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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ

cÁ},ÀRÀ },UNICIPÀ], DE },À},À}IGI,ÀPE
coMr ssÀo PERIGNE}ITE DE LrcrrÀçÀo

PROCESSO TICITÀTóRIO INEXIGIVEL

rNtxrcÍvEL lr" Drooool/2o14
PROCESSO ÀDMINISTRÀTIVO NO 14O1O9INOOOO1

óRGÃo REÀrr zÀDoR Do CERTÀME:
Cârnâra Municipal de Mârnánguape
Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - líamanguape - PB
CEP: 58280-000 lel: (083) 3292-2-186.

OBi'ETO:
Prestação de serviços téqlicos especializados na árêa contábil - Contador -. correspondêndo a
êlaboraçâo dâ contabilidadê dâ câmara üunicipal dê MánBngmapê, cotn vistas âo fiel cunprimêDto
da legislaÇão peltinentê e as nornas e re$IaEentos ditados pelos respectlvos órgáos
fiscalizadoles. os rêferidos serviços nâô i.Itcluem a elaboraÇâo da Prestação de contas Ànuâ1,
pela qual o Contratado receberá o equivalente ao valo! mensal da contrataÇão

Er.ElrEtrFos aÁsrcps oo pnocBsso:
soLICÍTÀÇÃo E JUSTIFICÀTIVA DA CoNTRÀIAÇÃo
AIO DE DES ÍGNAÇÂO DÀ. COMISSÃO JU],GÀDORA
DECrÀxÀÇÃo DE Dr spoNrB rL rDÀDE oRÇA}aNTÁx.rÀ
AUroRr zAÇÃo pÀxÀ REÀLI zÂÇÃo Do CERTÀME
PRorocoto E ÀuruÀÇÂo Do pRocEsso
PÀRECER DA coMrssÃo .ruL6A.DoRÀ
EXPosrÇÀo DE Morrvos
ÀPRovAÇÃo DA ÀuroRrDÀDE supERroR
PÀRECER JURÍDIco
ÀTOS D8 RÀrrFrCAÇÃO E ÀDA,DrCÀÇÃO
COMIRATO CORRESPONDENIE
P UBI,I cÀÇ õE S

DOCUIGNTÀÇÃO DO CONTRAÍAIO
ÀNEXOS
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBA
cÂr{AxÀ }.{rNrcrpÀr DE llAIaNGUÀpE

SECRETÂRrÀ DÀ cÁlÍÀRÀ urrNrcrpÀt DE uAl4urcuÀpE

Mamanguape PB, 08 dê Jâneiro de 2014.

Sênhor Presidênte da Cámala,

solicitaÍlos que seja autorizada à Cotrlissâo PermaBente de ticitação deste órgão, realizar
procedimento licltatório, na modalidade exigida pela legi-s1aÇão em vigo!. destinada ai

PrestaÇáo de serviços técnicos êspecializados na área cônt;íôit - Contador -, correspondendo a
ela-boraÇâo da contâbilidade da câmara I'Iunicipal dê Mananguape, com vistas ao fiel cunprimênto
da legj.slaçào pêrtinente e as noBnas e regr.rlamentos ditados pelos rêspectivos órgãos
fiscalizadores. os rêfêridos serviços não incluem a êlaboração da prestação áe contas ÀnuaI,pela qual o Contratado receberá o equivaleDte ao valor mensal da ÇontrataÇão.

Justj-ficativa para a necessj-dade dâ solicitaÇão:

À contratação aciIna descrita está sêndo solicitada, nos termos das êspêcificâÇóes técnicas e
anformaÇÔes complemerltares que a acolÍ{)arüam. quando for o caso, motivada: pela necêssldade dê
dêsenvolvimênto de aÇôes continuadas para a promoção de atividades pêrtinêntes, visando à
maximizaÇão dos recursos em relação aos objetivos programados, considêtadas as daretrizes e
metas definidas nas fêrramentas dê planêjamento aprovadas.

Informamos que existe disponibilidade de dotaÇâo específica no orÇêmento vigente pala a
execuÇão do objeto a 5êr licitado, consoânte consulta efetuadà ao setor contábiI. certos dê
contarmos co& imediâta aprovação dêsta soli-cj.taçào, indispensávêl à continuidâdê dos tràba.lhos
desenvolvidos, ficamos a lntêira disposição parâ maiores êsclarecimêntos que forem julgad.os
necessários -

Atenciosêmente,

\ ã,1t )-O,
ETIENE NUNES DO SÃNIOS
5êcretária
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TERMO DE REFERENCIÀ

1. O.DO OnarEÍO
1.1.Constitui objeto da presente contrataçáo: PrestaÇão de serviÇos técnicos êspêcializados na
área contá.bil - Contador -, correspondendo a eláboràção da contalritidade da Cá]llâ.râ }'íunicipal
de Mêmanguape, com vistas ao fiel ctmpri-mento da legislaçáo pêrtinente e as nortás e
regulamentos ditados pelos reepêctivos órgãos fiscâlizadores. Os rêferidos serviços nâo
incluem a elâbolaçâo da PlestaÇão dê contas Ànua1, pela qual o Contratado recebe!á o

equivalente ao valor mensal da contrataÇão.

2.0-irusrrFrcÀarvÀ
2 . 1.À contrataçào acimâ descrita, que se!á processadâ nos ternos deste instrumento,
êspeci-ficações técnicas e informâções complementares que o acolrpaJülam, çfrando for o caso,
justificâ-se: pela necessidade de desênvohrimento de aÇões continuadas para a promoÇáo de
àtivia"dur pêrtinentes, visando à maxinizaÇão dos !êcursos em IelaÇão aos Ôbjetivos
plogramados, consi.derâdas as diretrizês e Itretas dêfinidas nas ferramentas de planej amento
aprovadas. As cârâcteristicas e especificaçõês do objetô da referida contratação sãc,:
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ServlÇos lécnicos êspeciallzados na área contábi1 - Contador_ o cÔ'tràrado
dewerá prestar seus serviços na sede da Câmarâ MDnicipal de Mâmanguapê, cÓm

visitas sistemática5, fora disso, ficará a intêira dispÔsiÇão, diariâmente
em seu escritórlo, ou quando convocado aleatoriamente. O§ refêridos
serviços r,ão incluem a êlaboração da PrêsteÇão de Contas Anual, p€1â qual Ô

Côntràtado receberá o equivale.tte ao valor mer,sall da contràtaÇão'

3.0.DÀs oBRrcÀçõEs Do cslrarÀIn$IE
3-l.Efetuar o pagamento rêlativo ao objeto contratado efetivamente lealizado, de

cIáusulas do respectivo contrato ou equivalente.
3.2.proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execuÇào
presente contratação. nos termos do correspondente instrumênto de ajuste'
j.3.Notifi"ur o contrâtado sobre qualquer irreg:ularidade êncontrada quanto à

produtos ou serviÇos, exercendo a rnais alq)Ia e co!üplêta fiscalização, o quê

Contratad,o de suas rêsponsabilidadês pactuadas e preceitos legais'

4.o.DAs @RrGÀçÕEs Do colm,ÀrÀm
4 . 1. Responsabiii zar- se por todos os ônus e obriqações concernentes à legislação flscal, civil,
tlibutáiia e trabalhista, bêm coÍro por todas as despesas e co&promissos assunidos, a qualquex
tít-ulo, perante sêus forÍrêcedores ou têrcei-ros edr razáo de exêcução do objeto contratado.
4.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os nateriaj.s ou serviços que aprêsentarem
alterações, detelioraçõês. iryerfelçôes ou quaisquêr irregularidâdes discrepartes às

exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o rêcêbimento e/ou
pagamento.
a.ã.Uanter, durantê a vigência do contrato ou instrumentos equivalênte, em compatibi.lidàde com

as obrigâÇões assrmidâs, todas a5 condiÇões dê habilitaçào e qualificação exigidas no

respectiío processo licitatório, se for o caso, apresentândo ao contratante os documentos

necêssálios, sêmpre que solicitado -

4.4-Não tlansfelir a outren, no todo ou êm paxte, ô objeto da contratação, sâ1vo mêdiante
prévia e expressa autorização do Contratante.
a . s . s^iti. Nota Fiscal côrlespondente à sedê ou fi1ia1 da emprêsa quê apresentou a

docr.EnentaÇão Dâ fase dê habilitaÇão-
4.6.Executar todas as obriqaÇões assr.Elidas cÔm observância a melhor técnica vigentê,
enquadrando-se. rigorosanente, dentro dos preceitos leqtai.s, normas e especificaÇóes técnicas
corrêspondêntes.

5.O.DOS PRÀZOS
5.1.o prazo máxino para a execuÇão do objeto desta contratação e que âdnite prorrogação
casos previstos na legislaçâo \.igênte, ê3tá abaixo j-ndicado e se!á considerado a partir
assinatura do Contrato:

rni-cio: Imêdiato
Conclusão: 11 (onzê) meses

5.2.O prazo de vigência do contlato será deteltrinado: âté o final do exercício finencêiro
2014, considerado da data de sua assinatura'

de

!

ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÀraBÀ mxrcrpar, DE MÀ}IAl.tcuÀPE



6.0.m RE A.TUS1,AUENT()
6.1.Os preÇos contratados sâo fixos pelo pêriodo dê un ano, exceto para os casoÀrt. 65, g§ 5" ê 6", de Lei 8.666,/93.
6. 2.Ocorrêndo o dêseguilib.rio econômico-financeiro
relação que as partes pactualam irricialmeÀte, ros

do contrato, poderá ser rê
termôs do Àrt. 65, Inciso II,

Leí 8. 666/93, mediêntê conprovação documental e requerimento êxplesso dô Contratado.
6.3.0 Contratado se obriga a prestar seus serlriÇos na sêde do Contratantê ôu em utna de suas
dependências, com visitas sistemáticas, fora dissô, ficará
en seu escritó.rio, ou quando convocado aleatoriamente-

a intêira dispôsiÇão, diariamente,

7. O.DO PÀGAXEN':IO
7.1.O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às
plocedimentos adotados pelo Cootratante, de sêguinte maneila: Mensalhênte, para
prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento de cada parcela.

normas e
ocoller no

8. o.DÀS §ÀIçOES ÀD!{IIÍISÍRÀ1]TVAS
8.1.4 recusa iniusta em dêixar de cumprir as obrigaçõês ass!.lrrlidas ê preceitos legaisr
sujeitãxá o Contratâdo, garantida a prévia defesa, às seq:r.rintês penafidades previstas nos
Àrts. 86 e 8? da Lei 8.666193: a - advertência,. b - roulta dê mora de 0,5t (zero virgula clnco
po-r cento) aplicada §obae o valor dô contrato por dia de atraso na êntrega, no inicio ou na
execuÇão do objeto ora contratadoi c - multa dê 108 (dez por cento) sobrê o valor contratado
pela inexecuÇâo total ou parcial do contrâto,. d - suspênsào temporária de participa! em
licitação e iÍrpêdimento dê contrata! com a ÀdrlirlistraÇáo, por prazo de até 02 (dois) ânos; e -
declaração de inidoneidade pâra licitar ou contratar com a AdrlinistraÇão pública ênquanto
perduraren os motivos deterEinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitaÇâo
perante a própria autoridade que aplicou a penalidadê,- f - sim]ltanêamênte, qualquêr das
penalidades cabiveis fu.rda&entadas na Lel 8.666,/93.
8.2.Se o valor da multa ou indenizaçeo de\rida não for recoltrido no plazo de L5 dias após a
comunicaÇão ao Contratado, sêrá autonaticêmentê descontado da primeira parcela do pagamento a
que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1g (um po! cento) ao mês,
ou? quandô for o caso, cobrado judiciafmentê.
8.3,4pó5 a aplicaÇão dê quaisguer das penalidades pre\ristas, realizar-sê-á côIr&-uricaÇão êscrita
ao contlatado, e pr.úIicado na ihprênsa oficial, êxcluidas as penalidades de advêrtência e
nulta de mora quando for o caso, constândo o fi]ndamento 1êqal da punição, informando ainda que
o fato será registrado no cadastro correspondente.

Ma$an9_uape PB, 08 de Janeiro de 2014.
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ESTÀDO DÀ PÀXÀIBÀ
cÂüAÀÀ MuNrcrpÀr DE l.rArdÀNcuÀpE

REEERENTB: PESOUISA DE PREÇOS

1-0 - DO OBJSTO
1. 1 - Constitui obj êto da respectiva solicitação: PrestaÇáo de serviços técnicos
especiafizados na área contábiI - Contador -, correspondêndo a elaboraÇão dâ contabilidade da
Câmara Municipal de Mêmanquape, com vistas ao fiel cuq)rimento da lêgis1aÇão pêrti-nente e as
normas e regulamêntos ditados pelos respectivos órgãos fiscalizâdoles. Os rêfelidos serviços
nào incluem a êlaboração da Prestação de contas Ànua1, pêIa qual o Contratado recêbêrá o
equivalente ao valor mensal da contrataÇáo.

2.0 - DA PESOUISA DE PREÇOS
2.1 - CôEI base nos custos para execuÇão do objeto da contratação em tê1â, guardadag as suas
caractêrlstica.s e particularidadês, obtidos mediante consulta efetuada a outras êntidades
públicas, seto.iais ê de classes, bêm como os preÇos praticados no mercado para atividadês
si{dlares. relacionamôs abaixo o prêço dê referência eonsiderado satisfâtórj.o.
2.2 - Mês que serviu dê base para êlabor.aÇão da referidâ pesquisa: Dêzênbro de 2013-

CODIGO

I
DI sc?I MINÀÇÀo

Serviços técnicos espêclalizados na área contábil
- Contador. O Contratadô dêverá prestar seus
serviços sede da Câmarâ MunÍcipal de
Mamanguape, com visitas sistemáticas, fora disso,
íicârá a inteira disposiÇão, diariamente em seu
escritório, ou quando convocado aIeàtoriamente. Os
referidos serviÇos não lncluero a e1êboração da
Pr:êstação de Contas Ànual/ peta qual o Contratado
rêceberá o êquivalente valor mênsâl da

UNIDÀDE OUANTIDADE P.I,NÍTÁRIo
13 4.:r-1,0C

P. TOTÀL

5a. a23tta

3.0 - DO

3.1 - O

VÀLOR
valor total é equivalente a R§ 55.523,00.

4.0 - DAs coNDrÇÕEs DA coNrRÀrÀÇÀo
4.L.O pLazo miíximo parâ a execuÇão do objêto desta contratação ê que adnLite promogação nos
càsos previstos na legislaçâo \rigente, está abâ1xo indicado e será conside.ado a partir da
assinatura do Contrato:

Início: Imêdiato. O prazo de vigência do presente contrato se!á detenrLinado: até o final
do exelcicio financeiro de 20L4.

4.2.Os preÇos contratados são fixos pelo período de r]m ano, exceto para os casos previstos no
Àtt. 55, §§ 5" ê 60, da Lêi a.666,t93.
4.3.oco.rrêndo o desequilÍbrio econôÍLico-financeiro do contrato, podêxá ser resta.belecida a
refação que as partes pactuaram irLlcialeente, nos ternos do Àr:t. 65, Inciso II, Ã1lnea d, da
Lêi 8.666/93, mediantê comprovaçâo documental e requerimento êxprêsso do Contratado.
4.4.O Contratado sê obliqa a prestar seus serviÇos na sede do Contratantê ou en uma de suâs
dependências, com visitas sistenáticas, fora disso, fica.rá a inteira disposiÇãô, diariamêntê,
en seu escritôrio, ou quando convocado aleatoriaDente.
4.5.o pagamênto sexá rêalizado mediante processo rêgiular ê eE observância às nornas e
p.rocedimentos adotados, da sêquinte maneira: Mensalmente, para ocoarea no prazo de tlinta
dias, contados do perlodo de adiÍp]emento de cada parcela.

Mamanquape

Tôtal 55.523,00

PB, 08 de Janeiro de 2014.

E],IENE NUNES DO SÀI{IOS
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PARA:
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGI]ÀPF

PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Serviços Técnicos de Contabilidade para a Câmara
Municipal de Mamanguape.

PROPONENTE: ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA.

Prezados Senhores-

Nos tenros da solicitação efetuada. apresentamos proposta conforme abaixo

\
0t

o

{
à-'/sg

ITEM DtscRrMrNAçÃo UNIDADE QUANTIDADE
PREçO

UNITÁRIO
PREçO TOÍAL

Prestação de Serviços Técnicos Contábeis

Especiaiizados na elaboração dos balancetes mensais

com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelas

normas do TCE/PB da câmara Municipal de

Mamanguape.

MES 12 Rs 4.271,00 R5 s1.2s2,00

2

Elaboração do Balanço Anual da câmara Municipal de

Mamanguape.
UND Rs 4.271,00 R5 4.271,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R5 ss.s23,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$ 55.523.00 (Cinquenta e Cinco Mil, Quinhentos e Vinte e Três Reais)

PRAZO: l2 meses

PAGAMENTO: Mensalmente

VALIDADE DA PROPOSTÂ: 60 Dias

Mamanguape/PB, 06 de Janeiro de 201 4.

ASTEC CROUP CONTADORES ASS.OCIADOS S/S LTDA

Neuzomat de'SoY:'::Y^
CONTADOR ÇKI

1

1
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ESTADo DA PARAÍBA
PREFÉITU FA MIJN'CIPAL DE MAMANGUAPE

Diário Oficial do NIunicípio

. CPL. o

Potlatia no 01l2O14

FfINDADO PELA LEI N'.13 DE ló de JIILHO te7.l

EsrADo DA paRÁiaa
cÀ ÂRA MUNEIPAL DE MAMANGUAPE

CASÂ SENADOR RUI CARNE'RO

Mamanguape/PB, 2 de Janeiro de 2014

o PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, ESTADo DA PARAíBA,
no uso das atribuiçóe§ que lhe são confeíÍras pela Constiluição Federal, pela Constituição Estadual e pela Lei
Orgânica do Munjcipio de Mamanguapê e demais leis aplicáyeis à especiê, RESOLVE:

Art. ío NomeaÍ, a partir d6ta data, 06 sêrvidores Cleonison Cassiano da Silva, Severina
de Aquino Costa Fernandes e Maria José Gomes, para comporem, sob a presidência do primeiro, a Comissão
Permanente de Licitaçáo, tendo os demab como membros, nG termos da Lei Federal n" 9.666/93.

Art. 2" Esta Porlaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as
disposiçôes em contrário.

Câmara Municipal de Mamanguape em 2 de janeiro de 20i4.

Emerson FerÍeira Mana da Silva
Presidente

NIES: 06 DE JANEIRO

/óÃ-N.,v-»

§

ANO: 2014
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ESTÀDO DÀ PÀXAÍBÀ
cÂteBÀ MUNrcrPÀr DE MÀlrÀNeuÀ"E

REF. : PROCESSO IICIIÀIÓRIO
OBJETO: Prêstação de serv-iços téclricos especializados na área contá'bil - Contador -/
úoi:i:espoli.lei,'io à elâ;o!açáo da úúr_r-'abiiiciàde iia CâniaÍà i.iúr1iúiirài de i'iãiiLàng_daErê. üorli vistas ao
fiel cumprlmento da lêgislação pertinente e as nornas e regulamentôs ditados pelos respectivos
órqáos fiscalizadores- os referidos sêr\ricos não irtcluem a elaboracão da Prestacáô de contas
Anual-, pela qual o Contratâdo receberá o equivalêntê ao val.or mensal da contrataÇão,

DECIÀRÀçÀO

Conforme solicitado, declarâmos haver
rêlativo à contrataÇâo êm tê1a:

disponibilidade orÇamentária para execução dô objeto

Recursos Próprios da Câmara Municipal de !íamanquape: 01.01 01.031.0001.2001 3390.35.00

Mâmanguâ _PB 09 de Janeiro de 2014.
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EsrÀDo DÀ paaaÍaÀ
cÁIGxÀ !{IJNrcrpÀr DE !4A}rÀNGt Ã.pE

GÃBTNETE Do PRESTDENTE pa cÀ'raaa

ÀuroRrzÀçÃo

Àutorizo a CoÍLissâo PêfiBnente de Licltação, a realizar
modalidade exiglda pela leglslação em vigor, dêstinada a:

procedimento licitatórao, na

prestaÇão dê sêrviÇos técnicos especializedos na árêa contábil - Contador -, corEespondêndo a
elaboração da contabilidade da Câmâra Mrrrricipal de !íananguape, com vistas ao fiel cutq)rimento
da leqlslaÇão pertinêntê ê as normas e rêgulâmentos ditados pelos respêctivos órgiãos
fiscalizadores. os r:êferi-dos serviÇos não incluem a elâ.boraÇâo da Prestação de Contas Ànual,
pela qual o Contratado recêbêrá o eqrrivalente ao valor mênsa1 da contratação-

Confoxne informaÇões do sêtor contábil,
para exêcuÇão do obj eto

exlste disponibilidade de dotaÇão êspeclfica
a ser licitado -

no
ôrÇamento vig:ent

Mamânguape 09 de Janeiro de 2014-

EMERSON

Presadentê a
IRÀ VIÀNÀ DA SILVA
Cânara

03íx rr ãl
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EsrADo DÀ paaLÍaÀ
cÂlqnÀ MuNrcrpÀr DE MAuANGUÀpE

co}[ ssÀo PERT,TANENTE DE r,rcrTÀÇÀo

PROTOCOIO
PRocEsso Lrc rrATóRro

objeto: prêstaÇâo de serviÇos técnicos espêcializados na área contábil - contador -,
corrêspondêndo a elaboraÇâô da contabilidadê da Câmara Muni-cipat de Mamânguape, com vistas ao
fiel cu$primento dà legi.slação pêrtinênte e as nornas ê reg:ul,amêntos ditàdos pelos respectivog
órgáos fiscalizadores, os referidos serviÇos não incluem a ela-boraÇâo da PrestaÇão de contas
Ànua1, peLa qual o Contratado receberá o equlvalênte ao valor mensal da contrataÇão.

obsêrvado o disposto na 1êgi9laçáo pertinente no que concelne à modalidade dê l1citaÇão
empregada em relaÇâo ao valor prêvisto do cextame e as caracterlsticas e particularidades da
d.espesa, bem como o que já foi rêalizado até a plesente data com objeto semêItrante ao que sêrá
licitado ê ainda o que consta dos êlenentos de ptanej êmênto da adninistraÇâo, em espêciâl o
orÇamento vigente, esta Comissão protocolou o processo êrn tela:

rrrsr(Ici"vEr. No rNooool,/2014 - o9/or/2ot4

CI,EÔNISON CÀSS IANO DA SIIVÀ
Presidente da Comissão

l'cpL

;lÊ-Ívà



ú1,

;{1;,-.i.:i:r-.i "(ãl,i.l, ......r-...'à.r
,ti'i.tr-+é::i#;

'H#i€.

o
ãrr tl (

o
o

CPL.o
ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ

cÂ}{ArÀ MrrNrcrpÀL DE MÀ}.{ANGUÀPE
co}fissÀo PERr.rtNEMfE DE r,rcrrÀçÁo

rERuo DE ÀuruÀçÃo DE PRocEsso rrcrrÀIÉRro
PROCESSO ADMINISTRi\TIVO N" 140 1O9INOOOO 1

objeto: PrestaÇão de serviços têcnicos especializados na área contábir - contador -,
correspondendo a elãboraÇão da contabitidade da Câeara }.íuniclpal dê líamanguapê, com vistas aofiel cunlpriiliento da lêgislação pertinente ê às norlnâs e regulanêntos ditados pelos respêctivos
órgãos fiscalizadorês. Os referidos servi-Ços nào incluem a elabôraçào da p.restaÇáo de Contas
Ãnua1, pela qual o Contratado recêherá o equivalênte ao valor mensal dâ contratâÇão.

I . RECEBIUEIIIO
Nesta data recebemos a docr.mentação inerente à êxecuÇão do objeto aci[a indicado, corposto
pêIos seguintês êlementos: soliciteção para realizeçâo de processo licitatório rla modalidade
exigida pela legistaÇâo vigentê, com justificativâ para a nêcêssidade da contrataÇão, pesquiEa
de preÇos correspondentê, a autorizaÇâo devida e dêclaraÇão de exlstir a respêctiva
di sponj-bi1 j-dade orÇamentá!ia.

II - PROTO@IO
Observando o disposto na legislaÇão pertinente no que concerne à modalidadê de licitaÇâo
empregada êIn rêlaÇão ao valor previsto do certamê ê as caracteristicas e particul aridades da
dê§pêsa, bem coBo o quê já foi realizado até a presente data com objeto sêmelhante ao que será
licitado e aj-nda o que consta dos elêmêntos de planej amento da adninistraÇão, em êspeci.al o
orça$ento vigentê, este Cotlrissâo protocolou o procêsso êKt tela:
Iaerigívêl. uo IN00001,/2011 - O9|OU2OL4.

III - EI,EME}IIO§ DO PROCESSO
Após devidâmênte autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respêctiva. a
r-ndicaçâo sucinta de seu objêto e do lecurso próprio parâ a despesar nos termos do Àrt. 38 da
Lei 8.666,/93 e suas alteraÇões posteriorês, sê!âo juntados posterj.ormente o parecer da
comissào Julgadôra, a devida ExposiÇão de Motivos com seus elenentos constitutj.vos, inclusive
a correspondente ÍLinuta do contrato, os guai-s serão submetidos à âprêciaÇáo da Autoridade
supêrior bem como a análise da Àssêssori-a .Iu!1dica.

IV - PNOCEDIUENTO
Remeta-se a Secrêtaria da Câmara Municipa-I de Mamanguâpe.

Prezados senhores,

Errca(irüârRos, nesta data, os êlemerltos do processo orâ àutuados para a devida instrução,
devendo ser juntada a respectiva ExposiÇão de Motivos ela.borada por esta Secletarla da Cânar:a
Municlpal de Mal[anguape. a qual indicará neces sariauente, dentre outras lnformaçõês, a razào
da êscolha do foroecedor ou exêcutantê ê a justificâtiva do preço. o processo, em seguida,
deve.rá ser submetido à apreciâção da Autoridade Superior para ratificaÇâo e pu.blicaÇão na
ilÍlprensa oficial, consoante Art. 26 da Lei Federal 8.666/93 e suês alteraÇões posteriores:

. Elementos do procêsso ora autuado.

. Palecêr da Com.issâo Julg:adora.

).

Mamânguape PB, 09 de Jâneiro de 2014

o\*-, Q".a-i**', Ào
CLEONISON CASS IANO DA SILVA
Presidente da coÍLí ssão

if,r.u
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ESTÀDO DÀ PÃRÀIBÀ
cÍúonn uuNtctpal DE MÀtaNGUÃpE

coMr ssÀo PERMTNEMTE DE rrcrTàÇÀo

rNExÍcrBrLrDÀDE DE LrcrrAq.Ão Nô rNoooo1/2014

1.0 - DO OB,TETTVO
PrêstaÇão de servj-ços técnicos especializados na área contábj-l - contador -, correspondendo a
e.LaboraÇão da contabilidade da Câmara l'lunicipal de !íamângruape, com vi-stas ao fiel cruq)rj-&ento
da l-egislâÇão pertinênte e as noqtas e regulamentos ditados pê1os rêspêctivos óxqãos
fj- scalizadores. os referidos serviÇos não incluem a elaboração da prestação de contas Ànual,
pela quál o Cortrãtado -rêceberá o êquivalente ao valor mensa] dâ êoDtrataÇâo.

2.0 - JU9TIFTCÀTfiTÀ
Con§idêrados os aspectos e a singnlaridade da contrataÇão e observadâs as disposiÇõês da
legislaÇão pertinênte, êntende-se que é inexigivet a ficitaÇâo.

3.0 - II'NDÀUENIIO úEGAI,
A contrataÇão poderá ser acobertada por Inexigj-bilidade de Í.icitação, nos têrmos do Àrt. 25,
incisô II, da teí Eêderal n" 8.566/93 e suas alterações postêriorês:

"A-rt. 25. É inexigivel a ficitaÇão q\ando hcuver invlabiLidade de conpetiÇão, em eipecia] ,,,

".fÍ - para a contrataÇão de serviços técnicos enlanerados no art. 7i desta Lei, de naturezê
singuTar, com profissionais ou eaqrresa s de notória e§{)eciaTização, vedada a inexigibilidade
para serviÇos de pu-b-licidade e divúLgação. "

4.0 - nÍsrRrrçÃo Do PnocEsso
Dêverá sêr observado o disposto nos Àrts. 26 e 61 do referido diplorna 1ega1.

É o entendimento dêsta CoIILissão, salvo melhor juizo à consideraÇão supêrior.

Malnanguape - PB, 09 de Jâneiro de 2014.

C],EON]SON CASS IANO DÀ SI],VÀ
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RINA DE AOUINO CO
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EXPO§Içià.O DE !{OITVOS No

ESTÀDO DÀ PÀRÀIBA
CÂMARÀ tíuNrcrpÀr DE I{Àl.altGUÀpE

SECRE?ÀRIÀ DÀ CÀ},l'RÀ UUNTCIPÀI DE I4U4UI6UÀPE

00001/2014

Janeiro de 2014.l{anlângalâpê - P8, 13 dê

1.0 - DO Of,iirETrVO
Tem a prêsente exposiÇâo de motivos o objetivo dê esclarêcêr, em consonância corn a leqislaÇào
vigêntê, as razõês da singularidade dâ seguinte dêspesa: prêstaÇão de serviÇos técnicos
êspêciâfizados na área contábil - contador -, corrêspondendo â êlâboração dâ contêbi-Ijdadê da
câmara Municipal de Marnanguape, com vistas ao fiel cr:q>rieento da legislaÇão pertinênte e as
normas ê rêql]lamentos ditadog pêIos respectivos órgãos fiscalizadores. Os rêfelidos sêrviÇos
nâô lncluem a elaboraÇão da PrestaÇáo dê Contas Ànua1, pêlâ qual o Contratado rêceberá o
equivalente ao valor mênsa1 da contrataÇão.

2,0 - DÀ NEcEssrDãoE DÀ clllrrÀ.mçã.o
A conL.rataÇão do objeto acima dêscrlto será efetuada, nos termo das especificaÇões técnicas e
info§ações complêmentares constante desta exposição de motivos, quândo for o câsô, motivada
pefa necessidâde do desenvolvimento de aÇões continuadas para a promoção de atividades
pertinêntes, visando à naxinizaÇão dos recursos eEr refaÇão aos objetivos prograrúticos/
considêradas as diretrizes ê metag definidas nas felramentas dê planej a&ento aprovadas.

3.0 - DÀs RÀzõEs DÀ Escor,HÀ m FoRNEcEDoR @ EÍEcurÀNaB
En decorrência das características e particularidades do objeto da contrataÇâo em tê1a, a
mêsma pode.rá ser efetuada junto a: ASTEC Group Contadores Àssociados s/s ltda - R$ 55.523,00.
- Entidade ou profissional muito bem conceituado no desernpenho das atividades inerentes ao
ramo pêrtinêntê a sua especialidade, apresenLando ótina qualídade e preços dos sêus produtos
ofêrtâdos ê/ou serviçôs prêstados, jâ comprowados antêriormente, justificando, destâ forma, a
sua escolha.

4.0 - DÀ JUS?IEICÀTrVA DO mtsçO
O valox da leferida contrataÇâo está satisfatório e conpativel com os preÇos prati-cados no
melcado, eonforEre a correspondêlrtê proposta apresentade e levantamento efetuado/ medi.ârlte
pesquisa aproprlada, em anexo.

5.0 - Do f,I'IIDÀITEIÍIO I,E( I
Entende-se que a regra da obrigatoriedade da licj-taçào não é absoluta, conterBplando exceções,
que a p!ópria legislaÇão ênumela. Portanto a coritratação êln colnentô poderá ser acôbertada por
Inexigibilidade de l,icitaÇão, nos ternos do À.rt. 25, inciso I1, da tei Federal no 8.666,/93 e
suas alterações posteriores:

"Art. 25. É inexigTveT a ficitação q\ando houver inviabifidade de conpetição, em especidf:,,

"If - para a codttatação de ser\iÇos técnicos ênrrherados no att. 73 desta .Lej, de natüieza
singu.Tar, com profissionais ou êzlrresa s dê notóÍia especiafizaÇão, vedada d iDêxiqibifidade
para serviqos dê pu,b-ljcidãde e divufgaÇão. "

processô em apreÇo, o qual egtá devidamente instruído com a
a m:inuta do respectivo contrato.

Àtenclosamente,

6.0 - DÀ co«:Í.usÁo
A côncrêtizaÇão da lefêrida contrataÇão poderia a aprovaÇâo dê Vossa Excelêncj-a do

documêrrtaÇão pertinente. inclusivê
ocorrer com

ELIENE NUNES DO SÀ]fIOS
secretária

lt
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÂ!4ARÀ l.ÍuNrcrpÀ! DE ITAMANGUÀPE

u! iJj.çiiÀçliv

Qr.rÀDRO DEUONSTRÀTM DE PREÇOS - MÀpÀ DB Àpt RÀqÀo - ExposrÇÀo DE Mollvos No lNooool/2ol4

P3rtiêipàntês UDtd. euànt. yl. Unit. V1. Tôtâ1. Ctêss. Clbs.
1 - sêrviços técnlcos esp€c1ãlizados nâ árêa coôtsábj.I - Contâdôr. o Conlfâtàdo deverá plestâr sêus
servlços nà sedê aIà Câmà!â !funicipa1 al,ê l,lâeângüape, com vlsitâs sisteÍnátiêas, forà disso. fj.càrá â intelra
dLsposiçào, dj.eliâmente em seu êsclltólio, ou quanato convôcado aleâto!1ârDêntse. os rêferiatos sêrvj.ços nâo
lncLuêm a elàboreçáo dâ Prestàçáo dê Contes Ànuâl, pela quàl o contretâdo reêebêrá o equivalentê aô \/àIo!
rnensàl da contretàçào,
ASTEC Group Contadorês AssôcÍados S/S Lrdâ unrt 13 4-2j1,OA 55.523,00 1

Mamanguapê - PB, 13 dê Jânêi.o de 2014

N.ESIILTÀDO FÍNÀI,:

o

o ocpt-

ELIÊNE NUNES DO SÀIüTOS
sêcretária- ÀSTEC Group Contadores Associados S/S Ltda.

f tem (s ) : 1.
vâ1or: R9 55.523,00

'/
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M]NUTA DO CONTRÀTO

coNfRAIO Iso: . . . . ,/zolil-cpÍ,

Pelo plesêntê instnnnento particular de coDtrato,
Rua Duquê de Caxias/ 123 - Cêntro - Mamangr.rapê
-reprêsêntade pêfo Prêsidente da Cârarâ Emersorr

ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÂlaRÀ MrrNrcrpÀr DE l.rÀlaNcuÀr,E

courssÀo pERl.fiNENTE DE r,rcrrÀçÀo

TERMo DE CoNTRàTo OUE ENIRE sT CELEBRÀM A CÂ}ARÀ MUNICIPÀI DE
MA},ÍANGUAPE E .... .. .. ., PÀnA F'oRNECIMENTo E/oU PRnsTÀÇÃo DE
SERVIÇOS CONFORME DISCRII.{INADO NESTE INSTRUI,ÍENTO NA EOR}A ABAIXO:

Professor, residênte e doÍLiciliado na Rua Marquês de Herval,
Identidade n" 2 -269 -'122

de um lado Câmara Munlcipal de Mamanguape -
PB, CNPJ n" 1,2."120-256/ 0001-52, nestê ato

329 - Cêntro - Mâmang"uape - pB,
SSP PB , doravantê simpfêsmentê

Ferrêira Viãnâ da Silvâ, Bra,sileiro, Soltêaro,
CPF n' 039.842.41,4-45, Carteira dê

nestê ato rêpresentado por
CONTRATAI\ITE, e do outro lado

doravante simplesmênte CONTRÀT-ADO,
contrato, o qual se rêgêrá pelês c1áus

dêcldiram as partes conttatantes
ulàs ê condiÇões seguinles:

.,., CNPJ n"
resldente ê doÍLiciliado na

---, CPF no --.,-,--., Cartêira de Idêntidade no ..
asslnar o presênte

INo0001/2014, procêssada nos
clÁusrnn pRrlrErRA - Dos l.rn.DÀüENTos Do comrts,aro:
Estê contrato decoüê da licltação modalidade Inêxj-gíve1 n"
termos da lei Feder:a1 no 8.666/93 e suas alteràcõês_

CIÀU$[À SEGIJIIDÀ - DO OBi'ETO DO COÜ]RÀIIo:
O presentê contrato tem por objeto: Prêstação de sêrviÇos técnicos êspecializados na áreacontábil - Contador -, correspondendo a elaboração da contabilidade da Câmara Mr.u1lcipâ1 de
!íâmanquapê, com vistâs ao fiel cranprimento da legdslaçâo pertinênte e es no.,nas ê regru.lernêntos
ditados pelos respectivos órgãos fiscalizadores. os referidos serviços não incluem a
êlaboraÇão da Prestação de Contas Anual, pêla qual o Contratado rêcêbêrá o êquivalêntê aovalor mênsal da contrataÇão.
O fornecimento ê/ou prestaÇão dos sêrviÇos devêrão obedêcer rigorosamênte às condiÇõês
êxpressas t)êstê insttuBento, proposta aprêseatada, hêxigíwel rro ÍNOOOO7,/201,4 ê in.struçôês do
Contratantê, documentos êsses que ficá]tr fazendô partês integrantês do prêsentê contrato,
independênte de transcriÇão.

crÁusutll, TERGTRA - Do roR E pnEços:
O valor total dêste contrato, a base do prêço proposto, é de R§
Representado pori .... x R§ .

CIÀU$,IÀ OIIÀRTÀ _ DO RE,àiIUSTÀüEfID:
os pr:eços contratados são fixos pê1o período de r.m ano, excêto para os casos previstos no Àrt.
65, §S 5" e 6", da r,ei 8.666/93.
ocorrendo o desequilíbrio êconôÍLico-financeiro do contrato, poderá sêr rêstabelêcida a relaçâo
quê âs partes pactuâtarn i-niciafmêntê, nos termos do Art. 65, Ineiso II, A1ínêa d, da têi
8.666/93, mediânte comprovaÇâo documêntal ê requerimênto êxpresso do Contratado-
o Contratado se obrigâ a prestar seus serviÇos na sêde do Contratante ou em uma de suas
dependências, com visitas sistemáticas, fora disso, ficará a inteira disposiÇão, diariêmêntê,
em sêu êscritó.rio, ou quando convocado âlêatoriaEeDte.

cráusuta ourlÍTÀ - pe omaçÃo:
Às dêspesas coEerão por contâ da seguinte dotaÇào. constante do oaçamento vigente:
Recursos Próprios dâ Câma-ra Murricipal de Màmânguape: 01.01 01.031-0001.2001 3390-35.00

CLÀUSUIÀ SE|rTÀ - DO PÀG]àUEIÍTO:
O pagamento sêrá efetuado na Têsouraria do Contratantê, mediante processo regular,
maneira: lileasalmente, para ocorrer no prazo de triDta dias, contados do
âdj.mp1êmento de cada parcela.

da sêg'uinte
periodo de

cr,Áusrn a. sÉrna. - Dos pnÀzos:
o prazo máxi$o para a êxêcução do objêto ola contratado, conformê suag caracteristicas, ê que
adÍLite prorrogação nos casos prerristos pera Lei a.666/93, está abaixo indicado e será
considerado a partir da assinatura do Contrato:

fníclo: Imêdiato
Conclusão: 11 (onzê) mêsês

o prazo de vigência do prêsênte contrato sêrá deterninado: até o final do exerclcio finallcêiro
de 2014, considerado da data de sua assinatura.
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MarÍãnguape - PB, .

PEIO CONTRÀTAIfIE

de de 2014.

EHERSON FERREIRÀ VIÃNA DÀ SILVÀ
Presidente da Câmara
039 - 842.414-45

N EA

PEIO C ONTÁÂ*IÀ.DO

á
ü

cLrfursolÀ orrArrÀ - DÀn oBRrGÀçõEs Do coN1r,àrâIrlts /9 tr ';\
a - Efetuar o pagâmento relativo ao fornêcimento ou prêstaÇão dos serviÇos{$ry;ivéhente 5l
rêalizados, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato; \ó 

-.í

b - pxoporcionar ao Contratado todos os mej-os necessários para o fiel for\tElnento o}f/
prestaçãJ dos serviços contratados; \C..',.OY
ã - Notifi".. o contxatado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à quâIHdüÊL163
produtos ou sêIviÇos, exercendo a nâls anpla ê conpleta fiscalizaçáo, o que nãÔ exime o

Contlatado de suas responsabilidades contratuai-s e legais.

cüíusurÀ !rcNÀ - DÀs oBRrGÀçõES DO mttTXÀtÀDO:
a - Executar dêvidamentê o forneciaento ou serviços dêscritos na Cláusu1a correspondentê do
plesente contrato, dentro dos melhores parâmetros de quâlidade estabêlêcidos para o ramo de
atividade .relacionada ao objeto contratual. com observãncia aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obriqações concernentes à 1egj.slação fiscal, civil,
tributá;ia ê trabalhista, bem como por todas as despêsâs e cornpronri.ssos âssumidos. a quafquer
título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execuçâo do obiêto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo cont!âtante, quando da execuçáo do

contrato, que o represênte integralmente em todos os sêus atos;
d - perEitir e ?acilitar a fiscatização do Contratante devendo prestar os informes e

esclarêcimentos sol.ici tados ;
e - Será responsávêl pelos danos causados diretãmênte ao Contratante ou a tercelros,
decorrentes dê sua culpa ou dolo na execuÇão do contrato, não êxcluindo ou rêduzindo essa
responsabilidade a fiscalj-zaÇão ou o acorq)ãrüamento pelo órgáo interessado"
f -- Náo cede!, transferir ou sub-contratar. no todo ou em partê, o objêto destê instrumênto,
sem o corrheci&ênto ê â dêvida autotização expressa do Corttratãnte;
g-Manter,durantêavigênciadocontrato,emcoryatibilidadecomasobri-gaÇõêsassumidas,
iodas as condições de habllitação ê qualificação exigidas no respectivo procês'o licitatóriÔ'
ap!êsentando ao Contratante os docr.mentos necessários, seryle que solicitado'

c!íusúrÀ DÉcrra - DÀ À,,IEàçio E REscrsÃo Do cÚNrrrÀIo:
Este contrato podêrá sêr alterado, unilateralmênte pê14 contratante ou por acordo entrê âs

partes, nos ca-sos previstos no Àrtiqo 65 e eerá rescindido, de p1êno dirêito' conformê o

àisposto nos Altigos -7'l , -ta e ?9 da Lei 8-666/93'
o âontratado ficã obrigado a aceitar nas mesmas condj-ções contratuais, os acréscimos ou

suprêssóês que se fizerern nêcessários, axé 25* (r,,:inte e cinco por cênto) do valor 'inj_ciál
atualizadodocontrato,e,nocasoderêfomadeequipamento,atéoIj$itede50t(cinguenta
por cento) pâra seus ac.réscimos-

cuil,$IlÀ DÉCITA IR,NGIBÀ - DÀII PESI,IDÀDES:
Arecusainjustaemdeixardêcuq)iirasobrigaçõesassuEj.dasepreceitoslegais,gujêitaráo
contratado, qarantida a prévia deiesa, às seglrintes penalidades previstas nos Àrts. 86 e 87 da

LeL g-666/93.. a, advertência; b - rmLta dê mola de 0,5? (zero vlrgB.rla cinco por cênto)

aplicada sobrê o valor do contrato por dia de atraso na êrrtrega, no início ou na exêcuÇâo do

otl.to o.. contratado,' c - multa de 108 (dez po! cento) soble o vafor contratâdo pel-â

ináxecução total ou parcial do contrato; d - su§pensào têDporária de participar êm licitaÇão ê

impêdimento dê cont-ratar com a Àfuinistlação, por prazo dê até 02 (dois) anos; e - declaraÇão

de inidoneidade para licitâr ou contrata! com a Admini.straçào Públj'ca enquanto perdurarem os

motivos detelminantês da punlÇão ou até que seja promovida sua reabilitaÇâo perante a prôpria
autoridade que aplicou .'p..ráIid"d",' f I si-multaneamente, qualquêr das penalidedês cablvêis
fundamentadas na Lei 8.666193.

cIÁu$EÀ DÍ:CDÂ SBS,TDÀ . Do FORO:
para dirimir as quêstÕês decorrentes destê contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de

l,íananguape, Estado da Paraiba'

E, po! estarem de pl-eno acordo, foi lavrado o presente contrato eÚ O2(duas) vias' o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemühas '



ExpedieÍtte:

Àsauato :

Legialação:

Àncxo:

DESPÀCHO

ÀPROVO a correspondente proposta nos termos
de Inexigibilidade de LicitaÇão, por esta!
legislação pertinente.

4

Remeta-se o processo, devidámente instruldo de todos os sêus
apleciação da Àsseesoria Jurtdica, para os fins e êfeitos legais'
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i$i$.iEi.Ê,€+fs;
EsrÀDo DÀ pNaÍsÀ

cÂuAa,À uuNrcrPÀ! DE r.aníAxGUÀPE
GÀETNETE Do PRESTDENTE DÀ cÁuÀxÀ

.L/

ExposrÇÃo DE llorrvos N." ÍN00001/2014
SECRETÀRrÀ DÀ cÂrG.RÀ MuNrcrpÀr DE I,ÍAI,ÍANGUAPE

PrestaÇão de serviços técnicos especializados na
área contábil- - contador -, correspondendo a
elaboração da contabilidade da Câmara Municipal
de Mamanguape, com vistas ao fiel cumprimento da
legislação pertinente e as normas e regulamentos
ditados pelos respectivos ôrqáos fiscalizadores.
Os referidos serviços não incluem a elaboração
da PrestaÇão de contas Ànua1. pela qual o
Contratado receberá o equivalente ao valor
mensal da contratação.
Art. 25, j-ncj.so II, da Í,ei Eederal n" 8.666/93 e
suas alterações.
ExposiÇão de motivos correspondente e seus
elernentos, inclusive a minuta do respectivo
contra to .

do expediente supra mencionado. Acolho a gituação
em consonância com as disposiçôes contj-das na

e1êmêntos constitutivos, à

Mananguape - PB, 15 de Janeiro de 2014.

EMERSON RREIRÀ VIANÀ DÀ SÍLVA
Presidente da câI0ala

tvo

c
t-\

PT o

EN ):

tt
o

(
ofL:

/c"

\

/*



ANE

t8

üL'
a

rdil;'-:,:-,r.i.;\
;:qF -..'- ''lrr
iti.É,*:].ni*ã#H.

(_

oFL:
o
a
o

,r)
. CPL: o

ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
cÂl.aBÀ MrNrcrPÂr DE rÂlaNcuÀPE

ÀssEssoRrÀ ,ruaÍorca

orígettr:

Àseunto:

ExposrÇÀo DE Morwos N." rN00001/2014
SECRETARTA DÀ CÂIG,RA MuNrcrpÀr DE MAI'G.NGUAPE

PrestaÇão de serviÇos técnicos especializado§
na área contábil - Contador -, correspondendo
a elaboração da contabilidade da Câmara
Municipal de Mamanguape. com vistas ao fiel
cumprimento da leqislação pertinente ê as
normas ê regulamentos ditados pelos
respectivos órgãos fiscalizadores ' os
referidos serviços não incluem a elaboração da
PrestaÇão de Contas Ànua1, pela qual o
Contratado receberá o egu.ivalente ao valor
mensal da contratação.
Câmara Munj-cipal- de Mamanguape e: ÀSTEC Group
contadores Associados s/s Ltda.
Exposição de motivos correspondente e seus
elementos, inclusive a rlinuta do respectivo
co!trato.

Intêre6aadoB :

Ânêxo:

PÀRECER

Ãnalisada a matéria, nos terBos da Lei Federal n" A.666/93 e suas alteraÇões, e considêrando o

têo! dos documentos e infolIoâções apresentados, esta Àssesgoria Julldica é de parêcêr
fâvorável ao recorüecimento da situeÇão de Inêxigibilidade de Licitação, como se contêm no

despacho dê acolhimento exarado pelo Senhor Presj-dente da Câmara, o qual está de acordo com o

Art. 25, inciso II, do referido diplona legal.

Esta Assessoria Jurldica sugêre a publicação dos extratos de ratificaÇão, de inexigibi lj-dade
de licitaÇão e do contrato coÜêspondente na Iryrensa Oficial, para os fÍns previstos nos

Àrts. 26 e 61 da têi Fedêral n" 8.666/93 ê alteraÇões.

líamanguape - PB, 03 de Fevereiro de 2014.

0vH*tl,\ 0.\k
ÀI.BERDÀ}I .'ORGE DÀ SIL]TÀ COITÀ

Àssessor Jurldico
oÀB-PB 1767
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EsTÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ

cÂi.ÍARÀ MuNrcrpÃr DE !.íALrÀIrcuÀpE
GÀIrNETE Do PREsrDmIrt DÀ cÁMAxÀ

PORTÀÂ.LA N" rN 00001/201{

o PRESTDSNTE DÀ cÁIfl.RA DÀ cÁlG.RÀ MúNrcrpÀr DE l"fiIg.Nct ApE,
suas atribuiÇôes legais,

Mamanquape - PB, 03 de Eeverêiro de 2014,

ESrÂDo DÀ ea.neÍea, no uso de

R E S O L V E:

RAf I FICÀ-R a Inêxigibilidade de licitação, quê ôbjetiva: Prêstação dê sêrviços técnicos
especializâdos na área contábil - Contador -, correspondêndo a elaboraÇão da contêbilidade da
Câmara Municipal de Mamanguape, com vistas aô fiel cutÍprimênto da legislação pertinênte e as
nornâs e regulamêntos ditados pêlos respêctiwos órgãos fiscalizadorês- os referidos serviÇos
nâo incluem a êIâboração da PrêstaÇãô de Contas Ànua1, pela qual ô Contratado receberá o
equj-valentê ao valo! mensal da contratação; com basê nos elementos constaotes da ExposiÇão de
Motivos no IN00001,/2014, a qual sugere a contrataÇâo de:

- Ã.STEC Group Contadorês Associados S/S Ltda.
10 .596.3-10/OOO1-9'7
Vâ.1o. i R§ 55 .523,00
Publiquê-se e cumpra-se. k

/.
t,)t. /,,tt"ta c,

IRA VIÀNA DA
Presidente da Câmâra

t-/
EMERSON
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
cÂlIÀBÀ utNrcrpÀ! DE I,íÀMANGUÀPE

GÀBrNEIE Do pREs rDEiÍE DÀ cÁ-r.rlxÀ

Mamanguape - PB, 03 de Fevêreiro dê 2014.
PoRIÀRLÀ No IrÍ 00001,/201i1-01

o PRESTDEMTE DA cÂlÃRA DA cÂr,rAxÀ riÍuNrcÍpÀr DB r,AI'G,NGuApE, EsrADo DÀ pamÍne, no uso de
suas atribuiÇóes legais,

R B S O 1,V E

ÂTJUDICÀR ô objeto da lici-tação, modalidadê InexigívêI n" IN00001/2014: PrêstaÇãô de
serviÇos técnicos espêcializados nâ árêâ contábil - contador -. correspondendo a êlâboraÇáo da
contabilidade da Câ]Irãra },Ílrnicipat dê !ía$Ãnguape, com vistas ao fiel cunprimento da têgislação
pertj.nênte e as rrorllras e regulamêntos ditados pelos respectivos órgâos fiscalizadores. o§
referidos serviços não incluêm a elaboraÇão da prestação de Contas Ànua1, pela qual o
contratado leceberá o equivalente ao valox meÍrsal da contrataÇáo; corn base nos elenentos
constantes do processo correspondentê, a:

- ÀSTEC Group Contadores Associados S/S Ltda.
!0 .596.370 /OOO1,-9-7
vâlor: R§ 55.523, 00
Publique-se e cu4pra-se.

J-

Pr:esidênte da Câmara

ffi
Ç"/

EMÉRSON I'ERREIRÀ VIANÀ

{/
,/2
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TERI,IO DE CONTRÀTO QUE ENTRB SI CELEBRÀM A

FORNECÍMENTO E/OU PRESTÀÇÃO DE SERVTÇOS CONF
NESTE INSTRU},TE}TTO NÀ FORIG. ABÀIXO:

D]SCRI
D

' cPr -o

Pelo presente instruÍnento particular dê contrato, de um lado câmara Munj-cj.pa1 de Maránguape -
Rua Duquê de caxias, 123 - cêntro - Mananguape - pB, cNpJ n" 12 - 

-120.2s6/ 0001-52, neste âto
rePrêsêntada pêlo P-rêsjdentê dã CânEra Elnerson .Eerrêirâ Viana dà Silva, B-râsjleiro, So]tei_ro,
Professor, residente e domiciliado na Rua llÍarques de Herval, 329 - centro - Mêmanguapê - pB ,
cPF n" 039.842.41'4'45, , cartêira de ldentidade a" 2.269.122 ssP-PB , dorâvante simplesmentê
COISIRATÃI\IIE/ e do outro lado ÀsTEc croup contado.es Àssociados s/s Ltda - Rua prêsidente Joâo
Pessoa, 15? - centro - lÍamangiuapê - pB, cNpJ n" 10.596.3-l o / oo01-97, dolavantê simplêsnênte
coNTRATÀDo, decidiram as pa-rtes contratântes ass.inar o presente contrato, o qual sê ;eq,erá
pelas cl-áusul-as e condiçôes segr.rintês:

CIJ(U$IIÀ PRII{EIRÀ - DOS EO}IDAI{ENIOS DO Cc8ÍIts,ÀTO:
Este contrato decoue da licitaÇão modalidadê Inexiqíve1 nô INOOOOl/2014, ptocessada nos
termôs da l,e.i Federal n" 8-666/93 ê suas a.lteraÇões.

CIáU$EÀ SEq'NDÀ - DO OTIi'E!O DO @ISTRàIO:
o presente contrato tem por objeto: PrestaÇão de servi.Ços técnicos êspêcializados na áxea
contábiI - Contador -. correspondendo a elaboraÇão da contabilldade da Câmara Municipal de
IÍalDangruape, com vistas ao flel crnEprimênto da lêgislação pêrtinênte e as Do-rInas e requlamêrrtos
ditados pelos rêspectivos órgãos fiscalizadores. Os rêferidos serviÇos náo incluêm a
êlaboraÇão da Prestação de Contas Ànual, pela qual o Contratado receberá o êqui-valentê ao
valor mensal da contrataçáo,

o fornêcitnênto ê/ou prêstâção dos serviços dêvêrão obedecea riqo.rosáJnentê às Çôndições
explessas neste instrumento, ploposta apresentada, Inexiglvel n" IN0000L/2014 e instruÇôes do
Contratantê, documentos esses quê ficam fazendo partes intêgrantes do prêsente contrato,
independente de transcriÇào.

cuíusulÀ TER@IRÀ - DO rrÂIOB B PREçOS:
O valor total deste contlato, a base do prêço proposto, é de R§ 55.523,00 (CINQ{TENIA E CINCO
MII E QUINIüNTOS E VINTE E TRÍS REAIS).
Repxesentado por: 13 x R$ 4.271.00.

CT.ÁUSTA oIBRTÀ _ Do REÀJuSTIüEIIb:
os prêÇos contratados são fixos pefo periodo dê Lutr ano, exceto para os casos previstos no ÀLt.
65, §S 5" e 6", da Lêi 8.666193-
ocorrendo o desequil"lbrio econôÍLico-financelro do contrato, poderá sêr rêstabefecida a relaÇáo
que as partes pactuarâm iniciâlEente, nos termos do À-rt. 65, Incj-so II, A-línea d, da Lei
8.666193, ,Eedia,rte comprovaÇâo docraentaL e requerineDto expresso do Contratàdo.
O Contratado se obriqa a prestar seus ser\aiços na sêdê do Contratante ou em ulna de suas
dêpendências, com visitas sistemáticas, fora disso, ficará a inteira disposiÇão, diaria.Erente,
en seu escxitório, ou guaado convocado aleatoliâmênte-

cuíusulÀ errrN:rÀ - DÀ DorÀção:
As despesas correrão por conta da seqminte dotação, constante do orÇãmento vigente:
Recu.rsos Próprios da Câmara t{unicipal de uamanguapê: 01.01 01-031.0001.2001 3390.35.00

CI,ÁT'SUtrÀ SEXEÀ - DO PÀGà}TEN5O:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mêdiantê plocesso regular, da seguinte
maneirai lÍensal ente, para ocoa.re.r no plazo de trinta dias, contados do período de
adimplemento de cada parcel-a.

cü(usurÀ súrDa - Dos PRAzos:
O prazo máximo para a execução do objeto ora conlratado, conformê suas câractêrísticas, e que
adilite prorrogaÇão nos casos pre\r_istos pela Lei B-666/93, está abaixo indicado e será
considerado a partir da assinatura do Contrato:
Inicio: Imêdiato. o prâzo dê vigênci.a do prêsêntê côntlato será determj-nado: até o fi!a1 do
exercíci-o financeiro de 2014.

cuírrs('IÀ orrÀva - DAs oBRrcÀçÕBs Do @N'TRÀIALTE:
a - Efetuar o paqaBento relatlvo ao fornecimento ou prêstaÇão dos servi-ços efetivamênte
realizados, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Pxôporciolar ao Contratado todos os meios necêssários para o fiê1 fo&eclmento ou
prestaÇão dos sêrviÇos cont.ratados;
c - Notificar o Contratado sobrê qualquêr ir:rêgularidade encontrada quanto à qualidade dos
produtos ou sê.rviÇôs, exercendo a mais anpla ê ccmplêtâ fiscalização, o quê nãô exime o
Cont!âtado dê suas .esponsabilidades contratuais e lêgais-

MAMANGUÀPE E ÀSTEC GROUP CONÍÀ.DOR8S ASSOCTÀNOS



CIÀUSUIÀ NOI{À DÀ,s OBRIGÀçÕES DO @I+TRÀTÀDO:
Executar devidaeente o fomecimento ou serviÇos dêscritos na Cláusulâ cora

prescrri-c uorrLráLu, ,.ietrLru dos riÉiireies paiànetie5 de qu,il"iddde e5 ,...beleci.jos
atj,vidade relacionada ao objeto contratual, coe observância aos prazos esti-puIad
b Responsabil

tltulo, perant
c - lrranEer p
contrato/ que
d Permi i:i r

izar-sê por todos os ônus ê obriqacões côncernêntês à feqislaÇão

xepos!o capacax ado e ldoneo, aceiro peio conlraEajrte, quartdo da ex
represente in
ê fâcilitar

teqralmênte em todos os seus atos,.
â fiscâlizaÇão dô Contr1ãtante dêvêndo Drêstâl os

1, civtributária e tr abalhista, belll cono por todas as despêsas e comproÍrisso s assr.tlalidos, 'qe]
ê seus fornecêdores ou terceirôs em razão da execuÇão do ob.ieto contrat

ecuÇáo <io

informês eesclarecimentos solicitàdôs,
e - Será responsável pelos dêrros causados di.letamênte ao Contratante ou a terceiros,
dêcorlentês dê sua culpa ou do-Lo na execuÇáo cto contlato, náo exc-Lu1ndo ou reduzlnaiô essa
responsabilidade a fj.scalizaçâo ou o acorparüa-oento pelo órgão interessado;
f - Nâo ceclê!, trànsfêrir ôu srú-côntratârr nô todo ôu ê]]l pa-rte. ô objeto dêste .il]-strlr,rnentô,
sem o conhêcimento e a devida autorizaçào êxprêssa do Contratantê;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em coqpatibilidadê com as obriqaçõês assrr[idas,
todas as condiÇôes de habi.litação e qualificaçào êxiqidas no respectivo processo licitató-rio,
apresentêndo ao Contratante os documentos necessáIios, serq)re que sollcitado.

cu{usulÂ DÉcnÃ - DÀ Àr,rBÀÇão E RBscrsÃo Do corrrRÀlo:
Este contrato pode!á ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre aspaltesr rros casos prewls'Los no ÀÍtigo 65 e será rescindido, de prerro direito, (roDfolme o
disposto nos A.rtigos 11 , 18 e 79 da Lei 8.666/93.
o contratâdo flca obriqado a aceitar nas mesmas condiÇões contratuais, os acréscamos ou
sup-ressôês que se fizexêm necessári.os, até 259 (vintê e cinco por cento) do valor inj.cj.al
atualizado do contrato, e, no caso de refor&â dê equipamento, até o limitê de 50t (cinquenta
por cenroJ para sêus ac!éscimos.

cü(usurÂ DÉerüÀ pRnGrRÀ - DÀs pENÀrrDÀDEs:
A recu§a i.njusta em dêixar de curq)rj-r as obriqaÇôes assutidas e preceitos 1êgais, sujeitará o
Contxatado, garantida a prévj"a defesa, às sêguintes penalidades previstas nos Àrts. 86 e 87 da
tei 8.666/93: a - adve-rtência; b - multa de mora dê O,5g (zero virg\rla cinco por cento)
aplicada sobxê o valor do contrato por dia de atraso na êntrega, no inlcio ou na êxecução do
objeto ora contratado; c - mtlta de 10* (dêz por cento) sobre o valor contratado pela
inexecuçáo total ou pa.rcial do contrato,' d - suspensâo temporária de participar em licitação e
impedimento dê contrata! com a Ààninistração, por prazo dê até 02 (dois) ârlos,. e - decl-araÇâo
de inidoneidade para licitar ou contrata! com a ÀdiLinistraÇeo públj.ca enquanto pêrdurarem os
motivos deterlrlinantes da puniçâo ou até gue seja promovj,da sua reabilitâção perante a próp.ia
autoridade guê aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabivêis
fundamentadas na lei B . 666193.

E, por estarem de plêno acordo,
assinado pê1as partês e por duas

fôi lâvrado o
testetnunhas.

presente contrato êm 02 (duas) vias, o qual vai

Mamanguape

PEIO CONIPÀTÂNTE

PB, 05 de Feverei de 2014.

i

RSON FERREIBÀ VIÂ]'IA DÀ SI
Presidênte da Câmara
o39 - 842.4L4- 45

PEÍ,O C

ÀSlEC Group cont Àss s s/s Ltdâ

zíúficr,1

cI.i(u$,IÂ DÍlcnG, SE@JIDA - Do roRo:
Para dlrimir as questóes decorrentes destê contrato, as partes elegem o Eolo da Comarca de
Marnanguâpê, Estado da Paraiba.

\
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ

cÁlqxÀ MuNrcrpÀr DE lrAlcÀNcuÀrE
co}fissÀo PERIíÀNENTE DE LrcrrÀçÀo

rxs<reivrr, N" rlrooool/2014

DBcrÀxÀçÃo - púBr,rcÀÇÃo

DECLÀRÀÇÃO

Dêclarô para os devidos fins de dileito, çF-rê r.nlrâ cópia dos termos dê Ratiflcação e Àdjudicâção
bem cono do respectivo extlato de Inexigibilidadê de Í,icitaÇão referentes ao processo aciÍra
indicado, foraD deuidàmentê afixadas no euadro dê Diwu-t gàçáo deste ó.rgào, nêsta data, êm
observância as disposiÇões da Lêi Federal n" 8.666/93 e suas alteraÇões posteriorês.

Mamanguape - PB, 03 de Fevêreixo de 2014.

C ONISON CASSIÀNO DA SILVA
Prêsidênte da CoÍli ssão
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
CÁI4.RA l.ÍuNrcrpÀr DE !4À!.rAlIGuÀpE

coEssÀo PERIrÀHElrrE DE LrcrrÀÇÀo

II{EXIGíVEL N' IXOOOO1/2o1{

DEcr,ÀÀÀÇÃo - Pt BircÀÇÀo

DECLÀRÀÇÃO

Declalo para os devidos fins de dirêito, que uma cópia dos termos de Ratificação e AdjudicaÇão
bem como do respectivo extrato de Inexiqibj.Iidade de Licitação referentes ao processo acimâ
indicado, folasr devidalltelrte afj,xedas no Quâdro atê Dirrul.gaçãô dêste Órgãô, nesta data, ertr

observância as disposiÇóes da Lei Federal n" 8.656/93 e suas alteraÇôes posteriores.

Matnanguape - PB, 03 dê Eeverej-ro de 2014.

ELIENE NUNES DO SANTOS

Secretária
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ESTADO DA PARAiBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMÂNGUAPE

RATTFTCAçÀO E ADJUDTCAçÃO - tNEXTG|BtLtDADE N" tN00OOíi 20í4
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição dê Motivos que instrui o
pJocesio e observado o parecêr da Assessoria Juridica, refêrente a Jnexigjbijidadê dê
Licitaçâo n'lN00O01/2014, que objetiva: prestação de serviçoG técnicos especializados
na área contábil - Contador; RATIFICO o correspondente proced,mento e ÀDJUD|CO o
seu objelo a: ASTEC Group Contadores Associados S/S Ltda - R$ SS 523,00.

Mamanguape - PB, 03 de Fevereiro de 2014
EMERSON FERREIRA VTANA DA STLVA - presidente da Câmara

PUBLICAR

I - Quadro de Divutgação do Orgão Realizador do Certame - 03.02.14
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CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATo DE INEXIGIBILIDAoE DE LICITAçÃo
PROCESSO: Exposiçâo de Motivos n" tNOOml/20i4.
OBJEÍO: Prêstação dê serviços técnicos espêcjeljzados nâ árêa contábjl - Contador.
FUNDAI\TENTO LEGAL; Art. 25, inciso Il, da Lei Federaln" 8.666/93 e suas atteÍaçóes.
AUTORIZAÇAO: Secretaria da Câmara Municipal de Mamanguape.
RATIFICAÇAO: Presidente da Câmara, em 03102014.

PUBLICAR

r - Quadro de Divulgação do Orgão Realizador do Certame - 03.02.14

\4



ESTADO DA PARAiBA
CÂMARA MUNIcIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de serviços téÇnicos especializados na área contábil - Contador.
FUNDAMENTO LEGAL lnexigibilidade de Licitaçâo no TNOOOOí/20í4

9O]4ÇfO: Recursos Próprio6 da Cãmara Municipal de Mamanguape: 01.01
01.031.000'1.200'1 3390.3s.00
VIGÊNCIA: até o finaldo exercicio financeiro de 2014
PARfES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Mamanguape e:
CT No 00001/Z)14 - 05.02.14 - ASTEC croup Contadorês Associados S/S Ltda - R$
55.523,@

PUBLICAR

n - Quadro de DivulgaÉo do Orgão Realizádor do Certame - 05.02,14
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ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA MIJNICTPAL DE TIT'AMANGUAPE

Diário Oficial do lVlunicípio
FUNDADO PELA LEI N'43 DE 16 de JULHO le7,Í

ESTADO DA PARAiBA
GÀMARA MUNCIPAL DE MAMANGUAPE

ExrRATo DE tNExtctBtLlDAoE DE LtcnAçÃo
PROCESSO: Exposição de Motivos no |N0O0O1/2O14. OBJETO: Prestação de sêrviços técnicos
êspecializados na área contábil - Contador. FUNDAMENTO LEGAL: Art.25, ineiso ll, da Lei Fêderal no
8.666193 e_ suas alteraçôes. AUTORIZAÇÃO: Secíetaria da Câmara Municipat de Mamanguape.
RATIFICAÇAO: Presidente da CâmaÍa, em O3|OZ2O14.

NIES: 0,Í DE FEVEREIRO

ESTADo DA PARAiBA
GÂMARA MUNGIPAL DE MAMANGUAPE

RATtFtcaçÃo E ÂDJUDtcAÇÃo - tNExtctB|LIDADE No tilo000í/20ílr
Nos termos dos elementos constante da r6pectiva Exposiçáo de Motivos que instrui o processo e obseryado
o parecer da AssessoÍia Juridica, referênte a lnexigitilidadê de Licitação no INOOOOI/2,o14, que objetiva:
Pr6taçâo de serviç06 técnicos especializadc na área contábil - ContadoÍ; RATIFICO o correspondente
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ASTEC GÍoup Conladores Associados S/S Ltda - R$ 55.523,00.

Mamanguape - PB, 03 de Feveíeirc de 2014
EMERSON FERREIRA VIANA DA SILVA - Presidentê da Câmara

ANO: 20I4



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE I.IIAMA,NGUAPE

FtrND.{DO PEL.{ LEI N".lJ DE 16 de JULHO 197-l

.\NO:2tll-Í ]\IÊS: FEvEREIRO

ESTADO OA PARAIBA
CÀMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

Diário Oficial do lúunicípio

EXTRATO DE CONTRATO
OBJEÍO: Prestação de serviçG técnicc 6pecializad6 na área coríábl - Coííador. FUNDAMENTO LEGAL:

lnexigibilidade d; Licitação-n'INOOOOí/2oí4. DOTAÇÃo: Recursos Próprios da Câmara Municipal de

llamànguape: O'l.Ol 01.031.m01.2m1 3390.35.00. VIGÉNCIA: até o Íinal do exercicio Íinancêiro de 2014.
panre§ COrurnarnNTES: câmara Municipal de MamanguaPe e: CT N" 0000'l/2014 - 05.02.14 - AsTEc
Group Contadorê€ Assoôiados s/s Ltda - R$ 55.523,00.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NúM:Rc Da tNScÊ cÁc
Í0.596.370/0001-97
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

OATA DE AEERÍURA

23t0,u2009

ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA"

TiTLiLo DoESÍÁBÊLEc MENTo ÍNoME DE FANTrstAl

coDrco E DEScR ÇÃo DAÀT|\,1DÁDE EcoNôrvrcA pÊtNclpal

69.206-0í - Atividades de contabilidade

cóDtGo E DEscRlÇÁo DAs aÍtvoÀDES EcoNô[,1lcas sEc!NDÁRlas
Náo informada

cóDrGo E DEscRtÇÃô DA NÁTURE2ÁJuRiD ca
2244 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

R PRESIDENTE JOAO PESSOA 157
CONIPLEÀ,iENTO

58.280{00 CENTRO
MUNtciPlo

MAMANGUAPE PB

str(]lÇÀocaDÀsÍRAl
ATIVA

DAÍA DA stT! AÇÁo cADÀsrRAL
23tO1t2009

MoÍ vo DÉ struAÇio cÂDÀsÍRAL

SITUAÇÃOESPEC]AL DArA DA stÍLlAÇÁl EsPEcrA!

Aprovado pela lnstruÇáo Normativa RFB no 1.005. de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 2210312011 às 'l l:00:36 (data e hora de Brasília).
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O Copyright Receita Federal do Brustl - 2210312011

22103,1201111:i0

Cornprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

ContÍibuinte,

ConÍira os dados de ldentiÍicação da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

I

CEP
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MINISTERIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secrêtaria da Receita Federal do Brasil

iíi rt: 3l
(
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Bessalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de rêsponsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências ern seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasll (RFB) e a inscriçÕes em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas Íiliais, reÍere-se exclusivamêntê
à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB ê da PGFN, não abrangendo as contribuiçôes
previdenciárias e as contribuiÇÕes devidas, poÍ lei, a terceiÍos, inclusive as inscritas êm Dívida Ativa
do lnstituto Nacional do Seguro Social (INSS), objêto de certidão especíÍica.

A aceitação desta certidáo está condicionada à veriÍicação de sua aúenticidade na lnternet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.govbr> ou <httpr/www.pgfn.fazenda.govbr>.

Certidào emitda com base na Portaria Conjunta PGFI\yRFB no_5, ae OZ:OS:ZOOI
Emitida às 1'1 :14:07 do dia 23108/201 3 <hôra e data de Brasília>.
Válida até 1910212014.

Código de controle da certidão: C240.F877.E3449249

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA . ME
CNPJ: I0.596.370/0001-97

Certidão emitida gratuitamente.



w GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER

CERTIDAO

l,lentifica Ção do TeqLErente

CNPJTC PF: 1 0.596.37010001 -97
R,G, :

Certifico, observaclas as disposições da legislaÇão vigente e de âcordo com os
assentamentos existentes neste órgáo. que o requerente supra identiflcado êstá em situaÇão
REGULAR perante a Fa:enda Pública Estadual, com relaçáo a débitos fiscais
administrativos e inscritos em Dívida Ativa.A referida identificaçáo não pertence a
contribuinte com inscriÇão ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraiba.

A presente Ceftidão não compreende délritos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem
exclui o direito de a Fa:enda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela
poryentura devidos pelo referrdo requerente.

Esta certiclão é válida por 60 {sessenta} dias a partir da data de sua emissão,
devendo ser corfirmada a sua autenticidade através do seryiÇo Validar Ceftidáo de Débito na
página wvwv. receita. pb. gov. br.

OBS: lnválida para licitaçáo no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou
prestação de serviços de transporte intêrestadual e intermunicipal ou comunicação não
compreendidos na competência tributária dos municipios se o requerente supracitado
estiveÍ localizado no estado da Paraiba.

Válida corn a apresentação conjunta do cartão de inscriçáo no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Miftistério da Fazenda.

Certidão de Débito emitida via'lnternet'.
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COD IGO: 3641.FS98.71 3D.FBD5 Emitida no dia 19 1112013 às 13:42:36
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ESTADO DAPARAIBA

PREFEIIURA TU]IICIPAI DE ]ilAIIAIIGUAPE

SE0REIARIADEnilil$A$

DEPART DE AnREGADAçI0 E IRIBuT0S

cunrnÂomcmvl
c6orco: tlzt.m.oo

Verificando os Cadastros de Tributos da Secretaria de Finanças

deste Município foi verificada a inexistência de débitos em nome da Empresa

ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADO§ S/S LTDA inscrita no

C.N'P.J10.596.370/0001-97,loca|ízadanaruaPresidenteJoãoPessoa,l57_

cenüo - Mamanguape- PB, assim sendo exercendo o cargo de Diretor do

Departamento de Arrecadação e Tributos lavro e assino a mesmâ'

Mamanguape-Pb, 10 de setembro de 2013

ES

4[r,

i'i.l

CI

Valida Por 180 dias

I

*
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secrelaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBrros RELATIvos Às coNTRtBUlÇÕES pREVIDENCIÁRtAS E

Às oe trRcrinos

Na 000862013 13001370
Nome: ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCTADOS SIS LTDA. - I\,4E

CNPJ: 1 0.596.370/0001 -97

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer
díúdas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que
viêrem a ser apuradas, é certiÍicado que não constam pendências em sêu
nome relativas a contribuiçÕês administradas pêla Secretaria da Recêita
Federal do Brasil (RFB) e a inscriçÕês em DÍvida Ativa da UniAo (DAU).

Esta certidão, emitida êm nome da matriz e válida para todas as suas
filiais, reÍere-se exclusivamente às contribuiçôes previdenciárias e às
contribuições devidas, por lei, a teÍceiros, inclusive às inscritas em DAU,
não abrangendo os demais tributos administrados pela BFB ê as dêmais
inscriçoes em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFIVRFB.

Esta certidão e valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei np

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

- averbação de obra de construçáo civil no Regisüo de lmóveis;
Íeduçáo de capital social, transfêrência de controle de cotas de

sociedadê limitada ê cisão parcial ou transÍoÍmaçáo de entidade ou de
sociedade sociedade empresária simples;
- baixa dê firma individual ou de empresário, conÍorme definido pelo aÍt.931
da Lei na '10.406, de '1 0 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de
entidade ou sociedade empÍesária ou simples.

A aceitaçâo desta ceÍtidão está condicionada à finalidade para a qual Íoi
emitida ê à veriÍicaçáo de sua autenticidade na lnternet, no endereço
<http://www.receita.iazenda. govbr>.

Cêrtidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFNyRFB na 0'1, de 20
de janeiro de 2010.

Emitida em 06/1'l/20'1 3

Válida até 05105i2014.

Certidão emitida gratuitarnente

Atenção:qualquer rasura ôu emenda invalidará este documento

/^

ldcl 03/1212013 l6:19
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CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10s96370/ooo197
RAZãO SOCiAI:ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA

Endereçoi RUA PRES JoAO PÊSSOA 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 maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Vaf idade: 70/07/2074 a OB/02/2074

Certificação Número: 2014011009185873138191

Informação obtida em lO/07/2014, às 09:18:58.

https://wr.wv.silge.caixa.gov.br/Empresa./CrtTCrf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPes... 10/01/2014

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.ca ixa,gov. br



ÀNE I
q o

íno§ i*JL-'"

cPt.o

CERT]DÃO NEGÀTTVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLH]STÀS

NOME: ASTEC GROUP CONTADORES ÀSSOC]ADOS S/S LTDA. _ ME (MATRIZ E
FILIAl S )

CNPJ: 10 .596.37O/ 000L-97
Cêrtidão n": 3881-2052 / 20L3
Expedição: 2L/LL/20!3, às 10:43:18
Val-idade: 19/05/20L4 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expediÇão.

certifica-se que AsrEc cRoup coNTÀDoREs ÀssocrÀDos s/s rrTDÀ. - ME

(I{ATRIz E FILIÀIS}, inscrito (a) no CNPJ sob o n' 10.596.370/OIOL-97,
NÃo coNsTÀ do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emítida com base no art. 642-A da ConsolidaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" L2.44O, de 7 de julho de 201]_ , e

na Resol-uÇão Administrativa n' 747O/20L1 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão aLesta a empresa em relação
a todos os seus estabefecimenLos, 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 emitida gratuitamente.

INFORMÀÇÃO ÍMPORTÀNTE
Do Banco Nacional de Devedores TrabalhisLas constam os dados
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e jurídicas
inadimptentes perante a JustiÇa do Trabalho quanLo às obrigações
estabelecidas em sentenÇa condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhímentos previdenciários, a honorár j-os, a custas, a
emofumentos ou a recolhimentos determinados em fei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Minístério Público do
Trabalho ou Comissão dê Concifiação Prévia.

c.



Ccrtidâo Negati va de Regularidatic Proli ssional http://www 3.c1c.org.brlscripLs/sq l_cons

CONSELHO REGTONAL DE CONTABILIDADE. PARAíBA

CERTIDÃO NEGATIVA DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILTDADE - PARAiBA cerriÍica que o(a)
proÍissional identificado(a) no presente documenlo encontra-se em situação regular.

IDENTIFICA AO DO REGISTRO

c

I rl: rt (,

$n
o(o

o

ocPt.

NOM E..........
REGISTRO..

CATEGO RIA

cPF..........

NEUZOIVAR DE SOUSA SILVA

P8,002667/O-0
CONTADOR

205.902.884-15

A presenle CERTIDAO não quita nem invalida quaisquer dóbitos ou inÍraÇoes que
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPB contra o reÍerido registro.

A Íalsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão:JOAO PESSOA, 03.12.2013 as 17:26:17

Válido até: 03.03.201 4.

Código de Controle: 75383.

0311212013 l6:26

Para veriÍicar a autenticidade deste documento consulte o sitê do CRCPB.

l
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Alvalir http://www3.cfc.org.br/sc pb/sql-

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAíBA

ALVARÁ DE ORcANtzAÇÃO CONTÁB|L
DE SOCIEDADE

TDENTTFTCAÇÃO:

DENOM tNAÇAO.......

NOME DE FANTASIA

OATEGORIA ............

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

ENDEREÇO............

ASTEC GROUP CONTADOFES ASSOCIADOS S/S LTDA

SOCIEDADE

10.596.370/0001 -97

R PRESIDENTEJOAO PESSOA, 157 - CENTRO - MAMANGUAPE - PB -

58280-000

TITULAR / SOCIOS / RESPONSAVEIS TECNICOS

NOME CATEGORIA TIPO DE ViNCULO

PB 002667rO 0
PB 007792,O 0

COMADOR
CONIADOB

SOCIO / Hesp. Técnico
SOCIO / Besp. Técnico

A ÍalsiÍicaÇão deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,
su.leitando o autor à respectiva aÇão penal.

Emissão:JOAO PESSOA, 11.04.2013 as 15:02:07
Válido até: 31 .03.2014.
Código de Controle: 62198.
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BEGISTRO N' PB-OOO221/O-2 LIDO ATE:31.03.2014

ldel

Para veriÍicar a autenticidade desle documento consulte o site do CRCPB.

11/04/2013 l5:01

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAíBA, no uso de SUas alribuições legais
e com Íundamento no Decreto-Lei na. 9.295/46, expede o presente Alvará de Organizaçâo
Contábil, para que sufia os eÍeitos legais.

ATIVIDADES

REGISTBO

NEUZOIúAR DE SOUSA SILVA
LENIFA FERNANDES DE SOUSA SILVA



Certidão Ncgariva de Regularidade http://www3.cÍi.org.br/scripts/sql cons

CONSELHO REGIONAL DE CONTAB!LIDADE - PARAíBA

CERTIDAO NEGATIVA DE REGULARIDADE CADASTRAL
DE SOCIEDADE

O CONSELHO BEGIONAL DE CONTABTLIDADE - PARAíBA cerriÍica que a
OrganizaÇão Contábil identificada no presente documento encontra-se em situaÇão
regular.

IDENTIFICA Ão oo RecrsrRo
DENOMINAÇÂO......,,.. : ASTEC GROUP CONTADOHES ASSOCIADOS S/S LTDA
NOME DE FANTASIA, :

REGlSTHO.......... ....... : PB-O00221 lO-2
C4TEGOR|A............... : SOCIEDADE
CNPJ.......................... : 1 0.596.370/000'l -97

A presente CERTIDAO não quita nem invalida quaisquer débitos ou inÍrações que,
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPB contra o reÍerido registro.

A Íalsificaçâo deste documento constilui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Para veriíicar a aúenticidade deste documento consulte o site do CRCPB
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Emissão : JOÃO PESSOA, 03.1 2.201 3 as 17 :28.04.
Válido até: 03.03.201 4.

Código de Controle: 75384.
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pelo presênle insÍumenlÕ porliculor de conlroto de consli'tuiÇôo de sociedode,

dolilogrofodo e ossinodo no presençõ de duos lestemunhos oo finol nomeodos e

signotorlos,cornporecemoslombéminfro.ossinodos.NEuzoMARDEsousAs|LvA,

brosileiro, noturol de Rio Tinto/PB, cosodo com o regime de comunhõo porciÔl de

bens. Coniodor CRC 26671P8, portodoÍ do Cédulo de ldentidode n" 431 '01 1-

i ssp/rg, CPt n" 205.902.884-15. residente e domiciliodo o Ruo Dr Juorêz Guerro' s/n

- Cenlro - CEp: 58.280-000 - Momonguope/Pb. e. LENIRA TERNANDES DE SOUSA

sllvA,brosileko,notuÍoldeRioTinto/Pb,cosodocomoregimedecomunhôo
porciol de bêns, Contodoro CRC 77921?8, poúodoro do cédulo de ldentidode no

' 318.238 - 2 vio - SSP/PB, CPF n" 141 .998'404-78, residente e domicillodo à Ruo Dr'

l ]ilorez Guerro, s/n _ Centro - cEP: 58'280.000 _ Momonguope/Pb, têm juslo e

conirotodo medionle os clóusulos e condiÇões seguinies que mÚluo e

reclprocomente oceilom e outorgom:

CúUSUIA PRIMEIRA - A Sociedode giroró sob o nome emprêsoriol ASTEC GROUP

CoNTADORES ASSOCIADOS S/S UDA, e tero sede ê domicílio no Ruo Presidenlê

JoÕô Pessoo. 1 57, Cep: 58.280-000 - Mornonguope/PB'

C1ÁUSULA SE6UNDA - O copitol sociol seró R$ 50.000,00 {Cinquento Mil Reois)'

dividido em 5C.C0O (cinqüento Mil quotos)' no volor nominol de R$ 1'00 {Hum reol)

codo umo, integrollzodo§, neste o'lo em moedo correnle do Poís' pelos sócios:

Coniinuo no fl.C2I

CoNTRATO DE CONSTITUIÇ

ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIÀDOS S/S LIDA.

Ão

cAPtÍAr(R§)QUOTASos
9045.000,00

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA

5.000,005.000TENIRA FERNANDES DE SO USA

50.000,0050.000

IFi8.

I

45.000
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co§fiN(]ÀÇÃc Do ccNÍliÀlo soclAl:

Â§TÊE SR§{,'P CONTADO§E$ Â§§OCIA§Õ§ §/§ ITDA

teÁu§iJL,ô. T§&e§lnA

CCNIAEITIDAü!."

{) Õirjeiô da sociedude seró ü "ATlvlDÂDE DÊ

{:LÁt §UtA &UÂilíA - Â socjecccie inicicr* :ucs r:iivjrjodes Õ pÕí1ir do regislro no

Cc;iôri* ce Êegisiro Clvil Ce ilesscQ iurídlc<r e seu prqzü de dun:çÔo é

il-rÀolcrlrtlir:ila

.:;i,j§üi-rl i;i,:ii,llÀ À: qx.lir: ràl inrlivl:i':l:ir e .i. pOdcíaü !Él leCiic§ üii

''.:.:r'j,r'ii r.:-1., .] l:'t:riar selr ai aa:n:antiiai:n la aia l;iio :áClC. c quem fiCt:

. .-,,-:-r., r..,.lr) I i:::,r, .j,C.-.,:i+ ci , j ' -êr - 1"- l:Ê'a 16 prelerêncil pcrc c

,..,:-r ..ri.;..r1!-r:r. .,,:: t:i:.:ií-:: r1 r.alaii:, iüaíi'iüli:oflcic. ie Iêüiizü Ii (r i-essÔo ciel:s. c

l:: i.-',.r..:!'l .-. :'l : :) i.l,il i-jlii lllall-.

*té"U§l,re S;X1Â - Â respcnsch:lidurle ce cccjq sôciô é, re§'lritÕ co volot d€ sua§

!rrülür, ,i'iü: i':Ccs responden soliclcriclne ntt telo inlegrolizcÇÔo do capiltlN

scciol.

§LÁU§Ul-À §ÉIir'âA A üürrri3is1r{:t{lc rJÕ:ocie(lQ'irj cctreral L,nicÕniênie oo sÓciü

NfUiTMAR l"lÍ SCIiSA SILVA. ;rnr pc.ieres e ciribulÇÔes de cdmini§irad*i

üutcri:caf c lr:i; dc ;'t^tlÊ e rrÕ €,31'ic ;3.loc: r^ enicnlo, enr ciivitJcdes

. .1 l'1,t.'Í ..._lr-r.t..s rj: : c:"- :-: ar .:e .; rrlq.r'

üa: ,::,Jr lil:tr,:: i-rljc l.,r.ilir{rs. bãÍl cc:l]c, cni.l'{lr o! Clienür bens inló;ei: dc

r.(:irdrL:q. ::r.': :; ri-'rizr:çÕil Co oU ln: rÚr,:ii.r.

C,;ntirr.1t_. no il. ü3

AÀ

rt: 4l .=l
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coNTtNUAÇÂO DO CONTRATO SOCTAL:

ASTEC GROUP CoNTADORES AS§OC|ADOS S/S ITDA

NEUZOIúAR DE SOUSA SIIVA, ConÍodor, CRC/,B 2óó7, responderó por iodos os
serviços contóbeis previstos no oriigo 25 do Decreto- Lei no 9.295-4ó.

IENIRA FERNANDES DE SOUSA SILVA, CONiOdOTO, CRC/PB NO 7792, PCIOS SCrVíçOS
contóbeis no ortigo 25 do Decreio- Lei no g.29ç46.

perdos opurodos.

PorógroÍo único - poderó mensolmente, depois de opurodo os imposlos,
fozerem os sócios reÍirodos de rucros. que qo finor do exercício serôo ojustodos,
de formo o conesponderem exotomenie o proporçôo de suos quotos de copitol.

ctÁusuLA DÉcü,lA - Nos quo.rro meses seguin.tes oo rérmino do exercício socior. os
sócios deriberorôo sobre os contos e designorõo odministrodores quondo for o
co§o.

reiirodq mensol, o tíiulo de
regulon entores pertinenies.

"pró-lobore", observodos os disposições

clÁusutA DÉCr^ A-'RI^ E'RA - A sociedode poderó o quorquer tempo, obrir ou
fechor filiol ou outro dependêncio, medionte olteroçôo controÍuoi ossinodo por
Íodos os sócios.

CLÁUSUIA DÉCU' A-SEGUNDA _ Os sócios poderôo, de comum ocordo, fixor umo

Continuq no fl. 04

.LÁUSUIA NONA - Ao Íérmino de codo exercício socior, em 3r de dezembro, o
odministrodor prestoró contos justifícodos de suo odministroçõo, procedendo à
eloboroçôo do inventório, do boronço potrimonior e do boronço de resurÍodo
econômico, cobendo oos sócios, no proporÇõo de suos quotcs, os lucros ou

,{nw
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CONTINUAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL :

ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA

ctÁusutA DÉCffiA-TERCETRA - Forecendo ou interdirodo quorquer sócio, o
sociedode conÍinuoró suos otividodes com os herdeiros ou sucessores. Nôo sendô
possível ou inexistindo interesse desles ou do(s) sócio(s) remonecente(s), o voror
de seus hoveres seró opurodo e riquidodo com bose no situoçÕo potrimonior do
sociedode, à doto do resoluÇÕo, verificodo em bolonço especiolmenle
levontodo.

PARÁGRAFO ÚNlco - o mesmo procedimenlo seró odoiodo em outros cosos em
que o sociedode se resolvo em reloçôo o seu sócio.

CLÁU§ULA DÉCIMA-QUARTA - O Adminislrodor decloro, sob os penos do tei, de
que nõo estó impedido de exercer o odministroçõo do sociedode, por lei

especiol, ou em virtude de condenoçôo criminol, ou por se encontror sob os

efeitos delo, o peno que vede, oindo que lempororiomente, o qcesso o corgos
públicos; ou por crime folimentor, de prevoricoçõo, peito ou suborno, concussõo,
peculoio, ou contro o economio populor, contro o sistemo finqnceiro nqcionol,

contro normos de defeso do concorrêncio, contro os reloções de consumo, fé
público, ou propriedode.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - Fico eleiÍo o foro de Momonguope poro o exercício

e o cumprjmento dos direitos e obrigoçôes resultontes desie con.troÍo.

E. por se ochorem ossim justos e controtodos, ossinom o
presente instrumenio em 03 vios de iguol teor e Íormo, juntomente com os duos

testemunhos o seguir firmodos, poro que se produzom os seus jurídicos e legois

efeitos.

monguope(Pb), 02 de Joneiro de 2009.

NE SILVA IEN'RÁ MA oE sou§A s,t yÁ
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COIi§EI.HO RÊGI§i'ÀL AE COMTABILIDADE

DO i§TÁro Dr. eÂiÁi3Â
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NruzoNRR Dr Sousa Stvn

CURRICULO COMPLETO NA PLATAFORMA LATTES DO CNPQ (http://lattes.cnpq.br)

ç{
ú 30

Disponibilizar nosso concurso como Profissional Contabilista e ProÍessor em cursos de pós-graduação em

contabilidade, controladoria, auditoria contábil, auditoria de pessoal, planejamento hibutário, perícia contábil,

finanças corporativas, economia de empresas, mercado financeiro, dentre outros afins,

DISCIPLINAS MINISTRADAS EM CURSOS DE GRADUACÃO E POS.GRADUAÇÃO

Contabilidade Básica, Contabilidade Comercial (prática), Contabilidade lntermediária, Tópicos Contemporàneos de

Contabilidade, Perícia Contábil, Auditoria de Pessoal, Contabilidade Tributária, Planejamento Tributário,

Contabilidade Financeira, Tributos em espécie (Pis e ConÍis), Auditoria Pública e Laboratório Contábil.

FORMAçÃO ACADÊMrcA EM N|VÉL DE GRADUAçÂO E POS-GRADUAÇÃO

o Pós.Graduação em Contábil, Auditoria concluída pela (C.E.) UNP-UNIVERSIDADE POTIGUARiRN - 2002.

. Graduação em Ciências Contábeis concluída pela UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA-UFPB -'1985;
o Contador. Número de Registro Profissional no Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Paraíba

CRC/PB 2667/0-0 - Desde 1982.

EXPER|ÊNCÁ ACADÊM|CA E PROFTSSIONAL EM lNSTlrUlÇÔES DE ENSIN0

. Professor do Unipe - Centro de Ensino de João Pessoa - 12 anos em curso de graduaÇão em

contabi I id ade(2002 - 201 3),

. Professor do IESP - lnstituto de Educação Superior da Paraíba - 3 anos em curso de graduaçáo 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 1993);

EXPERÊNCA PROFISSIONAL EM CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS

o Ministrante de Curso pelo SEBRAE (Departamento Pessoal);
. Ministrante de Gurso pelo Unipe (Práticas Modernas de Contabilidade);
. Ministrante de Curso pelo IESP (As exigências ao Profissional de Contabilidade no Mundo de Hoje);

ilEDr}.

rr.: 45

Rua Dr. Juarez Guena, 54, a.**@*rnguape/PB, Cep : 58280-000
Telefones: (0*83) 3292-2765 (secretária Thais) e (0.-83) 9997-1610 e 8869-0250

E-mails: neuzomar.silva@uol.com.br e astec@asteccontadores.cnt.br

OBJETIVOS
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EXPERIÊNCN PROFISSIONAL EM CONTABILIDADE NAS ÁREAS PRIVADA E PÚBLI
rt: 46

Experiência profissional de mais de 30 anos em contabi idade comercial com escritÓrio de bilidade

Ío(
o

o
o

a

a

estabe ecido, com carteira média de 200 clientes nas mais diversas áreas da contabilidade come rcra

a prestaÇão de serviços de consultoria (1983 - 201 1);

Contador Público, com serviços prestados a diversa s entidades públicas a exemplo de: PreÍeituras Municipais

de Curral de Cima, Cuité de Mamanguape, ltapororoca, Jacarau, [,4ataraca, Marcaçá0, lVamanguape, Pedro

Régis, Rio Tinto, Araçagi, Dona lnês, Câmaras MuniciPa is de Baia da Traiçã0, Marcaçã0, Rio Tinto,

Mamanguape, Capim, Cuité de lVamanguape, tapororoca, l\ilataraca, e Autarquias e lnstitutos de Previdência

Próprios ('1993 a 2013);

Perito-Contador diversas açÔes judiciais em atendimento as solicitações da Justiça da Comarca de

Mamanguape-PB - De '1990 a 2011;

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

anos - De 1989 a 2012;

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

PRÊMIOS E HONRARIAS RECEBIDOS

Honraria e Homenagem Recebidas em diversas turmas de formandos do curso de Graduação em ciências

contábeis do uNlpE, referente ao trabalho desenvolvido com empenho e dedicação a esses alunos ate 201 1;

Titulo de cidadão do Município de Mamanguape/PB, pelos relevantes serviços contábeis prestados em prol

do desenvolvimento do municiPio;

Titulo de cidadão do Municipio de ltapororoca/PB, pelos relevantes serviços contábeis prestados em prol do

desenvolvimento do municiPio;

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

de Jovens.do lMunicíPio;

HonrariaeHomenagemRecebidaspeloRotaryeRotaractClubpelodesenvolvimentodetrabalhos
uotrntários nos 26 anoi de participaçã0, como sÓcio, instrutor' palestrante

ouTRAS ltlFoRMAçOES RELEVANTES

Participação em dezenas de bancas de avaliação de trabalhos de conclusão de curso e monograÍias em cursos

Oá graliuàção de instituições de ensino do Estado da Paraiba;

orientador de drversos trabalhos de conclusão de curso, monografias e estágios supervisionados em cursos de

graduação de instituiçÔes de ensino do Estado da Paraiba;

REFERÊNCAS PESSOAIS

Prof, Luiz Márcio de Brito Marinho, ProÍessor do Curso de Ciências Contábeis do IESP - TeleÍone: (0--83)

8810-3805;

ProÍ, Fábio Lira, ProÍessor do Curso de Ciências Contâbeis da UFCG - Telefone: (0*83) I

João P a/PB, j de 014

ILVA
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Tribunal de Gontas do Estado da Paraíba
!ffi,ttFÀ,ilb§hini.e:rq^iiitaçadü§gj:iagfaóriffi,,,i.,; .,1, 
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O Tribunal de Contas do Estado da Paralba certifics que am 27 n2n014 às 10:42i38 foi protocolizado o documento
sob o No 08ô05/14 da subcategoria Licibçóês 2014, refsrsnte a(o) Càmara Municipal de Mamanguape, mediante o
recebimento de informagôêyarqurvos êletrônicos encaminhados por Emêrson Ferreira Viana da Silva.

Jurisdicionedo: Câmarâ Múnicipal dc Mamenguepe
Númêro de Llcitaçâo: 000012014
Órgâo dê Publicaçâo: Jornal OÍicial do Municipio
Oata de Homologaçâo: 03102nü4
RcsponsávEl pêla Homologaçáo: Câmara Municlpâl dê MamarEuâpe
Modalidade: lnexigibilidade
Tlpo do ObJ6to: Compras e SêNiços
Valor E8timedo: R$ 55523.00
Fontes de Recursos: RecuÍsos Ordinários (91).

Objeto: Prêstaçáo de Benviços tócnicos gspêcialludos nâ áíêa contábil - Contador - corÍespondefldo a elabôraçào
da contabilidade de Câmare Munlorpal do Mamanguaps.
Proposta '1 - Valor da Proposle: R$ 55523.00
Proposta 1 - Proponênto Pessoa JurÍdlca (Nome): ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS $/S t'tDA
Píopostâ 1 - PíoponBnte PBssoa JuÍÍdice (CNPJ): 10.596.370/0001-97
Proposta 1 - Situaçáo: Vencedora

ttNFoRMAçÁO DO SISTEMAI Envo Fora do Prezo: Nâo

Joâo Posroa,27 do Fevorslro do 20í4

,ril . I

Iiill
Assinado Eletronicamente'

c)lo nc !C ia,/93. d[ôd. do l.C t l/ro('§ 0

9oo RDrdedo hEe .'k i:ú ,i
R. ta líroct

slstoma do Proces§o Elêtrôniêc do TCEPB

iliôW&r, ,i,riiill[!ii

Sim[PDF] Temo dB Homologaçáo

Certidáo ds Re.Jlo Proto§to Doi 08(t05/i. lÍ§gndo por ií,rm U (oc'ado ault)nrat6nPntc') i)'\t ?'i 'Oi''!t '14 litÁ2
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