante desta exposiÇào de môtivos, guando for o caso, motiwada
pela nêcessidade do desenvolvimênto dê açôes continuadas para a promoÇâo de atividades
pertinentes, visaado à màxinlj.zaÇão dos recursos em relaçâo aos objetlvos prograÍÉticos,
considerada§ as dirêtrizês e metas dêfrnidas nas ferramêntas de planêjamento aprovadas.

3.0 - DAs RÀzÕEs DÀ Es@rJtÀ Do FoRNEcEDoR o{, Exrs(IrÀrrlE
Em decorrênciâ das caracteristicas e particul aridadês do objeto da coDtrataçào em teIa, a
mesma poderá ser efêtuada junto a: ÀsTEC G-roup Contadores Àssociados S/S Ltda - R§ 52.000,00.
- Entldade ôu profissionaf mrlto bem conceituado no desenpenho das atividades inelentes ao
raloo perti-nentê a sua especialidade, aprêsêntândo ótina qualidâde e preÇos dos seus produtos
ofertâdos e/ou serviços prestados, já comprovados anteliormênte, justificando, desta forma, a
sua escolhâ.

4.0 - DÀ irusÍrf'rcÀrlvÀ Do mEço
O valor da refelida contrataÇão está satisfatórao ê cônpativel
mercado, conforme a corlespondente proposta ap}:esentada e
pesquisa apropriada, em arlexo.

levanta$ento efêtuado, mediante

5.0 - DO II'NDÀI'ENTO IiEGAt
Entende-se que a regra da obrlgatorledade da lacitaÇão nâo é absoluta, contêrnplando êxceÇóes,
que a própria 1êgislação enumela. Portanto a contrataÇão em co!$ento pode!á ser acobeltada por
Inexig.ibil idade de LicitaÇào, nos termos do Art. 25, inciso II, da Lêi Fêdera1 n" 8.666./93 e
suas êILeraÇôes posteriores:

"AÍt. 25. É inexigivef a licitdção quando houver anvadbiLidade de competição, en especia-l:,,

"If - parê a contrataÇão dê ser\..iços técnjcos erunerados no art. -13 desta Lei, de nêturêzã
singular, com pÍofissionájs ôu enqrresa s de notóÍia espêcial"izaÇão, vedada a inexigibilidadê
para serviços de pubLiciddde e divüfgação. "

6.0 - DÀ corcÍ,usÃo
A concretizaÇão da rêferida contratação poderj-a ocorrêx com a aprovação de Vôssa Bxcêl-ência do
p.roces3c! em aprêço, o qual está devidâmênte instr:uido com a docu$entaÇâo pertinente, inclusiwe
a tuinuta do respêctivo contrato.

Àtênciosamente,

com os preços praticados no
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
CÂ},íARÀ MJNICIPÀI DE }4AIÀNGUÀPE

coMI ssÀo PERÀíÀNEIÍrE DE LICITÀçÂo

QUÀDRO DEUONSTRÀTÍVO DE PREçOS - MApÀ DE Àpt RÀÇÀO - EXPOSIÇÃO DB MOTMS No INOOOO1/2013

Pàrti.êipàrltês unid. quànt- vt.. unj.t. v1- aotâ1. clãss_ Õtê
l - serviços técôicos êsPeciàllzâdôs na á!eâ contábil - contado!. O contrataclo deve!á prestar seus
ser'\riços na seaüe ale câmara Municipâl dê l,Íãmãnquàpe. com visites sistetrláticâs, forã disso, fiêa!á à lntêÍrà
dlsPosiÇàô, diàliâIlente êm seu escritório, ou quândo convôêedo aleatoriâhente. os referialas sêryiços nào
inclueln a êIabolaçeo dá Prêstàçao de contas Ànuà1, pela qual o contràtealo Eecebe!á o equivàIente ao vàLor
lrênsal, ale contrataçaô.
ASTEC 11f.,'rF, a!.n],ad.:ês Àsso.irdôs S/-,i L-,,j LrriC 13 j.r,:!,i,1: :r..ar,-rr, r,r l

Mananguape - PB, 07 de Janeiro de 2013

RESULTÀDO 
''T}IÀL:

0!,{'^l*- C-d .^-;r.."..- 5 n\ rt".
CLEONTSON CÀSS IANO DA SIÍ,VÀ
Diretor- ÃSrEC çroup Contadores Associados S/S 1tda.

ftem(s): 1.
Valor: R§ 52.000,00
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. CPL.
ESTNDO DÀ PÃXAIBÀ

cÂuÀRA Mt NrcrpÀr DE lanrAlIGUÀpE
colfi ssÀo pERIrANElrrE DE LrcrTÀÇÀo

MINUTA DO CONTRÀTO

CONIRÀTo No: ..../2013-CPL

TERMo DE coNTRÀTo euE ENIRE sr CEtEBRÀM e cÁxe_ea }{r_rNrcrpÀr,
PÂ.RÀ FoRNECII,ÍEMIo E,/oU pRESIAÇÃo

DE
DEMAMANGUÀPE E

SERVIÇOS CÔNEOR},ÍE DISCRIMINADO NESTE I}ISTRUMENTO NÀ FOR}A AEÀIXO:

Pelo presente iDstrumento particular de contrato, de um lado câmara Municipal de Manânguape -
Rua Duque de Caxi-as, 123 - Cêntro - Mamanguâpê - pB, CNPJ n" 12.'12A.256/ 0001-52, neste âto
rêPrêseDtâda pêlo Presidênte da Câ.mâre Emêrson Ferreirâ v1âr!a de silva/ Brasilêiro, Soltêiao,
Professor, rêsidêntê e domiciliado na Rua Marquês dê l{erval, 329 - Centro - Mananguape - pB ,
CPE n" 039.842.474-45, , Cartêi-ra de Identidadê n" 2.269.'122 SSP-PB , doravante simplesmêntê
CONTRÀTÀÀTIE, do 1âdo

a

-,., CNPJ no

, Carteira de Identidâde D" ... .,

outro
neste ato rêplesentado por . -. - residentê e domiclliado !â .. ..,

, CPF n"
doravante siúplêsmente CONTRAIADO, decidiram às partês contratantês âssinar o
contrato. o qual se reqerá pelas cláusulas e condiÇõês seguintes:

presentê

CIÀUSUIÀ PRIüEIRÀ - Ix)S I'IINDÀMEXTOS DO CON][M,ÀTO:
Este contrato decorre da licitaÇào modalidade lnexigivêl no ÍN00001/2013, processada nos
têrmos da Lei Eedera.l o" 8.666/93 e suas alteraÇôes.

CIÀ'$'IÀ SEGí'NDA. DO OB.'E!O DO COIITRÀTO:
o pxêsente contrato tem po! objeto: P.rêstaÇào de serviÇos téc[icos especializados tla área
contábil - Contador -, corrêspondendo a elaboração da côntabi.lidade da Cámara Municipal de
Malnallg.uape, com vistas ao fiel crunprimento de legislaÇão pert-inente ê âs nôl]nas e requlahêntos
ditados pelos respectivos órgãoe fiscalizadores. os referidos serviços não incluên a
êlaboraçáo da Prestação de Corltas Ànual, pêla qual ô Contratado rêcêberá o equi-valente ao
valor mensal da contrataçâo.

o fornecirnênto ê,/ou prestaÇào dos serviços deverão obedecêr rigrorosaDêntê às condiÇôês
expressas nêste inst.umênto, proposta apresentada, Inexiglvel n' fN00001/2013 e instruçôês do
Contratatte, docuuentos esses que ficam fazêndo partes integrantês do presentê contrato,
andepêndênte dê transcrição.

cuíu§[À TERcETÀÀ - Do vArnR E pnEços:
O valor total destê contrato, a base do piêÇo proposto, é de R$
Representado poli .... x R$

CIÀUSUIÀ. QINRTÀ _ I)o NE,Ai'U§TÀI'EtrIID:
Os p.reÇos contratàdos são fixos pê1o pêriodo dê um ano, êxceto para os casos pre\ristos
65, §§ 5" e 6", da Lêi 8.666/93-
Ocorrêndo o dêsêquilibrio econônico-financeiro do contrato, pôde.á ser restabelecida a
que as paltes pactuara$ irlicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, À1inea d,
B-666/93, nediânte comprovação documental- e requelimento expresso do Contratado-

cuirrsurÀ errrrrrÀ - DÀ DorÀçÃo:
As despesag colrêrãô por conta da sequiBte dotaÇão, constante do orçamento vig.ente:
Recursos Próprios da câmala Munacipal de Mamanguape: 01.01 01.031.0001.2001 3390.35.00

C],,§'SIJIÀ SETEÀ _ DO PàGAUENIO:
O pagiamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediantê processo regular,
maneira: Mensalnerltê, para ocorrêr no prazo dê trinta dias, contados do
adamplemento de cada parcela.

no Art -

relaÇão
da LeI

da seg'ulnte
peliodo de

cr,Áusun sÉrno. - Dos PRÀzos:
o prazo máximo para a execuÇão do objeto ora contratado, conformê suas caracte!ísti-cas, ê quê
adni te prorlogação nos casos previstos pela Lei e.666/93, êstá abâ1xo indicado e será
consideredo a pertir da assinatula do Contrato:

Iníciô: Tmediâtô
CoDc1usão: 11 (ônze) meses

o prazo de vr-gência do presêntê contrato sêrá deteríLinado: atê o final do exercício financêarô
de 2013, conslderado dâ data de sua assinâtura.



CÍ.ifu,sulÀ oITÀ\A - DÀs oBRIGÀÉES Do @NTRÀIÀI$TE:
a - Bfêtuar o pagamento lelativo ao fornecimênto ou prestaÇão dos sêrvi
realizados, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrâtoi
b - Proporcionax ao Contrâtado todos os neios necessálios parâ o fiel
prêstaÇão dos serviÇos contratados,.
c - Notificar o Contratado sobre qualque! irrêgul-arldade encontrada quanto
produtos ou serviços, exercendo a mâis alrq)la e coftpleta fiscalização, o
Contratado de suas responsabilidades cont.ratuais ê legais.

a
que

clJíusutÀ ]«rrtr - DÀs oBRrGÀ@Es Do cortTRÀxÀDo:
a - Executar devidamente o folnecimento ou sêrviÇos descrítos na Cláusula correspondente do
presente contrato, dêntio dos mêlhorês parâmetros de qualidade estabelect-dos para o rarno de
ativÍdade relacionada ao objetô contratual, com observância aos prazos estipulados,.
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇõês conceEentês à legrslação fiscal, civil,
tiibutá!.ia e tra.balhista. bêm como por todas as dêspesas e compronissos assrunidôs, a quâlquer
titulo, pê-rântê seus fornecêdores ou tercêiros em razão da execução do objêto contratado,.
c - Manter preposto capacitado e idônêo, aceito pelo Contratantê, quando da execuÇão do
contrato! que o represente intêgralnente em todos os seus atos,.
d - Permitir ê facilitar a flscalizaÇào do contratante devendo prestar os informes e
êsclareclmentos sol i ci tádos;
ê - será rêsponsável pelos danos causados diletamente ao contratante ou a terceiros,
decorrêntes de sua culpa ou dolo na êxêcução do contrato, não êxcl-uindo ou rêduzindo êssa
responsabilldade a fiscal-tzaÇão ou o aconpanhamento pelo órqão interêssado;
f - Não cêde!, trarsferir ou sub-contratar, no tôdo ou em partê, o objeto dêste instru[ento,
sê& o conhecihênto ê a devida autorizeçào êxprêssâ do Contratántê..
g - Manter, durante a vigênci-a do contrato, em coÍpâtibilidade com as obrlgaçôês assurÍLidas,
todas as condiçôes dê habilitaÇáo e qualificaÇâo e>(ig:idas no respectivo processo licitatóriô,
aprêsêntando ao Contratante os documêntos nêcessários, selrlprê que solicatado.

crÀusurÀ DÉeDaA - DÀ àrIRÀçÃo & aEscrsÃo Do corsrRÀro:
Este contrato poderá ser altêrado, unilatelalmente pê1a Contratantê ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no Ârtigo 65 ê será rescindido, de pleno dirêitó, confornê o
disposto nos Artigos 1-l , -78 e 79 da Lêi 8.666/93.
o Contlatado f.ica obrigado a aceitar nas nesmas condiÇões contlatuais, os acréscimos ou
,supressões quê se fizêrêm nêcêssários, âté 25+ (vintê ê cinco por cento) do valor in_icial
atualizado do contrato, ê, no caso de reforna de equipamento, até o li.nlitê de 50* (cinquênta
por cento) parê seus acréscimos.

cuiusulÀ DÍED4, PSJTIEInÀ - DÀs SENÀIJIDN)ES i
A iecusa injusta em dêixar de curq)rir as obrigações assrElidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penaLadades previstas nos Àrts- 86 e 87 da
Le\ 8,666/93r a - advertência,' b - multa de mora de 0,5ed (zero vírguta cinco por cento)
aplacada sob.re o valor do contlato po! d.ia de atlaso na entrêga, no inicio ou na êxecuçáo do
objeto ora contlatado; c - multâ de 10t (dêz po! cento) sobrê o vâ1or cottratado pêla
inexêcuÇão total ou parcial do contrato,' d - suspensão têmporária de participa.r em l-icitaÇào e
impedimento dê contlatar com a Àdministraçâo, por prazo de até 02 (dois) anos; e - dêclarâçào
de lnadoneidade para licitar ou contratar com a Àdninistração Púb1ica enquanto peldurarem os
motivos deterRinantes da puniÇâo ou até quê sejâ prornovida sua reabilitaÇâo pêrante a própria
autoridade quê apl-lcou a penal.idade; f - s]-multaneamente, qualquêr dâs penalidades cabíveis
fundãeentadas na Lêi 8.6 661 93.

CLI{USUIÀ DÉ€DG, SEqIDÀ - DO ETCRO:

Para dirimir as questóes decorrentes deste contrato, as partês elêgem o Foro da Comarca de
Ma$anguape, Estado da Paraíba.

E, por êstarem de pleno acordo,
âssinado pelas partes ê po! duas

TESTEMUNHAS

foa lavrado o
testemur)}râs.

presente contrato em 02(duas) vj.as, o qual va1

!Énânguape - PB, -

PELO CONTR.ÀTANTE

EMERSON FERREIBA VÍAIIA DA SÍLVÀ
Presidente da Câmara
039.842.414-45

de de 2013.

N EA

oq Íe te 1 ãme n
I0FL

c ôouÍllIETTüT'

PEIO CONTRÀTÀ.DO

L

idade



#l;: r:' ' : -i-.i Ç,q+

.;:.,}1" ,.. .. " !.- . .' ?,?
:tf"E-+*li#]'ã4#

EsrÀDo DÀ PÀrÀÍBÀ
cÂIlAttA MIrNrcrpÀL DE }.IAuANcuÀpE

GÀarNETE Do PREs rDErrE DÀ cÀla,RÀ

Expediente :

Àssuoto :

LegisJ.ação :

Ànexo ;

Mamanguape

EMERSON

ExposÍÇÃo DE Morrvos N.o rNo0o01/2013
sEcRErÀRrA DA cÁI,rARÀ HuNrcr pÀr DE talm.NGUÀpE
PrestaÇão de serviços técnicos especializados na
área conLábil - Contador -, correspondendo a
elaboração da contabilidade da Câmara Municipal
de Mamanguape, com vistas ao fiel cumprimento da
legislaÇão pertinente e as noflrras e regulamento§
ditâdos pêlos respectivô.s ólqãos fiscalizadorês.
Os referidos serviços não incl-uem a elaboração
da Prestação de Contas Ànual, pela qual o
Contratado receberá o equivalente ao valor
mensal da cont.ratação.
Art. 25, incíso I1, da LêÍ Federa.L n" 8.666/93 e
suas afterações.
Exposição de mot-ivos correspondente e seus
elementosT inclusive a rlinuta do respect.ivo
contrato.

DESPÀCHO

APRoVO a corrêspondêntê proposta nos termos do expêdientê supra mencionado, Acol-ho a situaÇão
dê Inexi.gibilidade de LicitaÇão, por êstar err consonância com as disposições contidas na
1êgis1aÇão pârtinêntê.

Remeta-se o processo, dêvidâmente instruldo de todos os seus êLêmêntos constitutivos. à
apreciaÇão da Assessolia Juridica, para os fans e efeitos 1êgais-

PB, 07 de Janeiro dê 2013.

ÃNA SI
Presidente dâ Câmã.ra
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ

cÂlaRA MuNrcrpÀr DE lalaNcuÀpE
ÀssEssoRrÀ JURÍDrcÀ

o]rigen:

Àssunto;

ExposrÇÃo DE }rorrvos N." rN00001/2013
SECRETÀRIA DÀ cÂrD.RÀ MuNlcrpAr DE I{AMANGUAPE
PrestaÇão de serviÇos lécn.icos especializados
na área contábil- - Contador -. correspondendo
a elaboração da côntâbilidade da Cârara
Munic.ipal de Mamanguape, coro vistas ao fiel
cumprimento da legislação pertinente e as
normas e regulamentos dj-tados pelos
respectivos órgãos fiscalizadores. Os
referidos serviços não incluem a elaboraÇão da
PlestaÇão de Contas Ànua.I, pela qual o
Contratado receberá o equivalentê ao valor
mensal da contratação.
Câmara Municipal de Mamanguape e: ASTEC Group
Contadores Àssoc.iados S,/S Ltda.
ExposiÇão de motivos correspondente e seus
elementos, inclusive a minuta do respectivo
contrato.

Intelessados :

ànexo:

PÀRECER

Ãnalisada a natéria, nôs têrmôs da Lej. Federal n" 8.666/93 e suas a1têraçôes, e considerando o
teor dos documêntos e anfornaÇões apresentados, esta Àssessoria Juridica é de parecer
favoráve1 ao recorüecimento da situaÇão de Inexigibilidade dê ticitaÇão, c'omo sê contám no
despacho de acolhi[ento exarado pelo senior P-residênte da Cá!!.a!a, o qual está dê acordo com o
A-rt. 25, inciso II, do refêrido diploma legâ]-

Esta Assêssoria Julidica sugere a publicaÇão dos extratos dê ratificação, de 1nêxigibilidade
de licitação e do contrato corrêspondênte na Imp!ênsa Oficial, pâra os Íins prêvistos nos
Àrts- 26 e 61 da tei Eederal no e.665193 ê alteraÇóes.

Malllanguapê P 08 de Janeiro dê 2013.

As
ISÀ DE ÀT{DRÀDE NETO
esso.r Ju.ridico

oÀB-PB 14 - 031
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ESTÀDO DÀ PÃRAIBÀ
cÂlrÀBÀ urrNrcrpÀr DE I0,MÀNGUÀPE

GÀBINETE DO PRESIDE.ITE OE CÁTANA

Mamanquape PB, 08 de Jânêiro de 2013
PORTÀRTÀ NO IN OOOO1/2013

o PRESTDENTE DA cÂMAxÀ DÀ
suas atribuiçÕes legais,

cÂlaÀÀ MUNrcr pÀr DE r6qlG.N6uApE, EsrADo DÀ pARAÍBA, no uso de

R E S O L V E:

RÀTI EICA.F. a fnexiglbllidade dê lrcitâÇáo, quê objetlva: prestâÇão de serÍ/iÇos técnicos
êspêcia1j-zados na árêa contáb1I - Cottador -, correspondendo â êlabolaÇão da contâbalidade da
CârBara l,Ír.rnicipaf dê MâRanguape, com wistas ao fiel flrBlprimento da legíslaÇão peltir,efltê e as
norrlas ê regulâmêntos ditados pelos respectivos ôrgãos fisca]izadores- Os referidos serviços
não lncl-uem a elaboração da Prestação de contas Ànual, pela qua.l o Contratado receberá o
equlvalente ao valor mensal da contrataÇão; cod base nos elementos constantes da ExposiÇão de
Motivos no IN00001/2013, a qual suqe.e a contrataÇào de:

- ÀsTEC Group Contadores Associados S/S ltda.
10 .5 96.310 /0001-97
velor: RS 52.O00,oD
Publigue-se e currpra-se.

EMERSON FERREIRÀ VIÀ}IA DA S

Prêsidente da Câmara
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EsrÀDo DÀ pÀRÀÍBÀ
CÂ}ARÀ MI,NICIPÃI DE MAIIaNGUÀPE

GÀSINETE DO PRESIDENTE DÀ CÀT.flRÀ

Mamanguâpe PB, 08 dê Janeiro de 2013.
PoRTÀRra No rlr 00001,/2013-01

o PRESTDEIüTE DA cÂI"aRA DÀ
suas atribuiÇões legais,

cÁtla.RÀ MUNrcr pÀ1, DE rGI'[\NGrrApE, EsrÀDo DÀ pÀxÀÍBA, no uso de

R E S O L V E:

ADJUDICAR o objêto da licitação, modalj"dade Inêxagivel no IN00001/2013: prêstaÇão dê
serviÇos técnj-cos especializados na área contábi1 - Contador -, corlespondendo a êlaboraÇào da
contabilidede dã câÍrara Muhicipal de Mamanguape, com \ristas ao fiet cunprimento da legislaÇáô
pertinente e as nor.IDas e lequlamêntos ditados pelos respêctivos órgàos flscalizadores- Os
referidos serviços não incluem â elabolaÇão da prestaÇâo de Contas Ànua1, pela quaf o
Contratado recebêrá o êquivalente ao valor mensal da contrataÇão,' com base nos ê1êmêntos
constantes do processo corlespondênte, a:

- ÀSTEC Group Contadorês Associados S,/S ],tda.
10 . 5 96.370 /0 001- 97
Vâ1or: R§ 52.0O0,0O
Publiguê-se e cumpra-se.

EMERSON EERREIRÀ VIÀNA DA SI],VA
Presidente da Cânara
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CONrRÀTo Nô: 0O001/2013-CPI

TERMO DE CO}IIFÀTO QUE ENTRE SI CEI,EBRÀ},T À CÂUÀNÀ
MA},ÍANGUÀPE E À.SIEC GROUP CONIÀDORES ÀSsoCIÀDos s,/
FORNECIMENTO E/OU PRESTÀÇÀO DE SERVIÇOS CONFORME
NÊSTE INSTRUUENTO NA I'OR}G. ÀBAIXO:

Pelo presente instnntrento particular de contrato, de um lado càEra Municipaf de Mamang.uape -
Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - Matranguape - pB, CNPJ n t2 --t2O - 256/ 0O 01-52, neste ato
.rep.resentada pelo Pliesidente da Cárara Emerson FeEeira Viana da Sifva, Brasileiro, Solteiro,
Professor, residentê ê doniciliado na Rua Marques dê Hervaf, 329 - Centro - MaElanguape - pB,
CPF n" 039.842.4L4-45, Carteira de Identidadê n" 2.269.-722 SSP-PB, doravante sitrplêfltrente
COMIRATÀNIE, ê do outro lado ASTEC Group Contadores Associados S/S Ltda - Rua Prêsidente Joâô
Pessoa, 15? - Centro - Mamanguape - PB, CNPJ n" 10.596-370,/0001,9?, doravantê si!trplesmênte
COIüIRÀTADO, dêcidi.ram as partês conttatantes âssinar o presentê contrato, o qual sê rêqerá
pelas cláusulas ê côndições seguinte§:

cü(usüIÀ pRIüEIRÀ - Dos flrxDN.tEFltos Do coN:ta,ÀTo:
Estê contrato decorrê da l.icitaÇâo modalidade fnexigivêl n" 1N00001/2013, processada nos
termos da lei fedêaa1 n" 8.666/93 e suas alteraçôes.

Cü(USIIIÀ SEG 
'NDÀ 

- DO Gi'EIO DO @ÚIRÀTO:
O presente contrato tem por objêto: PrestaÇão de serviÇôs técnicos especial.izados l]a árêa
contábiI - Contador -, corrêspondendo a elaboraçào da contabilidâde da Câmara Munlcipal de
l,íârhaDgntapê, com vistâs ao fief cr]mprjjnento da legis]âÇão pertinênte ê as norrDas ê rêgnr1âmentos
ditados pelos respectivos órgãos fiscalizadorês. os referidos servÍços não i.ncluêm a
elaboraÇâo da Prestaçeo de Contâs Ãnual, pela qual o Contratado receberá ô equivafêntê ao
valor mensal da contratação.

O fôrnecimento ê,/ou prêstâção dos serviços dêvêrão obedecêr .rigorôsamêntê às condiçôês
expressas nestê i-nstlumento, proposta aprêsêntâda, Inexigivêl n" IN00001,/2013 e lnetruÇões do
Contrâtante, docr.mentos essê5 que ficam fazendo partes integrantês do presentê conttato/
rndêpêndênte de transcriÇão.

cIJfu,sTEÀ IERCEIRÀ - Do vÀIoR, E PREços:
O valor total dêste contrato. a basê do prêÇo proposto, é de Rg 52.000,00 (CINetjEfIA E DOÍS
MIL REÀIS).
Represêntado por: 13 x R$ 4.000,00.

CTÁUSUIÀ QINRIA - Do REA.]USTÀI'BIÍIO:
Os preÇog contratados sào fixos pelo pêríodo de lnlr ãno, excêto para os casos pre\r_istos no Art.
65, S§ 5' e 6", da Lá, 8.666/93.
Ocorrendo o desequilibrio econômico-financêiro do contratoÍ poderá sêr: rêstabefecida a rêIaÇão
que as pârtês pactuala:[ irlicialmente, nos termos do Àrt- 65, lnciso ÍI, À1ínea d, da Í,êi
8.666193, Inêdiá.ntê coDprovaçâo docrnnental e requer-imênto exprêsso do Contratâdo.

CLiiU$,IÀ QI'Nr:f,À - DÀ DCEÀçÃO:
Às dêspesas correrão pol conta da seguj.ntê dotaÇão, cônstante do orçamênto vigênte:
Rêcursos Próprios da Cámara Munici-pal dê Mêmanguapê: 01.01 01.031.0001.2001 3390-35,00

CúÁU§UIÀ SETEÀ - DO PÀÍiÀüE*I!O:
O paganento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mêdiante p-rocesso regular, da sêglri.nte
manêiia: tíensaltÍrerlte. para ocorre! no prazo de tririta dia3, corrtados do período de
âdimp1êmênto de câda parcê1a.

cl,i{usglÀ gÉTuÃ - Dos pRÀzos:
o prazo máximo para a execuÇáo do objeto ora contratado, conforme suas caractêristicas, e que
adr\ite prorrogaÇão nos casos plevistos pela Lêi A-666/93, está al,aixo indicado ê sexá
considerado a partir da assinatura do Contrato:

lnlcio: fhediato
Conclusâo: 12 (dozê) mesês

o prazo de vigênciâ do presentê contrato será dêtertrlinàdo: até o final do êxêrclcj,o fj-nance-iro
dê 2013, considerado da data de ôua assinatura.

CüÚ$ÍIÀ OIIÀVÀ _ DÀS OBRIGÀçÕES DO @NTRÀtrÀIIIE:
a - Sfetuar o pagamento relativo ao fornecimento ou prêstaÇão dos sêrviços efetivamêntê
realizados, de acordo com as respêctivâs cláusulas do presentê co[trato;
b - Propolcio.lar ao Contllatado todos os meios necêssários para o fiel forneciloento ou
prêstaçâo dos sêrviços contratados;
c - Notificâr o Contratado sobre qualquer irregularidadê encont-rada guânto à qualidade dos
produtos cu sêrviços, exercendo a nais a.Íltr)la e complet
Contratado de suas rêsponsabilidades contratuais e legais.
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cI,ÁusIII,À lroNÀ - DÀs oBpJcÀ@Es Do coNfRÀTÀDo:
a _ Executar dêvidamêntê o fornêcinento ou selviços descritos na Cláusula corr

âtlvidadê rêlacionada ao oblêto contratual, com observância aos prazos estipulado
b - Rêsponsabilizar- se por todos os ônus ê obrigaÇões concernentes à legisfação fi

presênte contrato, dentto dos mêlhores parâmêtÍos de qualidade êstabelêcidos p

titulo, perantê sêus fornecêdores ou telceiros em razâo da êxecuçáo do obj
tributária ê trabalhista, bem como por todas as dêspesas e compromissos assurlidos,

eto contratada;
c - lllantêr preposto capacitado e idônêo, aceito pelo côntlatantê, quarldo da execuÇáo do
contratô, que o rêprêsente integlalmente em todos os seus atos;
d - Penrlitir ê facilitar a fiscal.izaÇão do Contratantê dêvendo presta! os informês e
esclarecimêntos solicitados,-
e - será responsável- pelos danos causados dirêtamente ao Contlatante ou a terceiros,
dêcocentês de sua culpa ou dolo na execuÇão do contratof não excluindo ou rêduzindo êssa
responsabilidade a fiscalizaÇâo ou o acompanhamento pelo órgão intelessado;
f - Não cêde-r, transferir ou 5ub-cônt-ratar, rro todo ou ân pârte. o objêto deste inst.naDento,
sêm o côrürecimento e a dêvida autorizaÇào êxpressa do Contratântei
g - Uantêr, durante a vigência do contrato, êm cô[patibilidadê com as obrigaçôês assunridas,
todas as condiÇôes de habilitaÇão e qual.ificaÇão êxiqidas no respectivô processo licitatóriô,
aprêsêntândo ao Contrâtantê os documentos nêcessários, seq)rê quê solicitado.

crárrsulÀ DÉ:cno. - DÀ ÀrmRàÇÃo E REscrsÃo Do coN:rRÀTo:
Estê contrato podê!á ser alterado, unilateralmêntê pêla Contratantê ôu por acordo entre as
pàrtes, r1os casos prêvistos no Àrtigo 65 ê sêrá .escindido, de pleno dirêito, conforme o
dlsposto nos Àrtigos 7-1 1 '78 e 79 da Lei 8.666/93.
o Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contrâtuâis, os acréscimos ou
§upressÕes que se flzêrem necessários, até 25t (vinte e cinco por cento) do valor ini-cial
atuallzado do contrato, ê, no caso de reforna de equipamento, até o Iütrite de 508 (cinquenta
por cento) parà seus acréscimos.

cIJít súrÀ DÍicDG. Tts'DETRA - DÀs pEMúrDÀDEs:
A recusa injusta êm deixar de cumprar as obrigaÇôes asslun:idas e precêitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia dêfêsa, às sêguintes penalidadês previstas nos Àrts. 86 e 87 da
tei 8.656/93: a - adveltênciai b - multa de mora de 0,51 (zero virgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contlato pôr dla de atraso na êntrêqa, no inicio ou na execuÇão do
ob]eto ora contratado,' c - Inu.lta de 10* (dez por cento) sobre o valor coDtratado pela
inêxêcuÇão total ou parcial do contrâto,' d - süspensào temporária de participar em IicitaÇão ê
impedimento de contratar com a AdnlinistraÇão, por prazo dê até 02 (dois) anos,. e - declaraÇào
de inidoneidade para licitar ou contratar com a ÀdninistraÇào Pública enquanto pe.durarem os
motivos dête.Etrinantês da punição ou até gue seja promovida sua rêabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a pênalidadê; f - simultarreamente, qualquêr das penalidadês cabiveis
fundamêntadas nâ Lei B - 666193.

cráI,$IIÀ, DÉcD{À sEsnoÀ - Do ÍsBo:
Para dirÍLir as quêstôes decorrentes deste contrato, as partes e1êgêm ô Eoro da Comarca de
uamanguape, Estado da Paraíba.

E, por estarem de pleno acordo, foi lâvxado o presênte contrato em 02 (duas) vj-as,
assinado pelás pârtes e por duas teste rüas.

Mâmanguâpe

o qual

PBr 10 de ,J iro de 2013.

PELO CONTFÀT E

I]MERSON FI]RRI]T RA IÀNA DA
Presidênte da Cá]nara
039.842.474 45

PBLO CONTRATÀ.DO

cawI

a
o

4e doC
o

N EA

ÀSTEC Gror{, tado Às s s/s rtd.a

TESTEMN\À

\



NE

rtL, q

.,{r-i:::'rt
itriF.+:.1#'
,E#f,B

o (_

ort: 23a
o

. CPL.
ESTÀDO DÀ PÀ3ÀIBÀ

ci\r,ÍÀÀÀ MUNrcrPÀr DE lrAr{ÀNGUÀpE
cor'fi ssÀo PERIaNE}ITE DE LrcrrÀçÀo

rNn<reÍvgr lr. rNooool,/2013

DEclÀRÀqÃo - PUBLTCAÇÀo

DEcLÀRaçÃo

Declaro para os devidos fins de direrto, çlue u]na cóp1a dos termos de RatificâÇâô e Adjudicação
bem como do respêctivo extrato dê Inexigibilidadê de Licitaçào refelerltes ao processo actma
indicado, forãm dêvidámêntê âfixadas no Ouàdro dê DivuJ.gração deste Órqão, ,esta deta, em
obsêrvância as disposiÇóes da Lei Pederal fi" 8.666/93 e suas alterêÇõês pôeteriorês.

Mamanguape - PB, 08 de Janêiro de 2013.

oÀo R RÍGUES SILVÀ
Pr,esidente da CoÍLi ssão
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
cÂtíARA lluNrcrpÀr DE !4A!.!eN@rÀpE

corfi ssÀo pERlolNE}IrE DE LrcrrÀçÀo

INErIG1wEI N"

DECT"A-RÀÇã.o -

moo001/2013

PLrBtrcÀcÃo

DEcLÀRaÇÃo

Dêc1aro para os devldos fins de di.eitô, quê uma cópia dos termos de RatificaÇão e Adjudt caÇão
bem cono do rêspectivo extrato de Ínexigibilrdade de Í,icitaÇão rêfêrêntês ao processo acr-mâ
indlcâdo, foram dêwidàmênte afixadas no Quâdro d€ Diwu].geçáo destê ôrgão, nêsta data, eln
obsêrvância as disposiÇôês dâ I,ei Fêdêra1 n" B-666/93 e suas alteraÇões posteriores.

Mananguape PB, 08 de Janeiro de 2013
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ÊsraDo DA PARA|BA
CÂMÂRA MUNTGTPAL DE MÁMAtGuapE

R TTFEAçÀo É aDJUDTcAçÂo - tNExtctBtuDADE N. tN0000í/20í3
Nos teÍmos do6 elementos constante da respêctiva Exposição de Motivos que instrui o
p.ocesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a lnexigibilidade de
Licitação no IN00O01/20'13, que objetiva: Predação de serviçG técnicos especializados
na área contábil - ContadoÍi RATIFICO o coÍÍ6pondente procedimento e ADJUDICO o
seu objáo a: ASTÉC eroup Contadores As,soçiados S/S Llda - RS 52.00O,0O.

Mamanguape - PB, 08 de Janeiro de 2013
EMÉRSON FERREIRA VIANA DA SILVA - Presidente da Câmara

PUBLICAR

I - Quadro de Divulgação do Oção Reâlizador do Certame - 08.0í.í 3

*/
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EsraDo DA pARÁiaa
CÂMARA MuNrcrPAL DE MAMATúGUAPE

ExrRÂTo DE tNExtctBtuDADE DE LEtraçÃo
PROCESSO: Exposiçáo de Motivos n" lNmml/2013.
OBJETO: Prestaçáo de sêrviços técnicos especializadG ha área conlábl - Cohtador.
FUNDAMENTO LEGAL: AÍt. 25, inciso ll, da Lei Federal no 8.666193 e suas atteraçôes
AUTORIZAÇAO: Sêçretaria da Cãmara Municipal de Mamanguape.
RATIFICAÇAO: Pr6idente da Câmara, em 0A/01/2013.

PUBLICAR

i , - Quadro de DivulgaÉo do Orgão Realizador do Certame - 08.0í.í3
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ESTADO DA PARA|BA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Predaçáo de serviçG técnicG especializados na área corÍábil - Contador.
FUNOAMENTO LEGAL: Inexiqibilidade de Licitaçáo no lNmml/20í3.
DOTAÇAO: Recursos Próprios da CâmaÍa Municipal de Mamanguape: 0r.01
01 .031.mo1.2m1 3390 35 m
VIGÊNCIA: até o final do exeÍcício finaílceiro dê 2013
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipalde Mamanguap€ e:
CT N" mm1/2013 - .10.0'1.13 - ASTEC GÍoup Contadores Associados S/S Ltda - R$
52.000.m

PUBLICAR

ll - Quadro de DivulgaÇão do OÍgão Realizador do Certamê - 10.01.í 3

\7"
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFETTUF'A MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

FUNDADO PELA l.El N" {J DE l6 de JttLHO 197.1

ESÍADO DA PARA|BA
CÁMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

RATlFlcAÇÀO E ADJUDTCAÇÀO - INEX|GTBtLtDADE Íi|. tit000or/20í3
Nos teímc dos elementG consante da Íespectiva Exp6içâo de Motivos que irdrui o píoc€sso e otrservado
o paÍecer da A5.sê+sdia Juíidice, rêfe(ênte a lneügibilidede de Licitâçào no 1N00O01,2O13, que obiêtivar
PrestaÉo de servhG técnicG especializadG na área contábil - ContadoÍ: RATIFICO o coír6pondente
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ASTEC Gíoup contadores Associad6 S/S Ltda - R$ 52.000,00.

Mamanguape - PB, 08 de Janeto de 2013
EMERSON FERREIRA VIANA OA SILVA - PÍ€sidêÍ e da Câmara

ESTADO DA PARA|BA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

Diário Oficial do Município

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAçÃO
PROCESSO: Exp6içáo de Motivos no lNm00í/20'13. OBJETO: Prestaçáo de servbos técnicos
êspeciatizedos na árêa contábil - contador FUNDAMENTo LEGAL: Ad. 25, incÍso ll, da Lei Fedêral no

8.66ô€3 e_ suas alteraçóes. AUTORIZAÇÃo: Secretaria da câmara Municipal de Mamanguape.
RATIFICAÇAO: Pr6idente da Câmara, em 08/0120'13.

IIIES: 09 DE JANEIROANO:2013

qd



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITUF'A MUNIC'PAL DE TIIAMANGUAPE

Diário Ofícial do Município
FUNDADO PELA LEI N'{3 DE 16 de.IIILHO 197.1

ESTADo DA PARAiBA
cÂiraRA MuNrcrpAL oE MAMANGUAPE

EXÍRÂTO DE CONTRATO
OBJETO: PÍedaçâo de sêrviç6 técnicG especializados na área contábil - Contador FUNDAMENTO LEGAL:
lnexigibilidade de Licitação n' lN0OOOl/2013. DOTAÇAO Recursos Própíios da Câmara Municipal dê
Mamanguape: 0í.0í 01.031.m01.2m1 3390.35.00. VIGENCIA: até o final do exercício financeiro de 2013.
PARTES CONTRATANTES: Câmarâ Municipal de Mamanguape e: CT N" 0O0Oli20í 3 - 10.01.13 - ASTEC
G.oup CoÍúrdore6 AssocÉdos S/S l-tde - RS 52.OOO,OO.

ANO:2013 NIES: J.{NEIRO
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02101113 https:/ rww.sifge.caixa.gov.bÍ/Ernpresa/Cí/Cí/FgeCFSlmprimirPapel.as

@ilm

Inscrição: 105963 7010001-97

RazãO SOCiAI: ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA

Endereco: RUA PRES JOAO PESSOA 157 / CENTRO / MAMANGUAPE / PB /- 58280-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de rnaio de 1990, certifica que, nesta

data, a empresa acinE identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS'

O presente Ceftificado não servirá de prova contra cobrança de

quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,

decorrentes das obrigações com o FGTS.

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Validade: t4/1212072 a l2l0L/2O13

Certifi cação Núme ro : 20121274000635077 497 37

Inforrnação obtida em O2l0ll20l3, às 16:30:15'

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está

.onái.ioíuOu à verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.ca ixa.gov. br
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)ertidao Negativa de Debito

MINISTÉRIO DA FAZENOA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DEBTTOS BELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÔES PREVIDENCIÁRIAS E

Às oe teRcetnos

Na 00045201 2-13001370
Nome: ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LIDA - I/E
CNPJ: 1 0.596.370/0001 -97

A aceitação desta certidão está condicionada à Íinalidade para a qual Íoi

.ritiO" à à verificaçáo de sua autenticidade na lnternet, no endereço

<http://www. receita.Íazenda. gov br>.

Certidáo emitida com base na Portaria Conjunta PGFt\yRFB nq 01' de 20

de janeiro de 2010.

Emitida em 1711212012

Válida até 15i06/2013'

Certidão emitida gratuitamente.

Atençáo:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento'

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer

dÍüdas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que

vieÍem a ser apuradas, é ce(iÍicado que não constam pendências em seu

nome relativas a contribuiÇões administradas pela Secretaria da Receita

Federal do Brasil (RFB) e a inscrigôes em Dívida Ativa da União (DAU)'

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas

Íiliais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às

contribuiçoes deüdas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU'

náo abrángendo os demais tributos administrados pela RFB e as- demais

inicrições 
-em 

DAU, administradas Pela Procuradorla-Geral da Fazenda

I'lacio;al (PGFN), obleto de Certidão Coniunta PGFwRFB'

Esta certidão é valida para as Íinalidades previslas no art 47 da Lei na

8,212 de 24 dê julho de 1991 , exceto para:

- averbação de obra de construçáo civil no Begistro de lmÓveisi

- reduçào de capital social, transÍerência de controle de cotas de

.o.LouO" limitada e cisão parcial ou transÍormaçáo de entidade ou de

sociedade sociedade empresária simples;

- baxa de Íirma individuai ou de empresário, corÍorme deÍinido pelo art 931

oà iei ni 10.406, de 10 de Janeiro de 2ooz - Código Civil, extinção de

entidade ou sociedade empresária ou simples'

hÍp://www0 l0.dataprev.go v.br/CWS/BIN/cw s-mv2.asp?COMS-BIN,,.

FL: 3l ã
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http://w ww.receitâ.fazenda. gov,br/Aplicacoes/

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TBIBUTOS FEDERAIS E A DíVIDA ATIVA DA UNIÃO

Co.

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobraÍ e inscrevêr quaisquer dívidas de responsabilidade

do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certificado que não 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 iunto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

(PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, reÍerê-se exclusivamente

à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, nâo abrangendo as contribuições

preüde;ciárias e âs contribriçÕes devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa

do lnstitúo Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidáo especíÍica'

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos

endereçoi <httpr/www. receita.Íazenda govb> ou <http://www pgÍn Íazenda govbr>'

Nome: ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIAIIOS S/S LTDA - ME

CNPJ: 10.596.370/0001-97

certidáo emitida com base na Portaria conjunta PGFNI/BFB n:3, de 02105/2007

Emitida às 10:33:34 do dia 2OlOgl2O12 <hora e data de Brasília>'

Válida até 19/03/2013.
Código de controle da certidão: ECAg.E740.8BF2.EE1A

Certidáo emitida gratuitamenle.

Atenção: qualqueÍ rasura ou emenda invalidará este documento'

o
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CERTIDAO

CÓDIGO: A5A3.836B.9A5E.BAO8

ldentificação do requerente:

cNPJ/CPF: 1 0.596.370/0001 -97

R.G. :

Emitida no dia 1411212012 às 14:03:17

Certifico,observadasasdisposiçÕesdalegislaçãoVigent.ee,deacordocomos
assentamentos existentes neste órgão, que o requerente súpra identificado 99!á. 

em situação

ÊÉéüLÁn perante a razenoi pública Esiaduat, com reta.ção a débitos fiscais
ààãri"iiáiiüõs J inscrito! em Dívida Ativa'A referida identificação não pertence a

ããriiiOrint" com inscrição-àtlrã no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba'

ApresenteCertidãonãocompreendedébitoscujaexigibilidadeestejaSuspensa'nem
exclui o direito de a f azenAãÊ|.iOtiô" Estadual, a quãtquei tempo, cobrar valores a ela

porventura devidos pelo referido requerente'

Estacertidãoéválidapor60(sessenta)diasapartirdld{ade-suaemissão'
devendo ser confirmada a suã aütãnticidàde atraves do serviço Va1dar Certidão de Débito na

página www.receita.Pb'gov'br'

oBS:lnválidaparalicitaçãonoqueserefe.re.aofornecimentodemercadoriasou
;;;à;á; d.;.,[iio, a" tiãn"pã.tà interestaduat e inrermunicipal ou comunicação não

compreendido, n" 
"orp"iànõià 

t.iurtari" dos municipios se o requerente supracitado

estiver localizado no estado da Paraíba'

válida com a apresentação coniunta do cartão de inscrição-no cPF ou no CNPJ da
-sããiãt"ijü ,ia ReceG Éederal do Ministério da.Fazenda'

Certidão de Débito emitida via 'lnternet"
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CERTIDÃOMGATIVA
cóDlco: ll2l,m,oo

Verificanclo os Cadastros dc -l'ributos da Sccrctal'ia clc

lrütauças dcste MunicÍpió t'oi verificacla a incxistência rlc débi«ls clll lloll'10 dc ÂS'l l'l(l

(;notiP coN'l'ADOIllts 
^ss0cl.^D()s 

s/s l.'l'l)^, rcsirlcntc na l{tra l)rcsitlcntc

Joào l'cssoa.l57 ccntro - Manratrguapc-l'b. insctito tro (l N l' 'l l0 ')96 i70;(XXll-97'

lixercendo o cargo dc Diretor do t)cpananrcnto clc Ârlccadaçào c lributos lavt'o r:

assll)o a ll]esma.

Mamanguapc.l I dc sctcmblo tlc 201 2

j

li
.

:
..iij;"
',j

CiCEllo,,osl'l (ll.li)(llo l)r s()t iz^

PÍeÍ. l\'ltln.de lair:
0irzeCicero D

Tribu Valicla l)ol l{10 dias

nl

I

ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAT DE MAMANGUAPE
SECRETARIA DE FINANçAS

DEPT9 DE ARRECADAçÃO E TRIBUTOS

i
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PODER JLDICIÀP'TO
JUSTIÇA DO TRABÀLHC

csnrroÃo NEeÀTrvÀ os oÉgrros rRÀBÀLHrsrÀs

NOME: ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S IJTDA. - ME (MATRIZ E

FILIAIS )

CNP.I: 10 .596 .370 / 000L-97
CerEidão r1'I 14927346 /2or3
Expedição: 02/01/2ot3, às 16 :32:56
Validade t 3o/o6/20L3 - 180 (cento e oiEenta) dias, contados da data
de sua expedição.

CerEifica-se que ÀsrEc GRoUP coNTÀDoREs ÀssocrÀDos s/s LTDÀ. - ME

(l{À?Rrz E FrIJrÀrs), inscrito(a) no CNPJ sob o n' 10.596.370/o00L-97,
NÃo coNsTÀ do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lêi n' L2.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n" l47O/z}lf do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados consEanEes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados aLé 2 (dois) dj-as
anteriores à data da sua expedição '

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a lodos os seus estabe Iec imentos, agências ou filiais.
A aceitação desEa certidão condiciona-se à ver j-f icação de sua

auEênEicidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http: //www. t.st. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamenEe.

rNFOR!4ÀçÃO TMPORTÀI{TE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a ,fustiça do Trabal-ho quanto às obrigações
estabelecidas em senLença condenatória Eransitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhisE.as, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em Iej-; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministéri-o Púb1ico do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

c. .o

I
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ressao/lmprimePaginâ asP
/1

í\rANED

ô
r(ç
a
o

o

ák) Et

D

c)

À
rl)

CPL o

ConfiraosdadosdeldentiÍicaÇáodaPessoaJurídicae'sehouverqualquerdivergência'providenciejuntoà
RFB a sua atualÊaçâo cadastral

Aprovado pela lnstruçáo Normativa RFB n" 1 005, de 08 de fevereiro de 2010

Emitido no dia22lg3l2011às 11:OO:36 (data e hora de Brasília)'

Voltaitl

I REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍUCA

LOGRADOURO

R PRESIDENÍE JOAO PESSOA

CEP

58.280-000

COMPLÉMENÍO

oATA DA struÁç,Áo EsPEcla

NÚMERo

157

a,ôJRRO/Dl§ÍRlÍO

CENTRO

MUNtciPro

MAMANGUAPE PB

slÍuÀçIocADr§rRAl
ATIVA

OAÍA OA SITU}CÁO CADP§TRA

23I01/2009

[roÍl\l] DÉ SITUAÇÀO CADASÍRAt

slÍuAçÁoEsPEclA!

DAÍADE AAERTURA

2310112009COMPROVANTE OE INSCRIçÃO E DE SITUAçAO

CADASTRAL
NútÍERgDE tNscRlÇÀo

10.596.370/0001-97
MATRIZ

NOME EMPRESARIÁL

ASTEC GROUP CONÍAOORES ASSOCIADOS S/S LTDA.

TlruLooo ÉsÍÀaELÉclMENÍo (NoMÉ DE FÂ'lT,§lÂ)

69,20€{í - Aüvidades do contabilidadê
E DESCRIç oAATtMoAoE EcoNÔMlca PRINc lPÂt

ôMlcrs sEcuNoÁFP§OIGO E DÉSCRIÇÃO D}SAÍIVDADES ECON

Não inÍormada

224.0 . SOCIEOADE SIMPLES LIMITADA
côotco E DEscRtÇÁo DA NAÍu R EzA JUR

ldel

@ Copyright Receita Federal do BÍasil - 2210312011

22l03l2Qll ll 10
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA

ALVARÁ DE ORGANIZAçÃO CONTÁBIL
DE SOCIEDADE

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAÍBA, no uso de suas atribuiçóes legais

e com fundamento no Decreto-Lei no. 9.295/46, expede o presente Alvará de Organização

Contábil, para que surta os efeitos legais.

IDENTIFICAÇÃO:

TITULAR / SÓCOS / RESPONSÁVES TÉCNCOS

NOME CATEGORIA TIPO DE NCULO
REGISTRO

P&002667/O-0
P&007792/O-0

NEI]ZO II4AR DE SOUSA SILVA
LENIRA FÉRMNOES OE SOUSA SILVÀ

CONIADOR
CONTADOR

SOCIO/ ResP. Tecnico
SOCIO / ResP. Técnico

Afalsificaçáodestedocumentoconstitui-SeemcrimeprevistonoCÓdigoPenalBrasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissáo: JOÃO PESSOA , 03.04.2012 as 11'.29:25.

Válido ate: 31.03.2013.
código de Controle: 42809.

Para verificar a aúenticidade deste documento consutte o site do CRCPB'

LIDO AT :31.03.2013REGISTRO No P8400221/O-2

DENOMTr.lAÇÃO...........

NOME DE FANTASIA...

CATEGORIA

CNPJ ..........................

ENDEREÇO

ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA

SOCIEDADE

10.596.370/0001-97

R PRESIDENTE JOAO PESSOA, 157. CENTRO - MAMANGUAPE'PB -

58280-000

ATIVIDADES

ldel
03104/2012ll:31
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o coNSELHo REGTONAL DE GoNTABILIDADE . PARAiBA certiÍica que a

órgã.ir'"ç* C"ntábil identificada no presente documento encontra-se em situação

regular.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE' PARA|BA

CERTIDÃO DE REGU LARIDADE CADASTRAL
DE SOCIEDADE

tDENTIFIcAç NO OO REGISTRO

Emissão: JOÃO PESSOA" 28.12.2012 as 09:53:30'

Válido até: 27 .01.2013.

Código de Controle: 56516.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPB'

ApresentecERTDÃonãoquitaneminvalidaquaisquerdébitosouinfraçÕesque,
;;!ffi;;t", r"nn"* a ser'apurados pelo CRCPB contra o referido registro'

AÍalsiflcaçãodestedocumentoconstitui.seemcrimeprevistonoCódigoPenal
riràr,r"ito, Lúi"itando o autor à respectiva ação penal'

DENOMINAÇÃO.......... :

NOME DE FANTAS[4.. :

REG|STRO................. :

AS'IEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA

CATEGORIA,

PB-0002211O-2

SOCIEDADE

CNPJ.....................'.... : 1 0.596.370/0001-97

ô
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couttNu,qÇÃo Do coNTRATo soclAL :

A§ÍEC GROUP CONÍADORES ASSOCIADOS S/S TTDA

ctÁusutl oÉctlrra-rtncrtnn Folecendo ou inierditodo quolquer sócio' o

PARÁGRAFO ÚH|CO - O mesmo procedlmenlo seró odotodo em outros cosos em

que o soci,edode se resolvo em reloçÕo o seu sócio'

ctÁusutA DÉCIMA-auARTA - o Administrodor decloro' sob os penos do lei' de

que nõo estó impedido de exercer o odministroÇôo do sociedode' por lei

especiol, ou em virtude de condenoçÔo criminol' ou pÔr se encontror sob os

efeitos delo, o peno que vede, oindo que iempororiomenle, o ocesso o corgos

públicos; ou por crime Íolimentor' de prevoricoçÕo' peiio ou suborno' concussÕo'

peculoio, ou contro o êconomio populor' conlro o sisiemo finonceiro noclonol'

contro normqs de defeso do concorrêncio' contro os reloçÕes de consumo' fé

público, ou ProPriedode'

cLÁUsutA DÉCIâÀA'QUINTA - Fico eleilo o Íoro de Momonguope poro o exercício

e o cumprimento dos direitos e obÍigoçÕes resultqnles desie coniroto'

E, por se ochorem ossim iuslos conlro'lodos, ossinom o

sociedode continuoró suos otividodes

possivel ou inexistindo interesse desies

de seus hoveres seró opurodo e liquid

sociedode, à doto do resoluçÔo'

levontodo.

presente instrumento em 03 vi

têslemunhos o seguir firmodo

efeitos.

com os herdeiros ou sucessores' NÕo sendo

ou do(s) sócio(s) remonecenle(s)' o volor

odo com bose no situoçÕo poirimoniol do

verificodo em bolonÇo especiolmente

os de iguol leor e Íormo, iunlomente com os duos

s, poro que se produzom os seus iurídicos e legois

monguoPe(Pb), 02 de ioneko de 2009'
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CONTINUAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL:

ASÍEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S tÍDA

NEUZOâ AR DE SOUSA SIIVA' Contodor' CRC/PB 2óó7' responderó por todos os

Serviços Contóbeis previstos no ortigo 25 do Decrelo- Lei n" 9'295-4ó'

LENIRA TERNANOES OE SOUSA SIIVA' Coniodoro' CRC/PB na 7792' pelos serviços

contóbeis no ortigo 25 do Decroto- Lei n" 9 2954ó'

CLÁUSULÂ NONA - Ao lérmino de codo exercício sociol' em 3l de dezembro' o

odminislrodor presloró contos iuslificodos de suo odminis'froçÔo' procedendo à

eloboroçÔo do invenlório' do bolonço potrimoniol e do bqlonço de resullodo

econômico, cobendo oos sócios' no proporçõo de suos quolos' os lucros ou

perdos oPUrodos.

Porógroto Único - Poderó mensolmenie' depois de opurodo os impostos'

Íozerem os sócios retirodos de rucros, que oo Íinor do exercício serôo ojuslodos'

de tormo o coÍresponderem exotomentê o proporçÕo de suos quotos de copitol'

CLÁUSUIA DÉClMlq - Nos quotro meses seguinies oo lérmino do exercÍcio sociol' os

sócios deliberorõo sobre os conlos e designorÕo odministrodores quondo Íor o

CLÁUSUIA DÉCIMA'PRIMEIRA - A sociedode poderó o quolquer tempo' obrir ou

fechor firior ou outro dependêncio, medionte olteroçÕo côntroluol ossinodo por

coso

'tôdos os sócios.

CLÁuSULA DÉCIÂÂA-SEGUNDA - Os sócios poderôo' de comum ocordo' fixor umo

relkodo mensol, o título de .,próJobore.', observodos os disposiçÔes

Continuo no fl. 04
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CONTINUAÇÀO DO CONTRAIO SOCIAL:

ASÍEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA

NEUZOMAR DE SOUSA SIIVA' Contodor' CRCi PB 2667 ' responderó por lodos os

Serviços Conlóbeis previstos no ortigo 25 do Decrelo- Lei no 9 295-4ó'

LENIRA TERNANDES DE SOUSA SILVA' Contodoro' CRCIPB no 7792' pelos serviços

contóbeis no ortigo 25 do Decreto- Lei n" 9 29t4ó'

todos os sócios.

CLÁUSULA NONA - Ao lérmino de codo exercício sociol' êm 31 de dezembro' o

odminisirodor presloró contos iustiÍicodos de suo odministroçÕo' procedendo o

eloboroçõo do invenlório' do bolonço poirimoniol e do bolonÇo de resullodo

econômico, cobendo oos sócios' no proporçôo de suos quoios' os lucÍos ou

perdos opurodos.

Porógrolo Único - Poderó mensolmente' depois de opurodo os impostos'

fozêrêm os sócios retirodos de lucros, que oo Íinor do exercício seíôo ojusrodos,

de Íormo o conesponderem êxotomenre q proporçõo de suos quotos de copitol.

CLÁUSULA DÉCffiA - Nos quolro meses seguinies oo lérmino do exercÍcio sociol' os

sócios deliberorõo sobre os conlos e designorôo odministrodores quondo Íor o

coso.

CLÁUSUIA DÉCIMA-PRI,I^EIRA - A sociedode poderó o quolquer lempo' obrir ou

rechor filiol ou outro dependêncio, medionte o[eroçÕo coniroruor ossinodo por

CtÁUsUtA DÉCIMA-SEGUNDA - Os sócios poderôo' de comum ocordo' fixor umo

retirodo mensor, o tíiuro de ,,pró-robore", observodos os disposiçÕes

regulomentores Pertinenles'

Continuo no fl 04
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CONTINUAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL:

ASIEC GROUP CONÍADORES ASSOCIADOS S/S LrDA

CtÁUSUTA TERCEIRA

CONÍABILIDADE.''

Cortório de Regisiro Civil

indeterminodo.

CLÁuSULA QUARTA - A sociedode inicioró suos otividodes o portk do regislÍo no

O objelo do sociedode seró o "ATIVIDADE DE

dê Pessoo Jurídico e seu prozo de duroçÕo é

CLÁUSUIA QUINTA - As quolos sÕo indivisíveis e nÔo podêrÔo ser cedidos ou

tronsferidos o terceiros sem o consenlimenlo do outro sócio' o quem fico

ossegurodó, em iguoldode de condiçÔes e preço direito de preferêncio poro o

suo oquisiçÕo se poslos à vendo, formolizondo' se reolizodÕ o cessôo delos' o

olteroçÕo controluol pertinenie'

CLÁuSUtÂ SÊXIA - A responsobilidode de codo sócio é' restrilo oo volor de suos

quotos, mos todos respondem solidoriomenie pelo integrolizoçôo do copilol

sociol.

CLÁUSULA SÉTmA - A odminislroÇõo do sociedqde coberÓ unicomenle oo sócio

NEUZoMAR DE SoUSA SILVA, com poderes e otribuições de odminiskodor

outorizodo o uso do nome empresoriol' vedodo' no entonto' em otividodes

estronhos oo interesse sociol ou ossumir' obrigoções seio em fovor de quolquer

dos quolistos ou de terceiros, bem como oneror ou olienor bens imóveis do

sociedode, sem oulorizoçõo do outro sócjo'

C1ÁUSU1A OIIAVA - A responsobilidode Técnico pelo êxecuÇÕo dos serviÇos

profissionois presiodos pelo sociedode' de ocordo com os obietivos sociois' estoró

o corgo de todos os sócios, e ossim dislribuído:

Conlinuo no fl. 03
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Pelo presen le instrumento porliculor de conlroto de constiluiçÕo de sociedode,

dolilogrofod o e ossinodo no presenço de duos lesiemunhos oo fino nomeodos e

signotórios, comporecêm os tombém infro-ossinodos' NEUZOMAR DE sousA slwA,

brosileiro, noturol de Rio Tinto/PB, cosodo com o regime de comunhÕo porciol de

bens, Conlod oí CRC 2667 lPB, porlodor do Cédulo de ldentidode n" 431 .01 l-

SSP/PB, CPF n" 205.902.884-l5, residente e domiciliodo à Ruo Dr JuoÍez Guerro, s/n

- Centro - CEP: 58.280-OOO - Momonguopelpo' e' reNtna TERNANDES DE SousA

SILVA, brosileiro, noturol de Rio Tinto/Pb' cosodo com o regime de comunhÕo

porciol de bens, Contodoro CRC7792lPB' porlodoro do cédulo de ldentidode no

318.238 - 2o vio - SSP/PB, CPF n' 141.998.40+78, residente e domiciliodo à Ruo Dr

luorez Gueno. s/n - Cenko - CEP: 58'28G000 - Momonguope/Pb, têm iusto e

conkotodo medionte os clóusulos e condiÇ ões seguintes que mÚtuo e

reciprocomente ocei'tom e outorgom:

CúUSULA PRIMEIRA - A Sociedode giroró sob o nome empresoriol ASTEC GROUP

CONTADORES ASSOCIADOS S/S LIDA' e 'teró sede e domicílio no Ruo Presidenle

Joôo Pessoo, 157, Cep: 58'280-oOO - Momonguope/P

cúUsULA SEGUNDA - o copitol sociol seró R$ 50'ooo'oo (Cinquento Mil Reois)'

dividido em 5O.OOO (cinqÜênto Mil quotos)' no volor nominol de R$ l'00 (Hum reol)

codo umo,,integrolizodos' neste oto em moedo conenle do Poís' pelos sócios:

CAPIIAL(R§)QUOTASclos 9045.000.0045.000
NEUZOMAR DE SOUSA SILVA

t05.000,005.000
LENIRA FERNAN DES DE SOUSA

10050.000,0050.000
TOIAT

sTrTUlÇÃoCONTRATO DE CON

ASTEC GROUP CONJADO RES ASSOCIADOS S/S tTDA'

Continuo no fI.02
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Cunnlcut-ut'l VIrRr
Neuzounn Dr Sousn SllvR

52 anos
Rua Dr. Juarez Guerra, 54, Centro - Mamanguape/PB, Cep.: 58280-000

Telefones: (0*83) 3292-2765 (secretária ThaÍs) e (0*83) 9997-16í0 e 8869-0250
E-mails: neuzomar.silva@uol.com.br e astec@asteccontadores.cnt.br
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CURRICULO COMPLETO NA PLATAFORMA LATTES DO CNPQ (http://lattes.cn pq.b0

OBJETIVOS

Disponibilizar nosso concurso como ProÍssional Contabilista e Professor em cursos de pós-graduaçâo em
contabilidade, controladoria, auditoria contábil, audiloria de pessoal, planejamento hibutário, perícia contábil,
finanças corporativas, economia de empresas, mercado Ínanceiro, dentre outros aflns,

DISCIPLINAS MINISTRAD AS EM CURSOS DE GRADUAC Ão e pôs.cRaoulcÃo

Contabilidade Básica, Contabilida
Contabilidade, Perícia Contábil,
Contabilidade Financeira, Tributos

de Comercial (prática), Contabilidade lntermediária, Tópicos Contemporâneos de
Auditoria de Pessoal, Contabilidade Tributária, Planejamenlo Tributário,

em espécie (Pis e Confis), Auditoria Pública e Laboratório Contábil.

o

a

a

O

FoRMAÇÃO ACADÊM|CA EM NÍVEL DE GRADUAçÃO E POS.GRADUAçÂO
Doutorando em Contabilidade pela Universidade Nacional de Córdoba - AG
Pós-Graduaçáo em Contábil Auditoria concluida pela (C.E.) UNP-UNIVERSIDADE POTIcUAR/RN - 2002
Graduação em Ciências Contábeis concluída pela UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA-UFpB - 1995;
Contador'Número de Regisko Profissional no Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Paraíba:
CRC/PB 2667/0-0 - Desde 1982.

EXpERtÊNCÁ ACADÊMtCA E pROFtSStONAL EM tNSTtTUtçôES DE ENSTNO

o Professor do Unipe - Centro de Ensino de João Pessoa - 10 anos em curso de graduação em
contabilidade(2002 - 201 1);

o Professor do IESP - lnstituto de Educação Superior da Paraíba - 3 anos em curso de graduação e pós-
graduação em Contabilidade- (2007 a 2009);

o Professor do CEAP - centro de Ensino Aplicado de pós Graduação - Maceió-AL - 2 anos

' Professor do lM - lnstituto Moderno - 8 anos em curso técnico de contabilidade- (1985 a 1gg3);

,\

!)

I EXPERIÊNCh PROFISSIONAL EM CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS

o Ministrante de Curso pelo SEBRAE (Departamento pessoal);
o Ministrante de Curso pelo Unipe (práticas Modernas de Contabilidade);o Ministrante de Curso pelo IESP (As exigências ao Profissional de Contabilidade no Mundo de Hoje);

EXPERIÊNCA PROFISSIONAL EM CONTABILIDADE NAS ÁREAS PRIVADA E PÚBLICA

I



. Experiência profissional de mais de 29 anos em contabilidade comercial com escritório d. .{*'rFl]@
esiabelecido, com carteira média de 200 clientes nas mais diversas áreas da contabilidade comercid[flncluifrilõ-

a prestação de serviços de consultoria (1983 - 2011); '(o.,
o Contador Público, com serviços prestados a diversas entidades públicas a exemplo de: Prefeituras Mu)fri@.

de Curral de Cima, Cuité de Mamanguape, ltapororoca, Jacaraú, Mataraca, Marcaçã0, Mamanguape, Pedro

Regis, Rio Tinto, Araçagí, Dona lnês, Câmaras Municipais de Baia da Traiçã0, Marcaçã0, Rio Tinto,

Mamanguape, Capim, Cuité de [4amanguape, ltapororoca, l\4ataraca, e Autarquias e lnstitutos de Previdência

Próprios (1993 a 201 1);

o Perito-Contador diversas ações judiciais em atendimento as solicitaçoes da Justiça da Comarca de

Mamanguape-PB - De 1990 a 201 1 ;

o Contador.Eleitoral - Executor de Contabilidade Eleitoral de candidatos e partidos eleitorais nos últimos 20

anos - De '1989 a 201 1 ;

o Diretor.Presidente da ASTEC Group Contadores Associados S/S Ltda (www.asteccontadores.cnt.br)

o Contador Franqueador de dois escritórios de Contabilidade Comercial nas cidades de João Pessoa e

Jacaraú/PB

.],. PREMIOS E HONRARIAS RECEBIDOS

Honraria e Homenagem Recebidas em diversas turmas de formandos do Curso de Graduação em Ciências

Contábeis do UNIPE, reÍerente ao trabalho desenvolvido com empenho e dedicação a esses alunos alé2011,
Titulo de Cidadão do Município de Mamanguape/PB, pelos relevantes serviços contábeis prestados em prol

do desenvolvimento do municipio;

Título de Cidadão do Município de ltapororoca/PB, pelos relevantes serviços contábeis prestados em prol do

desenvolvimento do município;

Título de Cidadão do Município de Luiz Gomes/RN, pelos relevantes serviços sociais prestados na formação
de Jovens,do Município;

Honraria e Homenagem Recebidas pelo Rotary e Rotaract Club pelo desenvolvimento de trabalhos
voluntários nos 26 anos de participaçã0, como sócio, instrutor, palestrante.

OUTRAS INFORMACÔES RELEVANTES

a

a

a

a

a

t,

a

Prof, Luiz Márcio de Brito lVlarinho, Professor do Curso de Ciências Contábeis do IESP - TeleÍone: (0-'83)
8810-3805;

Prof, Fábio Lira, Professor do Curso de Ciências Contábeis da UFCG - Telefone: (0*83) 9106-3500

João Pessoa/PB, janeiro de 2.013.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA

2

I
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1

o

. Participação em dezenas de bancas de avaliação de trabalhos de conclusão de curso e monografias em cursos
de graduação de instituições de ensino do Estado da Paraiba;

r Orientador de diversos trabalhos de conclusão de curso, monografias e estágios supervisionados em cursos de
graduação de instituiçôes de ensino do Estado da Paraíba;

.,, ...r... - .r .r'.t, : '..,r, REFERÊNCAS PESSOAIS . , -:.;-..


