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ESTÀDO DÀ PÀ3ÀIBÀ

cÁlÃRA lruNrcrpÃr DE llAltANcuÀpE
coMr ssÀo PERIaNENÍE DE LrcrrÀçÀo

PROCESSO LICITÀTORIO rNuxreÍvEr,

rxBmeírrrr, No rlrooool/2015
PROCESSO À.DMÍNISTRÀTIVO N. 15010 SINOOOO1

óRGÃo REÀrr zÀ.DoR Do CERTAIÍE:
câtnara Mr.rnicipal de Mâmanguapê
Rua Duquê de Caxias, 123 - Cêntro - Harnanguape - PB
CEP: 58280-000 - Tel: (083) 3292-2146-

oBirETo:
PrêstaÇão de serviÇos técnicos especializados na árêa contábil - Contador -, coirespondendo a
êlaboraÇão da contabi.lidade da câmara uunicipal de 1'Íanang.uape, com vistas ao fiel cunpriment o
da legislaÇão pertinêntê e as nolmas ê regnlâmêntos ditados pelos rêspectivos órgãos
flscalizadores. Os leferj-dos serviços não j.ncluem a ela.boração da P.rêstaçáo de Contas Anual,
pela qual o Contratado receberá o êquivalentê ao valo.r mensal da contrataÇão

Er,Bt Et[ros aísrcos po PnocEsso:
SoLTCTTACÀo E JUsrrFrcATrvÀ DA coMrRArAÇÀo
ATo DE DEsrcNAçÃo DÀ coMrssÀo JUr.GÀDoRA
DEcIAUcÇÀo DE DrspoNrBrLrDÀDe onÇar,mwrÁa r e
AUÍoRr zÀÇÀo pÀxÀ REÀrr zÀÇÀo Do CERTÀME
PRo?ocolo E ÀuruAÇÀo Do PRocEsso
PÀRECER DA coMrssÀo ,lutGADoRÂ
ExPosrÇÃo DE Morrvos
ApRor,a.ÇÃo DÀ ÀrrroRrDÀDE supERroR
PARECER fi.rRÍDr co
ATos DE RATrFrcÀÇÃo E ÀDJUDTCAÇÃo
CONTRÀTO CORRESPONDENTE
PUBr,rcAÇôss
Do ctr"GMrAÇÃo Do coMRÀTÀDo
ANEXOS
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ESTÀDO DÀ PÀBÀIBÀ
cÁlrABÀ !.nD{rcrPÀr DE }rA}rANcuÀPE

GÀSINETE DO PRESIDEIÍIE DÀ CÀ}{ARA

Mamanguape

TÀ DE SO PÀIVA

PB, 07 dê Janeirô de 2015.

Sênhor Presidente da Câmaxâ,

Solicitamos que seja autorizada à CoItIissão Permànentê dê LicitaÇão dêste órgão, realizar
procedimênto licitatório, na modalidade exigida peta 1êgislaçào em vigo_r, destinada a:

PrestaÇão de serviços técnicos especializados na área coDtá,.bil - Contador -, correspondendo a
elaboraÇão da contabilidade da Câmara MunÍcÍpal de Mamânguâpe, com vistas âo flel cr-unprihento
da legislaÇãô peltinente e as norRâs ê regl.rlamêntos ditados pelos respectivos órgãôs
fiscalizadores. Os refêridos serviços nào incluêm a elaboração da PrêstaÇáo de Contas Anual,
pê14 qual o Contratado recêberá o êquivalênte ao walor mensal da contrataÇão.

Justificativa para a necessidade da solicitaÇão:

A contreteÇão acima dêscrita está sendo soli-citada7 nos têrÍnos das especificaÇõês tácnicas
informaÇõês corq)lementares que a acompanham, quando for o caso, motivada: PêIa necessidadê
dêsênvolvihênto de aÇões continuadas para a piomoÇão de atiwidades pêrtinêntês, raisando
maximizaÇão dos recursos êm -rêLação aos objêtivôs programados, consideradâs as di.retrizês
metas definidas nas fêüamêntas de planêjamênto aprovadas.

e
de

à

Informamos que êxistê disponi-bilidade de dotaÇão específica no orÇâmento vigênte pâl]a a
execução do objeto a ser licitado, consoante consu-1ta êfêtuada ao setor contábil. Certos de
contarmos co& imediata aprovaÇão desta soficitaÇão, indispênsáve1 à continuidadê dos trâ-balhos
desênvolvidos, ficamos â lnteira disposiçâo para maiores esclarecimêntos que forem julgados
necessários.

Atenciosêmente,

-dL
Chefe de Gabinete
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cr$,rARÀ l{uNrcrpÀr DE r'ÍA}.rA}rGUÀpE

TERMO DE REEERENCIA

1. O.DO O&IETO
1.1.Constitui objeto da presente contratâÇão: PrêstaÇâo de serviÇos técnicos especializados na
área contábi1 - Contadôr -, coEêspondêDdo â ê1âbofâÇão da contabilidadê da Cârhâra Munici.paf
de MamaDguape, com vistas ao fiêl cumprimênto da LegislaÇeo pertinêntê ê as normas ê
regulamentos ditados pelos rêspêctivos ôrgâos fiscalizadores. os refêridos servj-Ços não
incluem a ela-boraÇâo da PrestaÇâo dê Contas Anua1, pê1a qual o Contlatado recebêrá o
equivalêntê ao valo! mênsal da contrataÇào.

2 . O. ir(,SIIETCAÍTqA
2 . 1.À contrataçâo acimâ descrita, que será processada nos têrmos dêste instrumênto,
espêcificaÇõês técnicas e informaÇões complementares que o acompanhah, quando for o casô,
justifica-se: Pela nêcêssidâdê de dêsênvolvimênto de ações continuadas para a promoÇão dê
atividades pêrtinentes, visando à naxirRização dos recursos em rê1açáo aos objêtivos
p.rogramádos, considêrâdas as diretrizês ê metas definidas aras ferramentas dê planej amento
aprovadas, A5 caracteristicas e especificaçôes do objeto da referida contrataÇão sáo:

CODÍGO

1

DISCRIUINÀÇÀO
Ser.iços lécnicos especializad.s na á.,-a co;rtálril Contador. c Conl,ratado
Ceverá presiar se,is serviç.s nã sede ,lã Câmarc i'1,-ii,i.ipà1 de Mar,anfuape, c.rÍ!
visltas sistemálicas, fora Cisso, ficarâ a inteira disposição, diarlaiflente
êm seu escritório, ou quandc convncado à1eêt.riêmente. Os referid.s
se:1:iços nãc lricluen a êlâir.raÇã. Ca Pres:âÇã. ie aonias Àiual, F,êia quai o
contratad. receL,erá o equivalente ao .ralor mensal la ccr,tratrÇão.

QUÀNIIDÀDE
13

acordo com â§

do objêto da

qualidadê dos
não êximê o

nos
da

3 . 0 . DÀS OBRrGÀçOES DO @trlT,ArNrTE
3.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeLo contratado efeLivamente realizado, de
cIáusulas do rêspectivo côntrato ou êquivalente-
3 .2 . Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execuÇão
presente contlataçáo, nôs têrhos dô coüêspondente instrumento dê ajustê.
3.3.Notificar o contratado sobre qualquêr irregularidadê êncontrâda quanto à
produtos ou sêrviÇos, exercendo a mais aropla ê cômplêta fiscalização, o que
contratedo de suas rêsponsabilidades pectuadas e precêitos 1êgais.

4.o.DÀS o3AICÀçÕ9g DO @I|TRÀTADO
4 . 1. Responsâbili zar-se por todos os ônus e obriqações concêrnêntês à legj-s]aÇão fiscal, civi1.
tríbutária e trabalhista, beIn como por todas âs despesas e comproEissos assutrLidos, a qualquer
título, perarrtê sêus fornecedores ou têrceiros em razão da execução do objêto contratado.
4.2.substituir, alcando com as dêspesas decorrentês, os rãtêriais ou serviÇos que apresentaxem
alteraÇõês, deterioraÇões, lEperfêiÇõês ou quaisquêr i-rrêgularidades discrepantes às
êxi-gências do instlumento dê ajustê pactuado, ainda que constatados após o rêcebimênto ê/ou
paga]Itento.
4-3-Manter, durante a vigência do contrato cu instrnmentos equivalente, -Jrt ccnpatibil,idade cor.
as obrigaÇôês assum-idas, todas as condições de habj-1itaÇão ê gualificaÇão exigj-das no
.respectivo processo licitatório, se for ô caso, apresentando ao Côntratante os documentos
nêcessários, sempre quê soLici-tado.
4.4.Não trairsferir a outrem, no todo ou em partê, o obieto da contratação, salvo mêdiântê
prévia e expressa autorizaÇão do Contratante -

4 .5 . Etrlitir Nota Fiscat correspondente à sêde ou filial da empresa que apresentou a

docu-mêntâçào na fase de habi-LitaÇào.
4.5.Executar todas as obriqaÇões assu[idas com ôbsêrvância a me]hor técnica vigentê,
ênquadrando-se, rigorosâmente, dentro dos preceitos leqais. normâs e especificações técrlicas
corresporrdêntês .

5-0-DOA ERÀZOS
5.1.O prazô dáximo para a execução do ôbjêto desta contlataÇão e quê admi-tê prorrogaÇão
casos prêl-istos na 1êgislaÇão viqentê, êstá âbaixo indicado ê sêiá considêrado a partir
assinatura do Contrato:

Inicio: Imêdiato
Conclusâo: 350 (trezentos e cinqüênta) dias

5.2.o pxázô dê v1gência do contrato será dete.ninâdo: até o final do êxêrcício financeiro
2015, considêrado da data dê sua assinatura-
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6.0
6.1
Art
6.2

't.o
1.L

-DO AEAiTUSTÀI{E}IrO
.Os preÇos contratados são flxos pelo periodo dê ttlt ano, êxcêtô para os caso
- 65, §§ 5" ê 6", da têi 8.666193-
. Ocorrêndo o desêquillbiio econô&ico-financêiro do contrato, poderá sêr re

rêlaçâô que as partês pactuaralm inicialmêntê, nos termos dô Àrt. 65, Incisô II,
Leí 8.666/93, mêdiânte comprovaÇâo documental e requerimênto expresso do Côntratado.
6.3.0 Contlatado se obriga a prestar seus sêrviÇos na sede do Contratante ou em unEr dê suas
Cependências, com visitas sisteRáticas, fora Cisso, ficará a intelra disposlÇáo, diariamente,
êm seu êscritório, ou quando convocado aleatoriamênte.

, DO PÀCÀI,'EIÍTO
.O pagamênto será realizado nedj"ante procêsso rêgufar e

procedimêntos edotedos pêlo Contretente, da seguinte menêira:
prazo de trinta dias/ contàdos do periodo de adimplêmento de cadâ

Marangnrapê

IA DE PAIVA
Chefe de Gabinête

em obsêrvância às
Mensalmênte/ para
parcela.

tlonlas ê
ocollêr rro

8.0.DA§ SÀrçõES ÀDMINI STRÀrMS
I . 1.À recusâ injusta em deixar de cr.mprir as obrigaÇões assumidas e preceitos fegais,
sujertará o Contratado, garantida a prévia defesâ, às seguintes penalidàdes previstãs nos
A-rts. 86 ê 87 da Leí 8.666/93r a - advertência,. b - rculta de mora dê 0,5t (zero virgula cinco
por cênto) aplicada sobrê o valor do contrato por dia de atraso na ênttêqa. no Lnício ou na
exêcuÇâo do objeto ora contratado,' c - multa de 109 (dêz por cento) sobrê o valo! contrâtado
pela anexecuÇão total ou parcial do contrato; d suspensão têmporária de participâr em
IicitaÇão e ilnpedirRerlto de contratar com a ÀdrRinistraÇào, por prazo de até 02 (dois) anosi e -
declaraÇâo dê lnidoneldade para licitar ou contratar com a AdainistraÇào Púb1ica ênquanto
pêrdurarem os lDotivos detêrnlinantes da puniÇão ou até quê sêja promovida sua reabj-IataÇão
pe.rante a própria autoridadê que aplicou a penalidadê; f - simultanêdnentê, qualquer das
pênalidades cabiveis fundamentadâs nâ Lêi 8-666/93.
B.2.Se o valor dâ multa ou indenização devlda nào for rêcolhido no prazo de 15 dias após a
comEicaÇão ao Contratâdo, será automaticamentê dêscontado da primêira parcêIa do pagéunênto a
quê o Contratado viêr a fazer jus, acrescido dê juros rnôratórios dê 19 ium pôr cento) ao mês,
ou, quando for o caso, cobrado judicialmêntê.
B.3.Após a aplicaÇão de quaisquer das penalidades pre\ristas, realizar-se-á com-rnicaÇão escrita
ao Cootratado, e pu.blicado na imp!ênse oficial, excluidas as penalidades de advertência e
multa dê ltlora quândo fo! o casoÍ constando o flmdamento 1êgà1 da punição, informando ainda que
ô fato sêrá raêgistrado no cadastro correspondênte.

PB, 07 de Janeiro de 2015.
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REFERENTE: PESQUISÀ DE PREÇOS

l--0 - Do oBJETO
1.1 - CoDstitui objeto da rêspêctiva solicitaÇão: prestaÇão de serviÇos técnicos
especializados na área contábil - Contador -, corresporldendo a elaboraÇão da contabilidadê da
CâInãra Mll]:licipal de Mamanguapê, com vistas ao fiel crnnprimêntô da legislaÇâô pertirrêntê e as
normas ê lequlamentos ditados pelos respectivô9 órgãos fiscalizadores. os referidos ger\riÇos
r!ão j.§cluem a elêboraÇão da PrestaÇão de Contas ÀnuaI, pela qual o Contratado receberá o
equivalente ao valor mensal da contrataÇão.

2 - 0 - DA PESQUTSÀ DE PRXÇOS
2.7 Com base nos custos para execuÇão do ôbjeto da contlataÇão em têla, guardadas as suas
caractêrl,sticas e particularldades, obtidos mediante consulta efêtuada a outras entidades
públ1cas, setoriais e de classês, bem como os prêços pratj-cados no melcado parâ atividadês
si!tri1arês, rêlacionamos a-baixo o preço de rêfêrência considerado satisfatório.
2,2 - ylés quê sêrviu de basê pârâ elaboraÇão da refeIida pesquisa: Dêzerbro de 2014-

CODIGO

1

r,NIDÀDE qUÀNTIDÀDE P. T'IITÁRIO
'-'3 4-60a,ic

..T,. '-.1 - +ÉFr, '. ar.nH
+lÊ1, ,..,.-',. . i,a
:fti,E-r-é!i#l

't#lH.

D I SCRIMINÀÇAO
Ser../iÇcs técnicos esF,eclàlízados na área corrtábil
- C.nledor. O Contretadô deverá Êresta r seus
serviÇôs sede ia Cámara Muni.ipal de
Mãmartguape, com visitàs sistemáticas, fora disso,
ficará à inteira disposiÇão, diariamer,te ên seü
es.ritório, .u qlrandô conyo.ado aleatorranenre. os
referidos serviços r,ão incluem a elaboração da
Presteç.=,) de Contas ÀnuelÍ pelã .luai r Contratrdo
rêc-.beré o equivalênle vaior mensal dà

3.0
3.1

DO VÃIOR
o val.or total é equivalêntê a R$ 59-800.00.

4.0 - DÀs coNDÍÇõEs DA coNTRATAÇÃo
4.1.O prazo náximo para a êxêcuçáo do objeto desta contrataçâo e que adtrlitê proüogação nos
casos previstos na legislaÇãô vigente, está abaixo indicado ê será considerado a parti"r da
assinatura do Contlato:

Inicio: Imêdiato
Conclusâo: 350 {trezentos e cingüenta) dias

4.2.os prêÇos contraLados sào fixos pelo período dê um âno, êxceto para os casos previstos no
Àrt. 65, §S 5" e 6", da Lei 8.666/93.
4.3.Ocorrendo o desêquilibrio econônico-flnanceiro do contrato, podêrá ser restabê1êcida a
relação quê as paites pactuaram inj-cialmente, nos têrmos do Àirt - 65, lnciso II, Alínea d, da
LeL 8.666/93, mêdiante comp-rovação dôcrrmental e requerimento exprêsso do Cont.ratado.
4.4-o Contxatado se obliga a prestar seus serviÇos nâ sêdê do Contratante ou em unâ de suas
dependências. com visitas sistêmáticas, forâ disso, ficará a inteira disposiÇào, diariamente,
êm seu escritório, ou quando convocado aleatoríamentê.
4.5.o pagamento será reafizado mediante processo regulâr ê erxr obserqância às normâs e
procêdimêntos adotados, da seguinte maneira: l{lensal-mente, para ocofier no prazo de trinta
dias, contados do pe.rlodo de adimplemento de cada parcela.

Mamânguapê

P TOÍÀÍ-
59.800,00

Tota1 5 9. I00, 00

PB, 07 de Janeiro de 2015-
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Chefe dê Gallinête
PAlVA
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EsTÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ
cÀuARÀ Mt rrcrpÃr DE l,íAt ÀtrGUÀpE
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PARA:
cÀvnnn Mr.rNrclPAL DE MAMANGUAPE

PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: ContrataçAo de Empresa Especializada em Serviços Técnicos de Contabiiidade para a Câmara

Municipal de Mamanguape.

PROPONENTE: ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA'

Prezados Senhores,

Nos termos da solicitação efetuada, apresentamos proposta conforme abaixo:

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$ 59.800.00 (cinquenta e Nove Mil e oitocentos Reais)

PRAZO: l2 meses

PAGAM ENTO: Mensalmente

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

Mamanguape/P neiro de 2015

ITEM DrscRrMrNAçÃo UNIDADE
PREçO

UNITÁRIO
PREçO TOTAL

1

Prestação de Serviços Técnicos Contábeis

Especializados na elaboração dos balancetes mensais

com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelas

normas do ÍCE/PB da Câmara Municipal de

Mamanguape

MES L2 Rs 4.600,00 Rs s5.200,00

2

Elaboração do Balanço Anual da Câmara Municipal de

M am a nguape
UND 1 Rs 4.600,00 Rs 4.600,00

VATOR TOTAT DA PROPOSTA Rs s9.80o,oo

05deJ

ASTEC GROUP CONTADOR-ES ASSOCIADOS S/S LTDA

l*;*^E
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ESTADO DA PARAíBA
PREFETTUF'A MUNICIPAL DE MA"ANGUAPE

lano Oficial do lvlunicípio
FLTNDADO PELA LEI N'43 DE ló de JIILHO 197.1

ESTADo DA PARAiBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

CÂSÂ SENAÍX)R RUI CÂRNEIRO

Portaria no 30/2015 Mamanguape/PB, 05 de Janeiro de 2015.

o PRESTDENTE DA CÂMARA MUNtctpAL DÊ MAMANGUAPE. EsrADo DA PARAIBA.
no uso das atribuiçóes que lhe sào conferidas pela Con§ituiçâo Fedêral, pela Constitui;âo Estâduat e pela Lei
Orgânbâ do Muobipio dê Mâmanguap e demeis lêis epljcávêis à êspêcie, RESOLVE:

Art. 1" NOMEAR, a partir de6ta dala, os seÍvidor6 Cláudio Leite Filho, MaÍia J6é comes
e Eliane Nunes dos Sântos, para compoÍem, sob a presidência do FimeiÍo, a Comissáo permarerilê de
LicitaÉo, tendo os demais como membros, nos term6 da Lei Federal no 8.ô66193.

An. 20 E$a Portaria entra em vigor a paÍtir da data de sua publicaçáo, revogadas as
dispo6içó€s em contrário.

Câmara Municipal de Mamanguape, em 05 de janeiro de 2015.

Joáo FerreiÍa da Silva Filho
Presidente

NIES: 06 DE JANEIROANO:2015
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EsrÀDo DÀ panaÍea
CÀMÀXÀ UT'NICIPÀI DE I'AMANGUÀIIE

REF. : PROCESSO LICITÀIÓRIO
OB,IETO: Prestação de serviÇos técnicos espêcializados na área contábj-l- - Contado! -,
correspondendo â elaboraÇão dâ contabilidadê dâ Cârnara Munícipal dê l'Íamanguapê, com vistas ao
fiê1 cuÍrprimento da lêgislaÇão pertinentê e as normas ê -rêgulamentos ditados pelos respêctivos
órgãôs fiscafizadorês. os referidos sêlviços não incluêm a elaboraÇão da Prestação dê côntas
Anual, pela qual o Contratado receberá o equivalêntê ao valor mênsal da contrataÇào.

DECIÀRÀÇAO

Conformê solicitado, dêcla1:amos haver
rê.1âtivô à contratÀÇâo êm Lela:

disponibilidâde orçamentária para execuÇào do objeto

Recursos P.róprios da Câmara Municipâl dê Mamanguape: 01.01 01.031.0001.2001 3390.35.00

Mamanguâpe PB, O dê Janêiro de 2015.
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EsrÀDo DÀ pÀRÀiBÀ

cÁuÀBÀ MrNrcrPÀr DE lrAl.lANcuÀpE
GÀBrNEIE Do PRESTDBTTE DÀ cÁIrÀRÀ

ÀrrroRr zÀçÃo

Autorizo a Conissão PêrmÂl1êDte de LicitaÇâo, a realizar procedimento llcitatório, na
modalidade exigida pêl-a legisfaÇão êm vigor, destinada a:

PrêstaÇâô de serr,'iços técnicos especlâLj,zados na área contátri1 - contador -, corresporrdêndo a
elaboraÇão da contabilidadê da cámara Municipal dê Mâmanguape, com vj"stas ao fief cul0prilnento
da legislação pêrtinente e as normas e regulamentos dltados pelos rêspectivos órgâos
fiscalizadoles. Os referidos serviÇos não incluêm a êlaboração da PrêstaÇãô de Contas Ànua1,
pela qual o Contratado receberá o êquivâ1êntê aô valor mensal da contratação.

Coníôxne informaÇôês do setor contábi1, existê disponibilidadê dê dotação espêcífica no
orÇamento vigente para execuÇão do objêto a sêr licitado.

Mamangilapê - PB, 08 de Janeiro de 2015-
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ESTÀDO DÀ PÀRÀ1BÀ

cÂla'RÀ Mt NrcrPÀl, DE ITAUANGUÀPE
cot{Í ssÀo pER!.rÀNErre on r,rcrraçÀo

PRC,IOCOIO
PRocESso r,rcrrAróRro

Objeto: PlestaÇào de sêrviÇos técnicos espêcializados na área contáLlci1 - Contador -,
correspondendo a elaboraÇão da contabilidade da Câmara Municipal de Màmanguâpê, com vistas ao
fiêI cunq)riIltento da legislaÇão pêrtinentê e âs norÍ:âs e regulementos ditados pêtos respêctivos
órgãos fiscalizado-res . Os referidos sêrviços nâo incluem a elaboraÇào da PrêstaÇâo de Contas
Anua1, pela qual o Contaatado ieceberá o equivalente ao valor mênsal dâ côntrataÇão.

Observado o disposto na lêgislação pêrtinêntê nô quê concerne à modalidade dê llcitaÇão
empreqâda em relaçâo ao valor previsto do certame e as caractêristicas ê paiticulalidades da
despesa, begl coÍro o que já foi realazado até a presentê data com objeto seBelhante ao que será
licitado ê ainda o que consta dos elementos de planej amento da adrLinistraÇão, êm êspêciâ1 o
orÇamênto \tigêntê, êsta CôtrLissão protocolou o processo em tela:

rNsxreÍvEr N" / 20t5 oa/ou2ot5

CT,AiIDTO T,T]T'I'E

Prêsidente da Corli s s ão
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ESTÀDO DÀ PÀNÀTBÀ

cÁIrAxÀ l4t NrcrPÀr DE ITAI.TANGUÀPE
col'üssÃo PERI ÀNENTE DE TICITÀçÀO

rERtío DE ÀtmÂçÃo DE pRocEsso LrcrrÀlóRro
PROCESSO Ã.DMINISTRÂTIVO N' 15O108INOOO01

objeto: Pre3taÇâo de ser\.iÇos técnicôs especializados na árêa contiibil - Contador -,
correspondendo a elaboração da contabilidade da Cámara l'Íunicipal de !Íamanguape, co{l vistas ao
fiel c'Jryrilsento da legislaÇào pertinente e as norÍ'âs e regulaBentos ditados pelos respectivos
órgãos fiscaLizadores. Os rêfêridos sêrviÇos não incluem a elêboraÇão da Prestação de Contâs
Anua1, pela qual o Cont.ratadô receberá o equivalentê ao valor mênsal da contratação-

I . RECEBIUEIIII)
Nesta data rêcêbê&ôs a documentaÇâo inerente à êxêcução do objeto acimâ indicado, coBposto
peLos seguintes elementosi solicitaÇão para realização de processo licitatôlio !a modalidade
exigida pêlà 1êgislação vigente, com justiflcativa para a necessidadê da contratação, pesquisa
de preÇos coEespondêntê/ a auLor:ização de\.ida e declaraÇão de existir a rêspêctiva
di sponibilidade orÇamêntária.

II - PRCTIOCOIO
obsêrvêndo o disposto na legislaÇão pêrtinêntê no que concelne à modalidadê dê licj-tação
empreqada em relação ao valor prêvisto do cêrtãmê ê as caracteristicas e particularidades da
dêspesa, beÍ! como o que já foi rêalizado até a presentê data com objeto seEelhante ao quê sê!á
licitado e ainda o que consta dos ê1êmêntos dê planêj âmento da adninistração, êm êspêcial o
o!Çaloênto \rigente, esta CorRissão protocolou o processo em tela:
rEexigÉve]. D" INOOOO1/2O15 - OA/OL/2OL5.

III - EIiEüE}TIOS DO PNíreSSO
Após devidamêntê autuado, protocolado e numerado. contendo a autorizaçáo respêctiva, a
indicação sucirrta dê sêu objeto e do .ecurso próplio para a dêspêsa, nos tentros do Àrt. 38 da
Lêi 8.666/93 e suas alteraÇões posteriores, serão juntados posteriormente o paIêcêi da
CoEissão Julgadora, a devida ExposiÇào dê Motivos cor[ seus elellentos constitutivos, irtclusive
a corespondente ninuta do contrato, os quais sêrão subnetidos à apreciaçào da Auto.ridade
supêrior bêm como a análise da Assessoria Jurídica.

IV - PNOCEDI}G}ITO
Remeta-se a Secretaria da câÍnàra Municipal dê Mamanguapê -

Prezadog senholes,

ElrcalrLirüãmos, nêsta data, ôs elemêntos do procêsso ora altuados para a de\rida instruçâo,
devendo sêr juntada a rêspêctiva ExposiÇão dê Motivos elaborada por esta Secretaria da Câmara
Municipal de uâmanguapê, a qual indicará nêcessariâmênte, dentae outras informaÇões, a razào
da escolha do fornêcedor ou êxecutantê ê a justificativa do p.reço. O processo, êm sêguida,
deverá se! submetido à apreciaÇão da Àutoridade Superior para ratifj-caÇão e plú1icaçâo na
imprensa oficial, consoante Àrt. 26 da tei Federal 8.666/93 e suas altêraçõês postêriôrês:

7 '- .j
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ESTÀDO DÀ PÀ3ÀIBÀ
cÁ!,ÍARÀ l.{t NrcrpÀf, DE }at'{ANGUÀpE

COMISSÀO PERI.qNE}ITE DE LICITÀÇÁO

INEXIGIBILIDÀDE DE LICIIÀÇÃO N" ÍNOOOOl/2015

1.O - DO OIITETTVO
PrestaÇão de serviços técnicos especializados na área contábit - Contador -, correspondêDdo a
elaboração da contabilidade da Cárlala Mrlrlicipal de !íarnânguape, com vistas ao fiel cuJ[plilrlento
da legislaÇão pêrtinêntê e as normas e regulamentos ditados pefos rêspectivos órgãos
fiscal-izadores. os referidos serviÇos Êão incluêm a êlaboração da PrêstaÇão de Contas Arrual,
pela gual o Contrâtado recêbêrá o equivalente âo vafor merrsal dâ contrâtaÇão.

2.0 - i,USTITTCNTM
Considerados os âspectos e a singularidade da contrataÇâo e obsêrvadas as disposiÇôês da
lêgislaÇão pertinênte, entende-se que á inexigíveI a licitaÇáo.

3.0 - II'!IDÀf,'EIÍ!O ItsGÀII
A contlataÇão poderá ser acobêrtada por Inêxigibilidâde de Í,icitaÇão. nos tertnos do Art. 25,
inciso II, da têi Fedelal no 8.666/93 e suas altêraçôês posteliorêsi

"AÍt. 25. É inexiqTvel a ]icitaÇão qiando houver inviabiLidade de competiÇão, eBi especia.lj,,

"If - pa].a a contÍataÇão de serviços técnicos enúnerados no art. 13 desta Lei, de natuzeza
singu]ar, com profissionais ou eElrtesa s de notória êspecializaÇão, vêdada ê iaexigibilidade
para sêrviÇos dê puôlÍcidade e divü7gação- "

4.o - Ixs1tsUçÁo Do gRocEsso
Deverá 9er obsêrvado o dj-sposto nos Ãrts. 26 e 61 do referido dipfonâ Leqal.

É o ênteldirento desta Comissâo, salvo melhor juizo à consideraçào supêrior

Janeiro de 2015,deMamanglrape PB, O
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ESTÀDO DÀ PÀBÀIBÀ
CÀ!{ÀB,A MT'NÍCIPÀI DE IGI.ANGUÀ.PE

GÀBTNETE Do PRESTDmIIE DÀ cÀ.rARÀ

E"XPOSÍçÃO DE t{OrrVOS N"

Mamanguape - PB, 09 de

rNo0001,/2015

Jane.r- ro de 2015 .

1.0 - m OBirBrrvo
?em a plesente exposiÇáô de motj-vos o objetivo dê esclarecer, em consonáncia com a legislaÇão
viqente, as razôê5 da singularidadê da seguinte despesa: PrestaÇão de serviÇos técnicos
êspecializados nâ á-rêâ contábi1 - contador -, correspondêndo a êlaboração da contabj.lidâdê da
Ctuúãra Municipal de úamanguape. com vlstas ao fiê1 cuÍprimento da l"egislação pertinente e as
nôrmas ê legdaIrentos ditados pelos rêspectivos ôr:gãos fiscalizadoles- os rêferj-dos ser\riços
não incluem a elabolaÇào da PrestaÇáo de Contas Ànua1, pêla qual o Contratâdo .receberá o
eguivalênte ao valor mênsa1 da contrataÇào.

2.0 - DÀ trECES§rDÀrE DÀ CoI*aRÀ çÃO
À contrataÇão do objeto aciltra descrito sêrá efetuada, nos têrmo das especificaÇóes técnicas e

informaçóes coÍpletnentares constante desta exposiÇão de motivos, quando fól o caso, tnotivada
pela necessidade do desenvol\rimênto de aÇôes continuadas para a promoção dê âtividedes
pertanêntês, rai sando à nExiúLizaÇão dos recursos e!0 relação aos objetivos prog.rêloátLcos,
consideladas as diretrizês e metas definidas nas fêrramentas de plânêjamento aProvadâs-

3.O - DÀS RÀZõES DÀ BS@I.EÀ I)o F(BXECEDOR q' ETEC(,IIISI3
Em dêcorrência das caractelisticâs e parti cularidades do objeto da contrâtaÇào e.Bl te1a, a

mesma poderá sêr efetuada junto a: ÀSTEC Group Côntadores Associados S/S Ltda - RS 59-800,00.
- Entidâde ou ptofissional Eiuito bem cônceituado nô deseípenho das ativadades iltelentês ao
ramo pêrtinentê a sua especialidade, apresentandô ótir0â qualidade ê preÇos dôs seus produtos
ofertados e/ou serviÇos prestados, já complovados anteriormente, lustificando, desta forma, a
sua escoLha.

4.0 - DÀ .,USTIETCÀTI DO PREçO
O valor da leferida contratação êstá satisfatório ê corq)ativel com os preços platicados no
I§elcado, conforme a cor!êspondentê proposta apresentada e levantamênto efetuado, mediante
pesquisa apropriada, êm anexo-

5.0 - I)o Í'I'TDÀTGITTO I,BGÀIJ
Entende-se çF.re a rêgra da obrigatoriêdade dâ
que a própria l-egislaÇão ellumefa. Portanto a
Inêxigibilidade de Licitação, nos teEros do
suas alteraÇõês Posteriorês:

licitaÇão não é absoluta, contêmplando exceÇÔes,
contratação em comento poderá sêr acobertada pôr

A-rt. 25, inciso II, da Lei fede.al n" 8.666/93 e

"A-rt- 25. É inexiglve) a TicitaÇão quando houver inviabifidade dê competição, em estrEciaT:"

"rr - para a côDtratação de servigos técnicos ê,umerados no art'
singular, cq| profissionais ou e@re§a s de notóÍ[a esPecialização,
pdra sêrviÇos de Pub).icidade e divuLgaÇão. "

6.0 - DÀ CCrÍcÍ,USãt)
A concretizaÇão da leferida contrataÇão poderia ocorrer coÚ
plocesso em apreÇo, o qual está devida$ente instruldo com a
a ltrinuta do respectivo contrato.

13 destâ Lei, de Dátureza
vedada a inexigibi.lidade

a aprovaÇão de vossa Excelência do
documentaÇáo pertinente, inclusive

Àtenciosamente,

IÀ JÀIÀNY E SOU

Chêfe dê Gabinetê
PÀTVÀ
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EsTÀDo DÀ PÀBÀÍBÀ
cÁr.ÍÀRA r,ruNrcrpÀL DE l.íA!.,{NcuÀ"E

cour ssÀo pERlaNElrrE or r,rcrraçÀo

OUADRo DEMoNSTRÀTrvo DE pREÇos - !{apÀ DE ÀruRÀÇao - BxposrçÃo DE Morrvos Nó rNoooot/2015

pârÊiêipantês Unid. Ouaôt. VL. Unit. VI. Totel etâss. Obs.
1 - ser\riços fécnicos espêciâlizados nà área contábit - contsador. o contt:àtâdo devetá prestãr seusse!'\riços ne sede dà eàDàrà Municipàl de Uamàng.lâpe, colr rrisltas sj,stemátsices, fole alisso, ficãrà a intêlredisposiçÀo, dialiàmentê etn seu êscritório, ôu quando convocado àleàtoriaeente- os referldos sêrviços naoincluêm â elaborâÇào da Prêstàçào de contas Ànua1, pefa qual o cont!âtãdo recêtera o equivâlente ao vàlormênsal dá contrãtsagâo.
ÀSTEC Group Conta.lores Associados S/S Lrda urL.l j3 4.60C,0C 59-800.00 -.

Mamanguape - PB, 09 de Janeiro de 2015

RESIII.I,ÀDO FTIBI:
DES PAIVA

- À,STEC Group Contadores Àssociados S/S T,tda.

valor: R$ 59.8 00, 00

Chefe dê Gabinetê

Í* rr, I1 '=l
IY:
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
cÁlrÀxÀ MrrNrcrpÃt DE t4Al.lANcuÀ.PE

coEssÀo PERI.íANEN?E DE LrcrrÀçÀo

E PREçOS:
a basê do preço proposto, é de R$

TERMo Da coNTRÀTo orrE ENÍRE sr CET,EBRÀM À cÂrarÀ MuNrcrpÀr,
MAMANGUAPE E , PAnÀ FoRNECI},IEMIo E/oU PRISTAÇÃo

DE
DE

PêIo prêsente lnstrumênto particular dê contrato. de um 1adô Cámara Municipal de Mamanguape -
Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - Mámanguape - pB, CNPJ \" 12.-720.256/ OO01-52, neste ato
representada pêIo Presidente da Câmara João Eerreila da Sitva Eilho, Brasileiro, Divorciado,
Comêrciante, residênte ê domiciliado na Rua Severino Victor, 45 - planalto - l,ÍaEanguape - pB,
CpF nÔ 031.463.444'40, Carteira dê Identidâdê D" 2.288.944 ssP-PB. doravantê sinplesmente

MINUIA DO CO}.IIIRÀTO

COII1RÀÍO No: . .. . /2O15-CP!

CIÀUSIIÀ TERCEIRÀ - DO IIÀIOR
O valor total dêste contrato,

CONTRATAIM, e do outro lado ......-.
, nêste ato reprêsêntado por .. .. residêntê e domiciliado aâ -...,

CNPJ n"

CPE n" . , Carteira dê Identidade Ào . -. .,
assanar o Drêsentê

nos

doravante siB]plesmêntê COI'IIRÂTÃI)O, decidiram as partes contratantes
contrato. o qual sê regerá pelas cláusulas ê condições seguintês:

CTi{ÜSUIÀ PRII{EIR,A . I)oS EI'NDÀ}íEtrITOS DO CcT[RÀIlo:
Este contrato dêcoüe da licitaçâo modafidade Inexigivel n" IN00001/2015, plocessada
termos da Lei Federal n" 8-666193 e suas alterações-

CLÀIISUIÀ SEq'NDÀ - DO OBiIETO DO @I+IR,ÀIO:
o p.esente contrato tellt por objeto: Prestação de sêrviços técnicos êspecializados na áxea
contábiI - Contador -, coEespondêndo a êlaboraÇão da contabilidâdê da Càrara Municipal de
MarnÂnguape, coln vistas ao fiel cumprimêntô da legislação pêrtinente e as nornas ê regula&entos
ditados pêlos respectivos órgâos fiscâlizadores. os rêferidos serviÇos não incluem a
elaboraÇão da PrêstaÇâo dê Contas Ànual, pê1a qual o Contratado recêbêrá ô equivalentê ao
vafor mensal da contratâÇâo.
o fornecimênto ê/ôu prestaÇão dos serviços dêvêrâo obedecer rigorosâmênte às condiÇóes
êxprêssas neste j.nstnnBento, proposta apresentada/ Inexj-givel no IN00001/2015 e instruçÕes do
Contratante, documentos êssês que flcarE fazendo partes intêgrantes do presênte coltrato,
independente de tiênscrj-ção.

Representado por: .... x R$

CI,ft'SUU. Q{ERIA - DO REÀ,]USTAI'EMIO:
Os preÇos contratados são fixos pê1o pêr1odo de um ano, exceto para os casos prê\ristos no A-rt.
65, §§ 5" e 6", da lei 8.666,/93.
ocorrendo o dêsêquilíbri-o econôÍLico-financeiro do contrato, podêrá se! restallelecida a relaÇãô
que as partes pactuaram inicialmêntê, nos têrmos do Àrt. 65, Inciso If, Alinêa d, da Lei
8.666/93, mediante comprovaÇão documêntal ê rêquêrimêntô êxpresso do Contratado.
O Contratado se obriqa a presta-r seus serlJ-jÇos na sede do Contratantê ou enl una de suas
depêndênciâs, com visitas sistemáticas, fora disso, ficará a inteira disposiÇáo, dj-ari-amentê,
eln seu escritório, ou quando convocado aleatoriamente.

crifursurÀ O[m[TÀ - DÀ DorÀÇÃo:
Às despesas corrêrão por contâ da sêguintê dotação/ constante do orçarento vigêntê:
Recursos Próp.rios dâ Câhâna Municipal de Mamanguape i 01.01 01.031.0001.2001 3390.35.00

CI,I{U$EÀ SETTÀ - DO PÀGã EI+TO:
O paga&ento será efetuado na Iêsouraria do Contratante, ÍLediante processo rêgular,
maneira: Mênsalmente, para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do
adlmplemerlto dê cada parcêla -

clliustÍIÀ sÉtllíÀ - Dos PRÀzos:
O prazo máximo parâ a execução do objeto ora contratado, conforme suas
adnitê prorrogação nos casos prêvistos pêla Lêi e-666/93, estâ
coÊsiderado a partir da assiaatura do Contrato:

Início: Imediato
Conclusâo: 350 (trezentos ê ci-ngüênta) dias

caractêrlsticas, e
abaixô indicado e

quê
s erá

áíÁ-Ntrvlx

SERVIÇOS CONFORME DISCRI}4TNADO NESTE INSTRU],ÍENTO NÀ FORMA ÀÀAIXO:



o prazo dê vigência do presentê contrato será dêtêrminado: até o final do êxêrc1c
de 2015, considerado da data de sua assinatura.

FL:- 16 (6

crÀusurÀ orrÀ\rÀ - DÀs oBRrcÀçõEs Do colÍTRÀtrrNTE:
â - Bfetuar o pagamênto refativo ao fornecimento ou prestaÇâo dos serviÇos
realizados, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato,-
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiêl Íorne
prestaÇão dos serviÇos contratados,-

ou

c - Notificar o Contratado sobrê qualquer irrêgular:idade encontrada quanto à qualidadê dos
produtos ou serviços, exercendo a rtais ampla e complêta fiscalizaÇão, o que não exa&e o
Contratado de suas rêsponsabil-idadês contratuais e 1êgêis.

CIÂUSUIÀ N@IÀ - Dà,s OBRIGÀçÕES DO CdÍINATÀDO:
a - Exêcutar devidâmente o fornêcimento ou serviÇos descritos na C1áusula corrêspondentê dô
presente contrato, dentro dos mêlhores parâmêtros dê qualidade êstabelecidos pâra o ramo dê
atividade -rêlâcj-onada ao objêto contratual, corn ôbservância aos prazos est.ipufâdos,.
b - Rêsponsabil-izar-se por todos os ônus ê obrigaÇÕes concêrnêntes à legislaçâo fiscal, civi1,
tributária e trabalhista, bem como pô! todas as dêspesas e coryromissos as sr-unidos, a qualquer
título, peaante seus fornecedorês ou tê.rcêiros em razão da êxecuÇão do objêtô contratado;
c - Manter preposto capâcitado e idôneo, aceito pelo Contrâtante, quando da execuÇão do
contrato/ que o reprêsêDte .inteqralmêntê êm tôdôs os seus atos,.
d - Pêrmitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prêsta! os infoEdes e
esc i arêcimenLos solicitados,'
e - Será responsáve1 pelos danos câusados dlreLamêntê ao Contratante ou â tercej-rosr
decorrêntês de sua culpa ou dolo na execuÇão do contrato, r'ráo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidâde â fiscalizaÇão ou o acofipanhamento pelo ór9âo intêressado,.
f - Nâo ceder, traDsferir ou sr.rb-contratar, no todo ou em partê, o ôbjeto deste instrumênto,
sem o conhecimento ê a dêvida autorizaÇão exprêssa do Contratante;
g - Manter, durantê â vigência do contrato, em cory)atibllidade com as obrigaÇôês assuÍLidas,
todas as condições de habilitaÇâo e qualiflcação exigidas no respêctivô processo licitâtório,
aprêsêntárdô âo Contratante os documêntôs rrêdêssáiios, senq>rê quê sol_icitâdô,

cüiu$rr,a DÍ:cna - DÀ ÀI,rBÀção E R8scrsÃo m corrrRÀTo:
Este contrato podêrá sêa alte.rado, unilateralmente pêla Contratantê ou poi acordo êntre as
partês, nos casos previstos no Àrtiqo 65 e seaá rescindido, de pl-eno direito, conforme o
disposto nôs Aitiqos -77t 78 e -19 da Lei A.666/93-
o Contratado fica obrigado à aceitar nas mesmas condiÇôês contratuais, os ac-régciBos ou
supressões quê sê fizêrêo necessários, até 25? (vintê ê cinco por cento) do vaLor inicial
âtuallzado do contrato, ê, no caso dê reforna de equipamento, até ô limite dê 50t (cinguenta
por cento) para seus acréscimos-

cLliu$rtrÀ oÍrn'q pnnerna. - DÀs PEXÀLDÀDES:
A recusa lnjusta êm deixar dê curlq)rir âs obrigaÇões assurridas e prêcêitos lêgais, sujêitará o
contratado, garantida a prévia dêfesa, às segrrintes penalidades prêvistâs nos A!ts. 86 e 87 da
Lei 8.666/93: a - âdvêrtência; b - multa de mora de 0,59 (zerô vlrgula cinco por cento)
aplicada sobrê o valor do contrato por dia de atraso na entrêqa, no inicio ou na execução do
objeto ora contratado; c - Inulta de 10S (dez por cento) sobrê o valor contratado pela
inexecução total ou pârcial- do contrato; d - suspensão têmporária de particj-par em licitâÇâo e
impedimento de contratar com a A&ninistraÇão, por prazô de atê 02 (dois) anos,. ê - declaraÇão
de inldoneidade para licitar ou contratar com a AdministlaÇão Pública enquanto perdurarem os
motivos detê.rÍLinântes da punj-Ção ou até que seja promovida sua rêabilitâÇão peratte a própria
autoridade que aplicou a pênalidade; f - si-trIultaneanlente, qualquer das pênatidades cabíveis
fundamentadas na lei I . 666193.

cráusurÀ DÍED{À sEqnoÀ - Do trtrRo:
Para dirimir as questões decorrêntes deste contrato, as partes elegem o Foro dâ Comarca de
Maaangiuape, Estado da Paralba.

E, por estarêm dê plêno acordo, foi lâvrado o prêsêntê contrato en o2(duas) \r-ias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.
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TESTEMUN}IÀS

JOÀO FERREIRÀ DÀ STI,VÀ FTT,HO

Presidentê da Cârnara
a3\-463.444-40

PELO CONTRÀIADO
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ

cÁuAxÀ üt NrcrpÀr DE iraualrcuÀpE
GÀBINEIE DO PRES IDBTTE DÀ CÀI4ÀRÀ

Expediente:

Às suDto ;

Legj-slação:

Àrtexo :

Mamanguape

ExposrÇÀo DE MoTrvos N." rNo0o01/201s
SECRETÀRrA DA cÀ4\RÀ MuNrcrpÀr DE I,\Iê.NGUÀPE
Prestação de servi-ços técnicos especj-a.li zados na
área contábil - Contador -, correspondendo a
elabo.raÇão da contabilidade da Câmara Municipal
de Mamanguape, com vistas ao Íiel cunprimento da
legislação pe.rtinente e as normas e regulamentos
ditados pelos respectivos órgãos fi s ca1.i zado-res .
Os referidos serviÇos não incluem a elaboração
da PrestaÇão de Contas Ânua1. pela gual o
Contratado receberá o equivalente ao va.lor
mensal da contrataÇão.
Ârt, 25, inciso II, da Lei Federal n" 8.666/93 e
suas alteraÇões.
ExposiÇão de mot.ivos correspondente e seus
elementos, inclusive a minuta do respectivo
contrato.

DESPÀCHO

ApRoVO a correspondente proposta nos termos do expediente supra mencionado. Acofho a situaÇão
dê Inexigibilidadê de ticitaÇão, por estar em consonância com as disposiÇõês contidas na
Iegr-sIação pertinêntê.

Remeta-se o processo, dêvida.rBente instruidô dê todôs ôs sêus eleEentos constitutivos, à
apreciaÇâo da Assessoria Jurldica, para ôs fins ê êfêi-tos lêgais,

PB, 12 dê Janêiro de 2015.

J FERREIRÀ DÀ SlL\,â !'ItTiO
P.rêsidente da Câmara
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
cÁUARA MUNrcrPÀr DE IalaNGUÀpE

ÀssEssoRrÀ JrrRÍDrcÀ

Origen;

Àê sutrto i

ExposrÇÃo DE MoTrvos N.o rNo0001/201s
SECRETARTA DÀ cÂrG.RÀ MuNrcrpÀr DE lir\l,ÍANGUÀpE
PrestaÇão de serviços técnicos especializados
na área contábil - Contador -, correspondendo
a elaboração da contabilidade da Cânara
Municipal de Mananguape. com vistas ao fie.l
cumprimento da legislaÇão pertinente e as
norrnas e regulamentos ditados pelos
respectivos órgãos fiscalizadores. os
referidos serviços não incluem a elaboraÇão da
P.restaçâo de Contas Ànual. pel-a qual o
Contratado receberá o equivalente ao valor
mensal da cont.ratação.
Câmara Municipal de Mamanguape e: ASTEC croup
Contadores Àssociados S/S ],tda.
Expos.iÇão de mot-ivos correspoÍldente e seus
elementos, inclusive a minuta do respectivo
cont.rato.

Interessadgs :

àirêxo :

PÀRECER

Ânalisada a mãtáriâ, nos termos dâ Lêi Fêdêral n" 8-666/93 e suas altêraÇões, e considêrando o
têo-r dos documentos e lnformaçôes aprêsêntados. esta Àssessoria .furídica é dê paaecer
favorável ao recoritrecimentô da situação de Ínexigibilidâdê dê Licitação, como sê contém no
dêspâcho de acolhimento exarado pêlo sênhor Presidente da Cârúarâ, o qual está de acordo com o
Art. 25, inciso II, do rêfêrido diploma 1êgâ1-

Esta Assesgoria Jurídica sugere a publicaÇão dos êxtratos de ratificaçào, dê inexigibil-idade
de licitaÇão e do contrato correspoÍrdente na Irq)rensa Oficial, para os fins pre\ristos nos
Arts, 26 e 61 da Lêi Eêderal n" 8.666/93 e alteraÇões.

Mamànguape PB, 13 de Janeiro de 2015.
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ESTÀDO DÀ PÀBÀIBÀ
cÂI,íARÀ MuNrcrpÀr DE l,íAr,ÍAlrcuÀpE

GÀBINEIE DO PRES IDETTE DÀ CÀI,IA3,A

Mamanguape - PB, 13 de Janêiro de 2015.
PORTÀRIÀ N" IN OOOO1/2015

o PRESTDENTE DA cÂl{AxA DA cÂtÍAnÀ MrNÍcrpÀr DE l{A}aNGUApE, EsTÂDo DA p_ana.ÍgA, no uso de
suas atribuiçôês legais,

R 8 S O L V E:

RÃTIEICAR a Inêxiqibilidade de licitaÇâo, que objetiva: PrêstaÇáo de sêrviÇos técnicos
especializados nâ área contábi1 - Côntador -, correspondêndo a elaboração da contabilidade da
CâBarâ M\lnícipal de Memenguape, com vistas ao fiel cu(ç)rimento da legislação pêrtinênte e as
noínas e rêgu1amêntos ditados pê1os rêspêctivoe órgãos flscalizadôres- Os referidos serviços
nào incluêm a êlaboraÇão da PrêstaÇão de Contas Ànual, pela qual- o Contratado receberá o
equivalente ao valor mensal da contrataÇáo; com base nos e1êmentos constantês da Exposiçào dê
Motivos n" IN00001/2015, a qual sugere a contrataÇão dê:

JOAO TERRTIRÀ DA SILVA FITHO
Prêsidente da Cânara

/q*
o "\t: 19 .-=lt

iâ

\terl

- ASTEC Group Contadores Associados S/S Ltda.
10.596.370/0001-97
vâlor: R§ 59.800,00
Pu.blique-se ê cumpra-se -

ú
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
cÂIrÀRÀ MuNrcrpÀt DE l,{lo\NclrÀ.PE

GÀBTNETE Do pREsrDEltrE oa cÁr.rana

Mamanguape - PB, 13 de Janeiro de 2015.
PORTÀRLÀ NÔ ITI OOOO1,/2015.01

o PRES TDEMTE DÀ CÂ},ÍARA DA cÁrG.RÀ MUNrcf pAt DE lru.aNcrrApE, EsrÀDo DA pAxÀÍBÀ, no uso dê
suas atlibuiÇões 1êgai s,

R E S O L V E:

ADJT DÍCÀR o objêto dâ licitaÇão, modalidadê Inêxiglvel n" IN00001/2015: Prestação dê
serviÇos técnicos especializados na árêa contábj.1 - Contador -, coEêspondêndo a elaboraÇão da
contabilidade da CâRara Mr]nicÍpal de Ua$anguape, cor(r vistas ao fiel crnn!'rimento da legislaÇáo
pêrtinênte e as normãs e regulâmentos ditados pelos respectivos órgãos fiscalizadores. os
referidos serviços não incLueE a elâ-boraÇão da Prestação dê Contas Àrtua1, pela qual o
Contratado leceberá o equivalêntê ao valol mensal da contratação; com base nos elementos
constantes do processo correspondente. a:

- ÀSTEC Group Contadores Àssociados s/s ltda.
10.596.370/0001-97
Valor: R§ 59.800.00
Publique-sê e cumpra-sê.

Presidente da Câmara
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COIIIRAIo lI" : 0OOO1,/2015-CPL

TERMO DE CONTRÀTO OUE EMTRE SI CELEBRÀM A CÂ},ÀRÀ
MA}ANGUÀPE E ASTEC GROUP COMTÀNORES À.SSOCIÂ.DOS S/
FORNECTMEMIO E,/OU PRESTÀÇÃO DE SERVTçOS CONFORME
NESTE ÍNSÍRU}'ENTO I.IA FORI'G, ABÀIXO:

Pefo presente instnmênto particular de contrato. de um lado Cámara Municipal dê Manànguape -
Rua Duque dê caxias, 123 - centro - r'Ía.Earlguapê - pB, cNpJ n" 1,2.'t20.256/ 0001-52, neste âto
têpresêntâdâ pelo PrêsidêDtê da Câlnara João Eêrrêire da Sitva Fj.lho, Brâsilêi.ro, Divorciado,
Comerciante/ resi-dente ê domiciliado na Rua sevêrino victor, 45 - planalto - !íarnangiuape - pB,
CPE no 031-463-444-40, carteira dê Identidadê no 2.288-944 SsP-PB, dorâvânte simplêsaentê
COIIIRATÀrIE, e do outro lado ÀslEC Group Contadorês Associados S/s Ltda - Rua presidênte Joãô
Pessoa, 157 - centro - Mananguape - pB, cNpJ n" 10.596-370/0001-97, doravante simplesmente
coNtRÀTÀDo, decidirartr as pa-rtes contratartes assina-r o presente contxato, o qual se xeqerápelas c1áusulas e condiÇôes seguintês:

CüíÚSUIÀ PRIIGIRÀ _ Dos !I,IIDÀI,IEN!oS Do coNuT,Arc:
Este contrato decoffe da licitaÇão modalidadê Inexigívê1 n" INO0O01/2015, processada nos
termos da tei Federal nó A.666/93 e suas alteraÇões.

CIÁ'SUÀ gEq,rfDÀ _ DO OA.'ETO DO @NÍNÀTO:
o presente contrato tem por objeto: P.restaÇão de serviÇos técnicos especializados na árêa
colltábll - Contador -. corrêspondendo a elaboraÇão da contablfidade da cámâla l"íunicipal dê
Mamanquapê, com vistas ao fiê1 crmprÍmêDto da leg.islação pertinêDte e as nofmas e regulalnêntos
ditados pelos respectivos órgãos fiscalj-zadores. os referidos serviÇos não incluem a
êlaboraÇâo da prestaçáô de Contas Ànual, pela quâl o Contratado rêcêbêrá o equivalente ao
valor mensal da contrâtâÇâo.

O fornecimento ê/ou prestaÇão dos serviÇos deverào obedecer riqorosàmente às condições
êxpressas neste instrumento, proposta apresentada, Inexigivel n" IN00001/2015 e instruÇôes do
Contlatante, docu&entos esses que ficam fâzendo partês integranteg do presente contrato,
indêpêndente de trênscllÇão.

criíusura lERcErRÀ - Do vÀtoR E PBEçlos:
o vaLor total dêste contrato, a base do prêÇo ploposto, é de Rg s9.Boo,oo (crNeilENTA E NovE
MIL E OITOCENTOS REAIS) .
Representado por: 13 x RS 4.600,00.

CI,IíUSUTÀ QInRTÀ - Do RE,A^,I,sI,àxEsTo:
os preÇos contratados são fixos pelo pêriodo de !r]E ano, êxceto para os casos prêvistos no Art.
65, §S 5" ê 6", da Lei 8.666/93-
ocorrendo o desêquillbrlo econômico-financeiro do contrato. podêrá ser restabêlecida a relaçào
que as partês pactuaram inicialmente, nos te.rmôs do Art. 65, fnciso II, ÀIínea d, da ].ei
8.666/93, mêdiántê cottrprovâÇão dôcLeental e rêquêr-ihênto êxpresso do Contrâtâdo.
o Contratado 9e obrlga a pregtar seus sêrviÇos na sede do contratantê ou em uma de suas
dêpêndências, com visitas sistemáticas, fora disso, ficará a j.nteira dispôsição, diariamentê,
em seu escritório, ou quando convocado aleatoriâmente.

clÁusur,À OurrrTÀ - DÀ DmÀção:
Às dêspêsas coEerão por conta da seguinte dotaÇâo, constante do orça.Eento vigênte:
Recursos Próprios da Câeara l,Íunicipal dê Mâmanquape: 01.01 01-031.0001.2001 3390.35.00

cuiusura strEÀ - Do PÀ( ruEl{tt):
O pagêmento será efetuado na Tesouraria do Contratantê, mediartte p-rocêsso regular, da seguintê
maneira: Mensal4ênte, para ocoEer no prazo de trinta dias, contados do período de
adimplemento de cada parcela.

cr,ÁüsurÀ sÉrno. - Dos pRÀzos:
o prazo máximo para a êxecução do objeto ora contratado, conformê suas caracterlsticas, e que
admite proEoqaÇão nos casos prê\.istos pela Lei e.666/93, está aba_ixo indicado e será
considêrado a partir da assinatura do Contrato:

Iníci-o: Imediato
CoDclusão: 350 (trezentos ê cinquênta) dias

O prazo de vigência do presentê côntrato será detêrm.inado: até o final do exercicio financêj-ro
dê 2075, considerâdo dâ data de sua assinatu-râ-

cuiu$rrÀ oraÀva - DÀ,s oBRrcÀçõBs rx) ootrITRÀrÀtrfrB:
a - Efetuar o paqamento refativo ao fôrnecimênto ou prestação dos serviÇos efetivãmênte
rêaLizados, de acordo com as respêctivas c1áusulas do presente contrâtoi
b - Proporcionar aô Colrtratado tôdôs os meios nêcessários para o fiel fornecimênto ou
prêstaçáô dos servlÇos côntratados,.
c Notificar o contratado sobre qualquêr irrequl-aridadê encontrâda quanto à qualj.dadê dos
produtos ou servi-ços, exercêndo a mais allpf a ê complêtâ fiscalizaÇão, o
Contratado dê suas responsabilidades contrat

o exlmê o

óÁ-N\
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e legais.



ÇLAITSI,I,À NOrrA - DAS @RIGÀ@ES DO COXaRA!ÀDO:
a - Executar devidamêntê o fornêcjloento ou serviços descritos
presente contrato, derltro dos laeltrores parâhetros de quatidade

títu1o, perante sêus fornecedores ou
c - l!Íante.r prêposto capacitado ê

na Cláusula corre
estabelecidos p

atividade refacionada ao objêto contratual, com obserwância aos prazos êstipulados;
b - Rêspolsabilizar-se por todos os ônus ê obrlgaçõês concernentes à IegislaÇâô fj-sctributária ê trabalhista, bem como por todas as despesas e comproÍLissos assu&idos, T

têrcêiros em razáo da exêcução do objeto contratado;
i-dÔneo, acelto pelo Contratantê, guando ala execucâo do

aqu

PB, 15 de Janêilo de 2015

contrato, que o rêplesente intêqralmente êm todos os sêus atos;
d - Pernlitir ê facilitar a fiscalizâÇãô do Contrâtante dêvêndo prêstar os informes e
esclarêcimêntos solicitâdos;
e - Sêrá responsávêI pelos dános causados diretamente ao Contratante
decorrentês de sua culpa ou dolo na execuÇão do contrator não êxcluindo
responsabilj.dade a fj-scalizaÇào ou o acoÍpanhamento pelo órqão interêssado;

ou
ou

a tercêilos,
reduzindo essa

f - Não êêdêr. ttãDsferir ou su.b-contrata-r, no todo ou em pàrtê, o objêto dêste iDstIumento/
sem o conhecimento e a devida autoltzação expressa do Contratante,.
9Í - Mantêr, durante a vigência do contrâto, em co[patibilidade com as obrigações assuraidas,
todâs as condiÇões de habilitâÇão e qualificaÇão exigidas no respêctivo processo licitatór1o,
aprêsêntaDdo ao Contratante os documêntos necêssários, seÍtprê que solicitado.

cl,ÁrrsúÀ DÉCDA - DÀ Àr,18ÀçÃo E RBscrsÃo Do colrrRÀTo:
Este contrato podêrá ser alterado, r-tÍLilateralmentê pela Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no Artigo 65 ê se!á rescindido, de plêno dirêito, cortformê o
disposto nos Àrtiqos -l-7, -18 e 79 da Lei 8.666/93.
o Cont-ratado fica obiig,ado a âcêitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 253 (vj.nte e cinco por cento) do valor inj-cia1
atualizado do contrato, ê, no caso dê rêforma de equipamênto, até o tixolte de 508 (ciBquênta
por cento) para seus acréscimos-

cüil,$,IÀ DÉcIIdÀ PRII.íEIRÀ - DÀI, PEITN,IDÀDES:
A recusa injusta êItr deixar de cunpri r as obrigaçõês assunlidas ê preceitos fêgais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa. às sêguintes penalidadês previstas nos Arts. 86 e 87 da
tei 8.666/93r a - advêrtência,' b ÍÍrulta de mora dê 0,5t (zero virgula ci-nco por cento)
aplicada sobrê o valor do contrato por dia dê atraso na êntrega. no inlcio ou na execuÇão do
objêto o.ra contratado,' c - multa de 103 (dez por cênto) sobrê o valor contratado pêla
inexecuÇâo total ou parcial do contrato,' d - suspensão tênporária dê participar em l-icitaÇão e
impedimento dê contratar com a À&linistraÇâo, por prazo de até 02 {dois) aros,. ê - declaraÇão
de inidolreidadê para licítar ou contrata! com a Àdmlnistração Púb1ica enquantô perdurarem os
motivos detêrninantes da plmiçâo ou até que seja p.rôIoovida sua rêabilitaÇão pêrante a própria
autoridadê que aplicou a penalidade; f sirnultanea&entê, qualquer das pênalidadês cabíveis
fundamentadas na Lei 8. 665193.

crÁusÍ[À DÉs[a, sE6r]§rÀ - Do ErRo:
para dirirÊir as questões deco[entes deste contrato, as partês êlegem o Foro da Comarca de
Mamanguâpê, Estado da Paraíbâ -

E, por êstarêm de pleno acordo, foi favrado o
assinado pelas partês e pôr duas têstemt-rnhas.

presênte contrato êm 02 iduas) vias, o qual vai
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

.d§r.ffiw
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NúMEÂo DE tNscÊrÇÃo
10_596.370i0001-97
MATRE

COMPROVANTE DE INSCBIÇÃO E DE SÍTUAÇÃO
CADASTBAL

23i0t12009

ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDÀ. ME

TITULO DO ESTÀAELECLi,IENTO (NOME OE FANTÁSIA)

córtco E DEscB ÇÀo DAAÍVDADE EcoNóÀ,{capBINctpAt
69.206-01 - Atividades de contabilidade

cóDrco E DEscRrÇÁoDAs ar \,1DADEs EcoN
Não info.mâda

SECI]NOAFIAS

coDtco E DESCÂ ÇÀO DA NAÍUREZÂJURTD CÁ

224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

B PRÊSIOENTE JOAO PESSOA
N ú[iERo
157

CONPLEÀIENTO

CEP

58.280-000 CENTRO MAMANGUAPE PB

stÍuaÇÁocaDI.sÍÊar
ATIVA

DAÍA :A SIÍUAÇÃO cADASTÂAL

23n1,2009

I,rITIVO DE S ÍL]ACÃO CADÀSÍÊÀf

stÍuaÇÀoESPEc AL DATA DA str!AÇÀo ESPEcTÀr

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB nq 1 .470, de 30 de maio de 2014

Emitido no dia 05/01/20í5 às l6:02:58 (data e hora de Brasília).

Volar l

ldc I

@ Copyright Receita Federal do Brasil - 05/01/201 5

05/01/201: ii

Contribuinle,

ConÍira os dados de ldentificaçáo da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualizaçào cadastral.

Página: 1/1
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MINETÉR|o DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEB]TOS BELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: ASTEC GBOUP CONTADORES ASSOCTADOS S/S LTDA - ME
CNPJ: 10.596.370/0001-97

Hessalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar ê inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identiÍicado que üerem a ser apuÍadas, é certiÍicado que náo conslam
pendências em sêu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscriçóes em Díúda Ativa da Uniáo junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidáo, válida para o estabêlêcimento matriz e suas Íiliais, refere-se à situaÇáo do sujeito
passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas

alíneas 'a' a 'd' do parágraÍo único do art. 11 da Lei ng 8.212, de 24 de julho de '1991 
.

A aceitaçáo desta certidáo está condicionada à veriÍicaçáo de sua aúenticidade na lrternel, nos

endêreços <http://www.receita.Íazenda.gov.br> ou <http://www.pgÍn,Íazenda.govbr>.

Certidão emitida graluilamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n9 1.751 , de 02110/2014

Emitida às 15:32:17 do dia 05/01/20'15 <hora e data de BrasÍlia>.
Válida até 04107/2015.

Código de controlê da certidão: EFC2.388F.1C66.0C98

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

. CPL.o

05i01/201511:35ldel
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CERTIDAO

CODIGO: DgDF.5D3B.BB4D.E383

ldentiÍicaçáo do requerente:

cNPJ/cPF: 1 0.596.370/0001 -97
B.G. ;

Emitida no dia 05/01/2015 às 15:12:59

certiÍico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os

assentamentos exislentes neste órgão, que o requerente supra identiÍicado está em situação

REGULAR perante a Fazenda PÚblica Estadual, com relação a débitos Íiscais
administratiüos e inscritos êm Dívida Ativa.A reÍerida identiÍicaçáo não pertence a
cántribuinte com inscriçáo ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba.

A presente Certidão náo compreende débitos cula exigibilidade esteja suspensa, nem

exclui o diieito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer lempo, cobrar valores a ela
porventura devidos pelo reÍerido requerente.

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da da_ta de_ sua emissáo,
devendo ser conÍirmada a sua aütenticidade através do serviço Validar Certidão de Débito na

página www.receita.Pb.gov.br.

OBS: lnválida para licitação no que se ÍeÍe,re.ao Íornecimento de mercadorias ou

ãõ"t"ôáà a" 
"rr?riçoi 

de tiansporté interestadual e intermunicipal ou comunicação não

ãompràendidos nicompetêncía tributária dos municípios se o requerente supracitado
estiver localizado no estado da Paraíba'

Válida com a aDresentacáo coniuntâ do cartão de inscrição-no CPF ou no CNPJ da
-sããiáitrátia neceíta Federal do Ministério da Fazenda'

Certidão de Débito emitida via 'lntêÍnet"
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CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBALHfSTÀS

Nome: ÃSTÊC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. - ME (MÀTRIZ E

FILIAlS )

CNPJ: 10 .596.37A / O00).-9'7
Certidão n": '14686382 / 2015
Exped icãc | 0\/0'-/2A75, às --5:59:43

Validade: ú/A1 /2015 - 180 (centô e oltenLa) dias, contados da da--a

de sua expedição.

Certifj-ca-se que ÀsrBc GRoUP coNTÀDoREs ÀssocrÀDos s/s LTDÀ' - üE

(!{ÀTRrz E FrLIÀrS), inscrito(a) no CNPJ sob o n' L0'596'37o/0001'9'l '
NÃo coNsTÀ do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas '

certj-dão emitida com base no art - 642-A da Consolidação cas Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n" L2.44o, de 7 de julho de 2011' e

na Resolução Admlnist-rativa n' 1-470/2oLI do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados consEances desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabafho e estão aLualizados até 2 (dois) rlias
anteriores à data da sua expedição'
No caso de pessoa iuridica, a Certidão atesLa a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos , agências ou filiais'
À aceitaÇão desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal superior do Trabalho na

Incernet (http: / /www . Lst . jus . br) '

Certidão emitida gratuíEamente.

INFORMÀçÃO IMPORTÀI{TE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas consLam os dados

necessários à identificaÇão das pessoas naturais e jurÍdicas
inadimplentes peranLe a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabelecj-das em sentenÇa condena!ória transitada em julgado ou eirr

acordos judiciais trabalhistas, inclusive nÔ concernente âos

recolhimentos previdenciários, a honorários ' a cusLas ' a

êmofumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados peranLe o MinisLério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia'
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Ceúificado de Regularidade do FGTS - CRF

10596370/0001-97
ÀSTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA

RUA PRES ]OAO PESSOA 157 / CENTRO / MAMANGUAPE / PB / 58280-OOO

Ínscrição:
Razão Social:
Endereço:

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.

o presente certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou en(ilrgos devidos, decorrentes das

obrigações com o FGTS.

Vâlidade: 29/l2l2OL4 a 27lOU2Ols

cêrtifacação Ílúmero: 20L41229O926o183807162

Informação obtida em O5/Ol/2Ot5, às 16:11:10.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à

verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

https://www.sifge.caixa.gov.brlEmpresa/CrflCrf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=15518.. 05l0t/2015
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Pelo presenle instrumenlo porticulor de conÍolo de constituiÇôo de sociedode,

doÍilogÍofodo e ossjnodo no presenço de duos iestemunhos oo finol nomeodos e

signolários, comporecem os lombém infÍo-ossinodos, NEUZOMAR DE SOUSA SltvA'

brosilêiro. nolurol de Rio TintolPB, cosodo com o regime de comunhõo porciol de

bens, Contodor CRC 2667 /?8, porlodor do Cédulo de ldentidode n" 431'0ll-

i SSP/PB, CPF n" 205.902.884-15, residente e domiciliodo à Ruo Dr Juorez Guerro' s/n

- Ceniro - CEP; 58.28&000 - Momonguope/Pb. e, LENIRA fERNANDES DE SOUSA

SIIVA, brosileíro. noluÍol de Rio Tinlo/Pb, cosodo com o regime de comunhÕo

porcioldebens,ContodoroCRCTTg2l?B,portodorodocédulodeldenlidoden"

318.238 - 2o vio - SSP/PB, CPF n' l4l .998.40478. residente e domiciliodo à Ruo Dr'

JuorezGueno,s/n-Centro-CEP:58.28G000-Momonguope/Pb'têrniustoe

contÍotodo medionle os clóusulos ê condiçÕes seguinles que mÚluo e

I rêciprocomênte oceilom e outorgÕm:

: CúUSUh PRIMEIRA - A Sociedode giroró sob o nome empÍesoriol ASIEC GROUP

coNIADoRESAssoclADosS/sLTDA,eterÓsedeedomicílionoRUoPresidente

I Joõo Pessoo. 157, Cep:58.28G000 - MomÕnguope/PB'

; CrÁuSUtl SEGUNDA - O copitol sociol seú R$ 50'000,00 (Cinquento Mil Reois)'

, dividido em 50.OOO (cinqÜento Mil quolos), no volor nominol de R$ 1'00 {Hum reol)

I codo umo, integrolizodos, nesle olo em moedo correnle do Poís' pelos sócios:

LeNrBe rrnNeNoES DE sousA 5.000 5.000,00

50.000 50.000,00

-?2_ín§ru:
11

- CPL.

o

coNTRATO DE CONSTITUIÇ

ÀSTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADO§ S/S TÍDA.

Ão

CAPITAL(R§)QUOlAStos
45.000,00NÉUZOMAR DE SOUSA SILVA

r0

100
TOTAI.

é"\

/a

I

4s.000 
J

e0l

nrt Coniinuo no fl.02
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CONIINUÀÇÀO DO CONTRAÍO SOCIAi.:

ASTEC GROUP CONIADORES ÂSSOCIADO§ S/§ tTDA

CtÁUSUTA TERCEIRA

CONI ÀBII IDADE.''

O obieÍo do sociedode serÓ Õ "ATIVIDADE DE

ttÁUSUfA QUARTA - A sociedode inicioró suos oliviclodes o por.tir do rêgistro nc

Cortório de Rêgistro Civil de Pessoo Jurídico e sêu prozo dê duroçoo é

indeterminodo.

CIÁUSULA QUINTA - As quolos sõô indivisívêis e nÕo poderÔo ser cedioos ou

i tronsÍêridos o lercelros sem o consenlimenlo do outro :ócio' o quem fico

Õssegurodo, em iguqldqde de condiÇoes e preÇo dkêito de preferêncio poro o

suo oquisiçôo se poslos à vendo. formolizondo, se Íeolizodo c cessÔo delos' ct

, ôlierqÇôo controtuol pertinêntê.

CLÁUSULA SEXÍA - A Íesponsobilidode de codo sócio é, reslrilo oo volor de suos

quo'tos, mos todos respondern solidqdomente pelo inlegralizoçÔo d,.) copilai

sociol.

C1ÁUSU1A SÉIlÂ,lA - Â odminislroçÕo do sociedode coberó unicomenie oo sÓcio

NEUZOMARDESOUSASILVÀ,compodereseotribuiçÕesdeodminishodor

outorizodo o uso do nome emprêsoriol. vedoclo, no enlonto' em aiivic:lÕdes

estronhos oo interesse sociol ou ossurnií. obÍigoçôes sejo em Íovor de quctlquer

dos quolisios ou de terceiros, bem como oneror ou qliencr bens imóveis Co

sociedode, sem oulorizoçÕo do oulro sócio.

C|ÁUSULA OÍTAVÂ - A responsobilidode Tecnico pêlo execuçÔo do§ seÍviços

profissionois píêslodot pelo sociedode. de ocordo com os ob'ielivos sociüis' estoró

o corgo de todos os sócios, e ossim diskibuÍdo:

ConÍlnuo no f|.03.1

,w,
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CONTINUAÇÃO DO CONTRÂ1O SOCIAL:

ASIEC GROUP CONTADORES ATSOCIADOS 5/S LIOA

NEUZOMARDE§OUSA§llYA.Conlodor,CRC/PB2óóT.responderóporlodosÕ§

SêrviÇos Contôbeis previstos no orligo 25 do Decrelo- Lei n" 9'295-aó'

LENIRA rERNÂNDES DE soU§A sllvA, Contodorc, CRC/PB no //92, pelÔs serviços

conlóbeis no ortigo 25 do Decrelo- Lei o'9.29ç46'

ctÁusutÂ NoNA _ Ao término de codo exerciciÕ sociol. em 3l de dezembro, o

odminiskodor presloró contos iusliÍicodos de suo odminislroçÔo' procederido o

elabÕroçôo do invenióÍo. do bülonÇo potrimoniol e do bqlonÇo cje resulÍÕdo

econômico. cobendô cos sócios, no prcporçôo de suos quolos' os lucros o';

perdos opurodos.

PÕrógroto Único - Poderó menscimenle, depois de opurodo os inrpostos'

lczêrem os sócios retirodüs de lucros, que oo Íinol do exeícício serÕo üius'todÕs,

de formo o conesponderem exolomente q propoÍçÔo de suos quolos de copitoi.

ctÁusulA DÉCUIA - Nos quqlrô mêSes sêguinles oo 1érmino do exercício sociol. os

sócios deliberorÕo sobre os contos e designÕrÔo odministrodores qucndo for o

coso

cLÁusuLA DÉClÂÀA-pnmElRA - A sociedqde podeÍÓ c, ctruoiqúer lempÔ. obrjí ou

fechor Ílliol ou outro dependêncio, medionte ollerqÇÕÔ controluol ossinodo pcr

iodos os sócios.

ctÁusurÂ DÉCIÀÁA-SEGUNDA - Os sócios podeíÔo, de comum ocordÕ fixor umo

relirodo mensol, o tílulo de ''pÍó-lobore"' observodos os dlsposiçÕes

regulomenlores Pertinenles.

ü
I

+ .,.

Continuo no fl. 04

o"\
À)/

\--



NE

q
o

otf)

§

sociedode, à

levontodo.

CONTINUAÇÂO DO CONIRATO SOCIAL :

ASTEC GROUP CONÍADORES ASSOCIADO§ S/S I.IDA

CtÁU§UtA DÉC$ A-TEiCElnA - Folecendo ou inlerdilodÕ quolquer sócio' o

sociedode continuoró suos otividodês com os herdekos ou sucessores NÔo send<>

possível ou inexistindo interesse destes ou do(sJ sócio(sl remonecenie(si' o volor

rJe seus hoveres seró opurodo e liquidodo com bose no situctçÔo potrimoniÜi do

doto do resoluçõo, verificodo em boionÇÔ especiolmenle

PARÁGRAfO úNlCo - o mesmo procedimen'lo serÓ odolodo em oulros cosÔs err'

que o sociedode sê Íesolvo em rêloÇôo o seu sócio'

ctÁu§utA DÉCtrl^A-QUAnÍA - O Adminislrodor dêcloro. sob os penos do lei, de

que nÕo esló impedido de exercer o odmlni§lroçoo do sÔciedode' por lêi

especiol, ou em virtude de condenoçÔo criminÔl' ou por se encontror sob os

efeitos delo, o peno que vede, oindo que teínpororiomente' o ocesso o Õotgos

públicos; ou por crime Íolimenlol, dê prevoricoÇõo' peito ou suborno' conc'lssÕc

peculoto, ou contro o economio populor' contro o sistemo Íinonceiro nocionol'

c<lntro normos de dêfeso dÕ concorrêncio, coniro os reloÇÕes de consumo Íé

priblico, ou propriedode.

cLÁUSuLA DÉC1âÂA-Qü1MA ' Ftco eleilo o Íoro de MomÕnguope poro o exer': ício

e ô cumprimentÕ dos dirêiÍo§ e obÍigoÇÔes resullÕn1es desle cÔntrÕ!o'

E, por se ochorem ossim justos e controtodos' ossinom o

presente inslrumenlo em 03 viqs de iguol teor e íormo' junlomente corÍl a§ duos

leslemunhos o seguir firmodos, poro que se produzom o§ seus iuíídicos e legois

eteitos.

monguope(Pb), 02 de ioneko de 2009'

N sou síÍ"vÁ
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE. PARAíBA

CERTIDAO DE REGULARIDADE CADASTRAL
DE SOCIEDADE

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAíBA cerriÍica que a
OrganizaÇão Contábil identiÍicada no presente documento encontra-se em situação
regular.

IDENTIFICAÇAO DO REGISTBO

o (-
o

DENOIVINAÇÃO.......... : ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCTADOS S/S LTDA
NOI\4E DE FANTASIA..

REG1STRO.................
CATEGO8t4...............
CNPJ..........................

PB-000221tO-2

SOCIEDADE
1 0.596.370/0001-97

A presenle CERTIDÃO não quila nem invalida quaisquer débitos ou inÍrações que,
posterioÍmente, venham a ser apurados pelo CRCPB contra o referido registro.

A ÍalsiÍicação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o aúor à respectiva aÇão penal.

Emissão:JOAO PESSOA, 05.01.2015 as 16:02:09.
Válido até: 05.04.201 5.

Código de Controle: 98964.

Para veriÍicar a aüenticidade deste documento consulte o site do CRCPB

ldel 05/01/2015 l5:01

\"d
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE. PARAIBA

ALVARÁ DE ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL
DE SOCIEDADE

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABIUDADE - PARAíBA, no uso de suas atribuições legais

e com Íundamento no Decreto-Lei n'q. 9.295/46, expede o presente Alvará de Organização

Contábil, para que surta os eÍeitos legais.

tDENTIFICAÇAO:

T]TULAR / SÓCloS / RESPONSÁVE§ TÉCNICOS

REGISÍRO NOME CÂTEGORIÂ TIPO DE V NCU LO

PB-00266710,0
PB-007792/O-0

NFIZOMAR DE SOUSA SILVA

LENIRA FERNANDES DE SOUSA SILVA

COMADOR
CONIAOOR

SOCIO / Resp. Técnico
SOCD i Resp. Técnico

A falsificação deste documento constitui-Se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,

sujeitando o aúor à respectiva ação penal.

Emissão:JOÃO PESSOA, 20.02.2014 as 10:38:34.

Válido até: 31 .03.2015.
Código de Controle: 79998.

Para veriÍicar a aúenticidade deste documento consuhe o site do CRCPB'

LIDO ATE:31.03.2015REGTSTRO Ne PB-000221/O-2

DENOM INAÇ4O.........

I.IOME DE FANIASIA..

oATEGORTA -............

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

ENDEREÇO

ATIVIDADES

ASTEC GROUP CONIADORES ASSOCIADOS S/S LTDA

SOCIEDADE

10.596.370/000'l -97

R PBESIDENTE JoAO PESSOA, 157 - oENTRO - MAI',4ANGUAPE - PB -

58280-000

ldcl 10/02/201.1 l0:'10
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CertiLlão tle Rcgularidade Profi ssional httpi//www3.c[c.org.br/scripts/sq1_ 03 Pts.Ll

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAíBA

CERTIDAO DE REGULABIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PAHAíBA certifica que o(a)
proÍissional identificado(a) no presente documento encontra-se em siluação regular.

TDENT|FTCAÇAO DO REGTSTRO

o
,)
\tlta

çt: 37
ó
(-
Õ

oc . CPL.

NO|\ilE..........
REGISTRO...

CATEGORIA.
cPF..............

NEUZOMAB DE SOUSA SILVA

PB-002667/O-0

CONTADOR
205.902.884-15

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

A ÍalsiÍicação desle documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o ador à respectiva aÇáo penal.

Emissão: JOAO PESSOA, 05.01 .201 5 as 15:39:00.

Válido até: 05.04.201 5.

Código de Controle: 98959.

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

ldel 05/01/2015 t;. it,



r\hA

o
Íru 3A (

Cunrucu M VITAE
Nruzounn De Sousn Stvn

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

Telefones: (0*83) 3292-2765 (secretária Thaís) e (0..83) 9997-1610

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

rJ

' cPr-- i)

CURRICULO COMPLETO NA PLATAFORMA LATTÊS D0 CNPQ (httpJ/lattes.cnpq.b0

OBJETIVOS

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

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

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

DISCIPLINAS MINIS EM CURSOS DE GRADUACAO e pós.cnnoulcÂo

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

Contabilidade, Pericia Contábil, Auditoria de Pessoal, Contabilidade Tributária, Planejamento Tributári0,

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

FORMAçÃO ACADÊMEA EM NíVEL DE GRADUAçÂO E PÓS.GRADUAçÂO

. Pós-Graduação em Contábil, Auditoria concluida pela (C.E.) UNP-UN IVERSIDADE POTIGUAR/RN - 2002.

. Graduação óm Ciências Contábeis concluída pela UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA-UFPB - 1985;

. Contador. Número de Registro Profissional no Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Paraíba:

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

EXPERÉNCIA ACADÊMrcA E PROFISSIONAL EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO

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

contabilidade(2002 - 201 3);

. Professor do IESP - lnstituto de Educação Superior da Paraíba - 3 anos em curso de graduação e pós-

graduação em Contabilidade- (2007 a 2009);

. Professor do CEAP - Centro de Ensino Aplicado de Pós Graduação - lVaceió-AL - 2 anos

. PÍofessor do lM - lnstituto Moderno - 8 anos em curso técnico de contabilidad+- (1985 a 1993),

EXPERÉNCIA PROFISSIONAL EIIt CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS

o Ministrante de Curso pelo SEBRAE (DepaÍtamento Pessoal);

. Ministrante de Curso pelo Unipê (Práticas Modernas de Contabilidade);
o Ministrante de Curso pelo IESP (As exigências ao Profissional de Contabilidade no Mundo de Hoje);

(
à
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EXPERÊNCüq PROFISSIONAL EM CONTABILIDADE NAS ÁREAS PRIVADA E PÚBLrcA

Experiência profissional de mais de 30 anos em contabilidade comercial com escritório de contabilid a

estabelecido, com carteira módia de 200 clientes nas mais diversas áreas da contabilidade comercial, incluindo

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

Contador Público, com serviços prestados a diversas entidades públicas a exemplo de: Prefeituras lVunicipais

de Cunal de Cima, Cuité de Mamanguape, ltapororoca, Jacaraú, Ir,4ataraca, lVarcaçá0, lVamanguape, Pedro

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

Mamanguape, Capim, Cuité de Mamanguape, llapororoca, lVataraca, e Autarquias e lnstitutos de Previdência

Próprios ('1993 a 2013);

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

l/amanguape-PB - De 1990 a 2011:

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

anos - De 1989 a 2012:

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

PRÊMrcS E HONRARIAS RECEBIDOS

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

Contábeis do UNIPE, referente ao trabalho desenvolvido com empenho e dedicaçâo a esses alunos até 201 1;

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

do desenvolvimento do município;

Título de Gidadâo do Município de ltapororocalPB, pelos relevantes serviços contábeis prestados em prol do

desenvolvimento do município;

Título de Cidadâo do Município de Luiz Gomes/RN, pelos relevantes serviços sociais prestados na formaçào

de Jovens.do [t/un icípio;

Honraria e Homenagem Recebidas pelo Rotary e Rotaract Club pelo desenvolvimento de trabalhos

voluntários nos 26 anos de participaçã0, como sócio, instrutor, palestrante.

OUTRAS INFORMAçÔES RELEVANTES

ParticipaÇão em dezenas de bancas de avaliação de trabalhos de conclusão de curso e monograflas em cursos

de graduaçáo de instituiçoes de ensino do Estado da Paraiba;

orientador de diversos trabalhos de conclusáo de curso. monografias e estágios supervisionados em cursos de

graduação de instituiçÕes de ensino do Estado da Paraiba;

REFERÊNGNS PESSOAIS

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

8810-3805;

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

João Pessoa/PB, janeiro de 2015.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA

a
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
CÀ}'ÀRA }fi'NTCIPÀI DE }'A}'ANGUÀPE

cor'tr ssÀo PERTGNENTE DE LrcrrÀçÀo

rrg<reír,Er, N" rlrooool/2ols

DBcIÀxÃÇÀo - PLrBLrcAqÃo

DECLÀRÀçÃO

Declaro para os dêvidos fins de direltô, çnlê uxoa cópia dos têrmos de Ratificaçào e AdjudicaÇâô
bêm como do respectivo ext.rato de Inexigibilidade dê LicitaÇào leferentes ao plocesso âcimâ
indicado, fôrârtr dêvidámêntê afixadas nô Olredro dê DivuJ.gação deste Órqào, nesta data, em

observâ'Ic1a dlspos Çõês da l,êi Fêderal n" 8-666/93 ê suas alteraÇões posteriores.

Mamang_uape - 13

10 LEITE EILHO
P.residente da Comissào

Janêiro de 2015.
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EsrÃDo DÀ PÀxÀÍBÀ

CÁT,íÀRÀ MUNTCIPÀI DE MÀITÀNGUÀPE
colfi ssÀo PEm,ÀNENTE DE LrcrrÀçÀo

rup<reÍrrrr N' nÍoooo1,/2015

DEcr,ÀxÀÇÀo - PrrBrrcAÇÃo

Dêc1âro paia os dêuidôs fins de direito, çFle uma cópia dos termos dê Ratificação e Àdjudicação
bem como do respectivo extrato de Inexigibilidade dê LicitaÇão referentes ao processo acima
irldicâdô, fôrarB de..rida{rente afixadas no QuÀdro dê Divuagãção dêstê órgào, nêsta date, em
ôbsêrvância as dlsposlçóes da Lei Federal \" A.666/93 e suas alteraÇões posteriores,

Mamanguapê - PB, 13 dê Janeiro dê 2015.

DEcLÀReçÃo

-úll
IA DE SO PAlVA

chefe de cabinete

d*\
'*' .r, +t .--t

e=d



ESTAOO OA PARAIBA
CÂMARÁ MUNICIPAL OE MAMANGUÂPE

RANHCAÇÃO E ADJUÍ'rcAçÃO - INEXIGIBIUDADE T{' IiMOOOí/Mí6
Nc termos dG êlêmentc coÍrs*ante da respectiva Exp6hâo de Moüvos que instrui o
pr@êsso e obsawado o Dáre(.a da AssêssoÍia Juridicâ, rêfeíente a Inêxigibililade de
Licitação no IN00OO1/2OÍ 5, que objetiva: Predaçáo de s€rv(:c técni:c espêcializadG
na área contátil - Contador; RATIFICO o coírEpondenle pí@edimerúo e ADJIJDICO o
seu otieto a: ASTEC GÍoup Contadores Associad6 S/S Ltda - RS 59.Em,0O.

Mamanguape - PB, t3 de JaneiÍo dê 2015
JOÂO FERREIRA DA SILVA FILHO - Presidente da Câmara

PUBLICAR:

tr - Quadro de Divulgação do Órgão Realizador do Cerlame - í3.0í.í5

6(Ã-NÊ-ry-»
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ESTADO DA PARAiBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MÂI'ÂÍ{CiUAPE

EXTRÁTO DE IÍIIEXJGIBIUDADE ÍrE IrclTAçÃO

AÍt.
Secretaria da

PÍêsidêúe da Câmara, em 13í01,2015.

PUBLICAR:

ll - QuadÍo de Divulgação do Órgão Realizador do CeÍteme - í3.0í.í5

\N

PROCESSO: Exposiçáo de Motivos n' lNoOoOí /20í5.
OBJETO: Prestação de serviços técnicos especialÉados na área coúábil - Contador.

, da Lei Federal no 8.666/93 e suas alteraçóes.
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EXTRATO DE CONTRATO
OBJEÍO: Predaçáo de servhos técnicos especializados na áÍea contábit - Conlador.
FUNDAMENTO LEGAL: lnexigibi,idade de Licitaçáo n. |NoO0Oí/20í5.
DOTAÇÃO: Recurs6 Próprios da Câmara Municipal de Mamanguape: 01.Oi
01.031.0ü)1.2001 3390.35.00
VIGÊNCÁ: até o nod do exêrcicio financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Mamanguape e:
CT No 00mí20'15 - 15.01.15 - ASTEC Group Contadores Associad6 SíS Ltda - Rg
59.800,00

ESTADO DA PARAíBA
CÂMARA MUNIGIPAL DE MAMAÍ!ÚGUAPE

PUBLICAR:

L - Quâdro de DivulgaÇão do Orgão Realizador do CeÍtame - í5.0't.í5

t.
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ESTADO DA PARAIBA
PREFETTUFA MUN'CIPAL DE IIIIAMANGUAPE

FITNDADO PELA LEI N".t3 DE l6 de JLTLHO 197.1

ESTADO oA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL OE MAMAMiUAPE

RATlFlcAçÃO E ADJUDTCAçÃO - NEXKiTBTLTDADE No tim000í/ãtí5
Nos term6 dc elementos condantê da respectiva Exposháo de Motivos que inúui o píoc€§so e ob6ervado
o parecer da Assesso.ia Juridha, referer{e a lnexigibilidade de Licitaçào no lNmOOl20'15, que obiêtiva:
Preíação de servhos técnicos especializados na área contábil - Contador; RATIFICO o con6pondente
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ASTEC Group Conladores Associadc S/S Ltda - R$ 59.800,00.

_ Mamanguape - PB, '13 de Janeiro de 20í5
JOAO FERREIRA DA SILVA FILHO - Presidente da Câmara

ESTADo DA PARA|BA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

Diário Oficial do lvlunicípio

ExrRATo DE tNExtctBtLlDADE DE LlctrAçÃo
PROCESSO: Exp6içáo de Motivos no lNmm'í/2015. OBJETOj Predação de seÍviços técnicos
êspecializados na área cortábil - ContadoÍ. FUNDAMENTO LEGAL. Art. 25, inciso ll, da Lei Federal no
8.666193 e- suas alteraçóes. AUTORIZAÇÃO: Sêcretaria da Câmara Municipal de Mamanguape.
RATIFICAÇAO: Pr6idente da Câmara, em 'lí0í /20Í 5.

I\IES: l{ Df JANEIROANO: 2015

\rlg
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ESTADO DA PAFTAIBA
PRE FETTU FiA ãrl U N I C, PA L D E ãtlA MAN G UA PE

Diário Oficinl do Município
FITND.{DO PELA LEI N'13 DE l6 de JttLHO 197{

ESTAOO DA PARAIBA
CÂMARA MUNICIPAL D€ MAMANGUAPE

EXTRAÍO DE GOiITRATO
OBJETO: Pre§aaçáo de seÍviçG tecnbc esp€cialiadG na áíea coÍ{áUl - Contador. FUNDAMENTO LEGAL:
lnex,gitilidade de Lb ação no lNmOOl/2015. DOTAçÃO: R€curs6 Pni'píiG da Cãmara Munidpal de
Mamanguape: 01.0í 01.Gí.000'1.200'1 3390.35.00. VIGENCIA: até o Íinal do êxercício fnarreiro de 2O15
PARTES CONTRATANTES: Cãmara Muniipal de Mamanguape e: CT No 0mt/2015 - 15.01.15 - ASTEC
Group Contador6 Associad6 S/S Ltda - R$ 59.600,00.

NIES: J.{NEIRO.{N():2015
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
TRAMIÍA - Sistema de T.amataÉo de Procêssos e Documentos

O Tribunal de Contas do Estado da Paraibâ certifica que em 10t0212015 às 1026.27 Íoi protocolizado o documento

;ob o N.07418/15 da subcategoria Licitaçóes 2015, referente a(o) Câmara Municipal de Mamanguape. mediante o

recebimento de iníormações/aiquivos eletrÔnicos êncaminhados poí Claudio Leite Filho'

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Mamanguape
Número da Licitaçâo: 00001/2015
Órgáo de Publicação: Jornal Oficial do Municipio
Data de Homologaçâo. 1310112015

Responsável pela Homologação: Câmara Municipal de Mamanguape

Modalidade: lnexigibilidade
Tipo do Objêto: Compras e Serviços
Valor Estimado: R$ 59.800,00
Valor: R$ 59.800,00
Fontês de Recursos: Recursos Ordinários (91).

Objeto: Prestação de serviços técnicos especiâlizados na área contábil'

Proposta 'l - Valor da Proposta: R$ 59.800'00
prá'pá.iá I - pioponente iessoa Juridica (Nome): ASTEC-cROUp CONTADORES ASSOcIADoS s/s LTDA

Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 10 596'370/0001-97

Propostâ 1- Situaçáo: Vencedora

IINFoRMAÇÃO DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Não

Joáo Pessoa, 1O de Fêvereiro dê 2015

Assinado Eletronicamente
ônhtu LC ta§3 d1eÍe ÉáLC91,Zo09e

pêia Roqtub hl.6ô ,Iêi@ P.lâ
RÁ ÍC ] B]?N§

Sistema de Processo Elêtrônico do TCE'PB

nfoímado?Documênto
3631 42896433âba6e322t 7 4ea5l52cdí

DFI Teímo de HomologaÇão

Ce(rdâo de Recibo Protocolo. Doc 07418l15 lnseído porTÍaínúa (geÍado automat c-aínênte) em 10i02/201510 26

"" i.pi"*à õãrtràrãió-Gre r,n,o e,, I oiõziàõi3l olzo. arr"nt,.àção 3c342cf8f5oc§86fb8s16612â3d0fê62

RECIBO DE PROTOCOLO



Tribunal de Gontas do Estado da Paraíba
TRAMITA - Sistema de Íramitaçáo de Procêssos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraiba certifica que em 1010212015 às 10:31:22 Íoi protocolizado o documento

sob o N. 07424115 da subcategoria Contratos 201 5, referente a(o) Càmara Municipal dê Mamanguape, mêdiante o

recebimento de inÍormações/arquivos eletrÔnicos encaminhados por Claudio Leite Filho.

Número do Contrato: 000012015
Data da Assinatura. 1510'112015

Data Final do Contrato: 31112120'15

Valor Contratado: R$ 59.800,00
Situaçáo do ConÍato: Vigente
Objetô: PÍestaçào de seÍviços técnicos especializados na área contábil.

Contratado (Nome): ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA

Contralado (CNPJ): 10.596.370/0001-97

IINFORMAÇÃO OO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Náo

Oocumênto

IPDFlContrato
aad3625247 í40c324 1 bd7d6ad2e309da

João Pessoa, í0 de Feverêiro de 20í5

' Assinado Eletronicamente

Sistema de Processo EletrÔnico do TCE-PB

I

Ceídào dê Recibo píotocolo. Doc.07424/15 lnsendo po.Tramrta (geíado êutome-lrcamente) em 10i0212-015 10:31*;;;;"* 
p;;õÉ;à;Gil; aitho em 10/02/20rs ro ir n,.rteorrcaÇáo 3d87750e38êeec322c3e5b0dâc8052d5

lilIãooz f*n,'""cno


