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ESAàIrc DÀ PÀRÀIBÀ
cÁraBÀ uutrrcrPÀú DE !.G!&NGITAPE

cotflssÃo pEar'nNEIfrE DE LrcrrÀçÂo

PRocEsso r,rctteróRro INEXIGIVEL

rlrncroÍvsr, lro rNooool/2016
PROCESSO ÀDMINÍSTRÀTIVO N" 160 1O7INO OO 01

óRGÃo R.EÀrrzÀDoR Do cERrÀirE:
cânara Municipal de Mananguapê
Rua Duque de caxiae, 123 - Centro - Manânguapê - PB
cBP: 58280-000 - Tel: (083) 3292-2146.

OB.'ETO:
Prestação de serviços técnicos espêcializados na área contábil - Contâdo! -, colrespondendo a
elaboxaÇào da contabilidadê da Câmara Municipal dê Mamânguape, com vistas ao fiel curq)omento
da legislaçâo pertinente e as norn rs e regulamentos ditados pelos respectivos órgãos
fiscalizadores. os referidos gerviÇos nâo incluem a elaboraÇâo da P.restaÇão de Contas Ànua1,
pela qual o Contlatado leceberá o equivalente ao valor mensal da contratação

EI,EI'EIIIIOS BÀSICÚS DO PNOCESSO:
SOIICITÀÇÃo E JUSTIFICÀÍIVÀ DÀ CoNTRÀTAÇÃo
Àro DE DEs rcNAÇÀo DA coMrssÃo ,ruLGÀDoRÀ
DECIÀRÀÇÂO DE DISPoNIBILÍDÀDE oRÇÀ}.GNTÁRIA
AUToRÍ zÀÇ.Ã,o pARÀ REÀt rzAÇÃo Do CERTAME
PRorocoÍ,o E AUTUAÇÃo Do PRocEsso
coNSTDERÀÇÕES DÃ coMrssÀo JUrcAloRÀ
ExPosrÇÃo DE Morrvos
APRoVÀÇÃo DÀ ÀUToRIDÀDE SÜPERÍÔR
PÀRECER JURÍDICo
ÀTos DE RÀTr FrcÀÇÀo E ÀrflrDrcÀÇã,o
CONIRATO CORRESPONDENTE
PUBrrcÀÇóEs
DocIrlGNTÀÇÁo Do coNrRÀTÀ-Do
ÀNEXOS
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ESTÀ.DO DÀ PÀR,AIBÀ
cÂr,nRÀ r.{uxrcrpÀr DE uÀr4ÀltclrAlE

sE(BErÀRlÀ oe cÂr,nne xulrrcÍpÀ! DE rararrcrrApE

Mamanguâpê PB, 06 de .laneiro de 2016.

Serüor Presr,dente da Cànara,

Solicita$os que seja autorizadâ à Comissão Pêrrânêntê dê LicitaÇão deste ólgão,
procedimento de lnexigibilidade de LicitaÇão, nos termos do À-rt. 25, inciso II, da tei
no 8-666,/93 e suas altê.raÇÕee posteriores, destinado a:

rêâ1. i za.r
Federal

Prestaçâo de gêrviÇos técnicos especial"izados na área contáb1l - Contador -, correspondendo a
elaboração da contabil-idade da câmara Muricipal de Mamanguape, com vistas ao fiel cluÍprimento
da Iêgis1âção pêrtinênte ê âs nonÍras ê rêgu1âmentos ditados pê1os rêspêctivôs órgãos
fiscalizadores. 09 referidos serviços não incluem a êIaboraÇão da PrestaÇáo de Contas Ãnual,
pela quaf o contratado receberá o equivalente ao valor Inensal da contratação.

Justificativa para a necessidade da solicitação:

A contratação acima descrita está sendo solr-citada, nos ternos das especificaÇões técnicas e
informaÇões complementares que a acoÍq)antram, quando fo-r o cago, motivada: PeLa necessidade de
desenvoLvimento de ações continuadas para a promoÇão de atividades pertinêntes, visândo à
maxinizaÇâo dos recursos em relaÇão aos objetivos programados, conside.radas as drrêtrtzes e
metas definidas nas fellamentas de planejamento aprovadas.

Informamos quê exj"ste disponibilidadê de dotaÇão especifica no orçamento vigente para a
execuÇão do objeto a ser licitado, consoante consulta êfetuada ao setor contábj-l. certos de
contarmos com imediata aprovaÇão desta solicitaÇão, indispensáve1 à continuidade doe tra-balhos
desenvolvados, ficamos a inteira disposiÇão para maiores esclarecimentos que forem julgados
nêcessáriôs.

Atenci osamêntê,

C.)
ELIENÊ NUNES DO SÀNTOS
Secretá!ia

(l-x, . ô À^9 Ívt\ôr0z dn: So-u
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PARA:
cÂve,na MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

PROPOSTA Df, PREÇOS

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

PROPONENTE: ASTEC GROIIP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA.

Prezados Senhores.

Nos termos da solicitação efetuada, apresentamos proposta conforme abaixo:

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$ 65.000,00 (Sessenta e Cinco mil Reais)

PRAZO: l2 meses

PAGAMENTO: Mensalmente

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

Mamanguape/PB, 04 de Janeiro de 201 6.

/

ITEM DrscRrMrNAçÃo UNIDADE QUANTIDADI
PREçO

UNITÁRIO
PREçO TOTAT

1

Prestação de Serviços Técnicos Contábeis

Especializados na elaboração dos balancetes

mensais com todos os demonstrativos e anexos

exigidos pelas normas do TCE/PB da Câmara

Municlpal de Mamanguape

MES Rs s.000,00 Rs 60.000,00

2

Elaboração do Balanço Anual da Câmara N4unicipal

de Mamanguape
UND 1 Rs 5.000,00 R5 s.000,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA Rs 6s.000,00

ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA

-l-l
/

éà-
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c. cPt. o
ESEÀDO DÀ PÀ&ÀIBÀ

cÂtar,a ut NrcrPÀr DE t{Ar,nNcuÀlE

TERMo DE REEERÊNCIA

1.0.DO O&rtÍO
1.1.Constitui objeto da presênte contrataçâo: Prestação de serviços técnicos especializados na
área contábil - Contado! -, coEespondendo a elê-boração da contabilidade da câInala lâ.micipa1
de Ma.nanguape, com vistas ao flel cunprimento da legisJ-ação pertinente e as nomãs e
regula-mentos ditados pelos respectivos órgãos fiscaLizadores. Os rêfêridos serviÇos não
incfuem a elaboraÇão da Prestação de Contas Ànua1, pela qual o Contratado receberá o
equivalente ao vaIo.r mensal da contrataÇão.

2 - 0. wsllrrcÀTrva
2 - 1..4 contlataçáo acima descrita, gue sêrá processada nos termos deste i-nstrumento,
especificações técnicas e infonnaçôes complêmêntales que o acoltq)anham, quandô for o caso,
justifica-se: PeLa necessj.dade de desenvol\rimento de aÇôês continuadas para a promoçâo de
atividades pertinenteg, visando à maxirÍLizaÇão dos lecursos em rêlaÇâo aos objetivos
programados, colsidexadas as diret!izes e metas definldas nas feüamentas de planejêmento
aprovadas. As caractellsticas e especificações do objeto da referida contrataÇâo sâo:

CODIGO

:
UNIDÀDB QU§ÍTIDÀDE

1:

3.O.Do IT,ÀI.ÀüENTo DIEEaENCIÀDo PÀRÀ I@/EPP
3.1.Salienta-se que na referida contratação, não se.rá concedido o tlatamento diferenciado ê
sinplificado pa.ra as Microempresas e E[q)resas de Pequeno Porte, nos termos das disposiÇÕes
contidas nos Arts. 4-l e 48, da Le1 Conplementar no 1,23/2006, por estar presente a condiÇáo
prêvista no inciso ÍV, do Art. 49, do mesmo diploma legaI: Licitação inexiglvel - Àrt. 25, 1I,
da l,êi Eederal n" 8.666/93, alterada.
3.2.No proÇesso, portanto, deve!á ser considerado guaisquer fornecedor ou executante en
potenci.al que se enquadle nos requisitos da norma pala as hipótesês dê inêxigibi-Lidade dê
licitaÇão, inclusive as Microernpresa, Bnpresa de Pequeno Porte e Egui.parados, nos termos da
legj-s1aÇão vigente.

DrBcruxnüçÀo
Sêrviços técnicos especializados na álea contábil - Contador. O Con!ratado
dêverá prestâr seos serviç06 na sede dâ Câmara Munictpal de I'lamanguape, com
visitas sistemáticâs, fora dlsso, ficará a inteirâ disposição, dtariamente
em seu escritório, ou quando convocado aleatoriâmente, Os refer:idos
serviços não incluem a elaboraÇão da Prestação de Contês Anua1, pê1a qual o
Contratado rêceberá o equivafente ao valor mênsa1 da contrâtação.

|.o.DÀs GRrcÀçõEs Do cotgrRÀtÀIrrE
4.1.Efetuax o paqamento lelativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de
cláusulas do respectivo contrato ou eguivalente.
4.2 . Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execuÇâo
presente contratação, nos termos do correspondentê instnmênto dê aluste.
4.3.Notifica! o Contratado soble qualquêr irrêgularidade encontrada qua[to à
produtos ou serviÇos, exercendo a nais arpla e completa fiscalizaÇão, o que
contratado de suas responsa-bilidades pactuadas e precej.tos legais.

acoldo com as

do objeto da

quafidade dos
não êxime o

5 . o. DÀs oBerGÀ@Es Do @tfrRÀaÀDo
5.l.Responsabiliza!-se por todos os ônus e obrigaÇôes concernentes à legislaÇão fiscal, civil,
tlibutária e trabalhista, bem como por todas as despesas e comproÍLissos assumidos, a qualquer
tltulo, pelante sêus fornecedoles ou terceiros em razão da execuÇão do objeto contratado-
5.2.Substitui!, arcando com a9 despesas decoEêntes, os materiais ou serviÇos que âpresêntârelE
alteraÇóes, detelioraÇÕes, i[q)erfêiÇóes ou quaisquer irrêgu]-ari.dadês disclepantes às
exigências do instlunento de ajuste pactuado, ainda que qonstatadoE após o rêcebimento e/ou
pagamento.
5.3.Não tlansfeli! a outrem, no todo ou êm parte, o objeto da contratação, salvo med.iante
prévia e expressa autorização do contratante.
5.4.Mantêr, durãhte a vigência do contlato ou instrumentos equivalêntê, em compatibilidade com
as oblj-gaçôes assuttidas, todas as condiçóes de habilitaÇão e qualificaÇão exigidas no
respectivo processo licitatório, se fo! o caso, aplesentando ao Contratênte os documentos
necessálios, sernpre que solicitado.
5 . 5 . Emiti! Nota Flscal correspondente à sede ou filial da emprêsa quê apresentou a
documentaÇão na fase dê habilitação.
5.6-Exêcutâr todas as obligaçôes aggrJmldas com observância a melhor técnica vigêntê,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos prêceitos leqais/ normag e especificaÇões técnicas
côr!êspondêntes -



AN

o6.0.DO§ PnÀZOS
6.1.0 prazo máx]mo para a execuçâo do objeto desta contrataÇão e gue admite p
casos previstos na legislação vigente, está abaixo indj-cado e será considerad
assinatura do Contrato;

InÍcio: Imedi-ato
conclusão: 350 (trezentos e cingtlenta) dias

6.2.0 prazo de vigência do contrato será deter[Linado: até o final do exerclcio
2016, considerado da data de sua assinaturâ.

(
o

o

. CPL. o
de

7. O.DO NEÀ.'USTàüETDO
7.1.os preços contratados são fixos pelo perlodo de uJrl a!o, exceto para os casos previstos no
Art. 65, §§ 5" e 6o, da Lei 8.666/93.
7.2.ocorrêndo o degequj.Ilbrio econônico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a
relação que as partes pactuaram inicialmente, nos ternos do Àrt. 65, Inciso II, Allnea d, da
Lei 8.666/93, mêdiante conprovação documental e lequeri.mento expresso do contratado-
?.3.o contratado se obriga a prestar seus serviços na sede do contratante ou em r.rna de suas
dependências, con visj-tas sistemátj.cas, fora disso, ficará a intei.ra disposiÇão, diariêmente,
eIIt seu escritório, ou guando convocado aleatorj-amente.

Í

8.O.DO PÀEãUENIO
8 - 1-. o pagêmênto será realizado mediante processo regular e en obselvância às
procedimentos adotados pelo ContrataÍrte, da seguinte naneira: Mensalmente, para
prazo de trinta dias, contados do perlodo de adimplemento de cada parcela.

nonnâs e
oco_rret no

9. O.DÀ8 SÀtq&S lotítl,r SrRÀTrVtS
9.1.À recusa injusta em deixar de curuprj,! as obrigaÇôes asgr.rmridas e preceitos legais,
sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às segLrintes penalidades previstas nos
Arts- 86 e 87 da Lei A.665/93r a - advertência; b - multa de mora de 0,5t (zero vÍrgula cinco
por cênto) aplj-cada sobre o valor do conErato po.r dia dê atraso na entrega, no início ou na
execução do objeto ora contratado; c - multa de 108 (dez po! cento) soble o valo! contlatado
pela lnexecuçáo total ou parcial do contlato; d - suspensão teeporárla de participar êm
licitaçâo ê i-mpedimento de contratar com a ÀdÍLinistraçáo, po! plazo de até 02 (dois) anos,' e -
dêcfaraÇâo de inidonêidadê paxa licitar ou contlata! com a Àdminigtração Pú.blica ênquânto
perdurarem os moti.vôs dêtefltinantes da puÍliÇáo ou até que seja promovida sua leabilitaçáo
perante a própria autolidadê que aplicou a penalidade,' f - si-nÍ-rltaneamente, qualquer das
penalldades cabiveis flrndamentadas na Lei 8.666193.
9.2.se o valor da multa ou indenizaÇão devida nâo fo! recolhido no prazo de 15 dias após a
coEunicaÇào ao Contratado, será eutomâticamente desêontado da primeira palcela do pagamento a
que o Contratado vier a Íazer )vs, acrescido de iulos moratórios de 1* (um po! cento) ao mês,
ou, quando fo! o caso, cobrado judicialmente.
9.3.Àpós a aplicaÇão de quaisque! das penalidadeg previstas, reali-za!-se-á conlrnicaçâo escrita
ao contratado, e publicado na imprensa oficial, excluldas as penâlidades de advertência e
úuLta dê morâ çF.rando fôr o caso, constando o fundamento lega1 da punição, informando ainda que
o fato será registrado no cadastro correspondente.

Marnanguape PB, 06 dê Janeiro de 2016.

ELIENE NI'NES DO SÃI\IIOS
sec.ret árr a
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REEEREI.íTE: PESOUISÀ DE }8RCÀDO

1.0 - DO OBJETO
1.1 - Constitui objeto da respectiva solicitaçâo: Prestação de serviços técnicos
espêcializados na área contábil - contador -, correspondendo a êIabo-raÇâo da contabllidade da
câmara Municipal de Mamanguape, com vistas ao fiel curpri.mento da legislaÇão pertinêntê e as
nornas e xegulâmêntos ditados pelos respectivos órgãos fiscalizadores. os refêri-dos serviÇos
nâo incluem a elaboraÇão dâ prestaÇão dê contas Ànuâl, pê1a qual o Côntratado receberá o
equivalente ao val-or mensal. da contrataçâo.

ESTàDO DÀ PÀRÀTBA
CÂTTABÀ MUNICIPÀIJ DE !,OTaÀGUAPE

UNIDÀDECODÍGO

1

DISRIMIxAçÀo
Serviços técnicos especializados na área contábil
- contador. o contrâtado deverá presta.r seus
serviÇôs sede dâ Câmara Municipal de
Mananguãpê, com visitas sistemáticas, fora disso,
ficará a inteira disposlção, diariamente em seu
escrilório, ou quando convocado âleatoriamentê- os
refeiridos se.rviços não incluem a elaboraÇão da
PrestaÇão dê Contas Anualr pela qual o Contratado
rêcêberá o êquivafente âo valor mensal da
contratação.

ouàNrrDÀDE P.uNrÍÁRÍo
13 5.000,00

P. TOIÀT
65.000,00

Totel 65. 000, 00

3.0 - DO VÀIOR
o valor total é equivalênte a R$ 65.000.00.

4.0 - DAS CONDIÇÕES DÀ CONTRATÀçÃO

4.1.O pxazo máximo para a exêcuÇão do objeto dêsta contrataÇão e que adnitê prorrogaÇáo nos
casos ptêvistos na leqislaÇão \rigente, está abaixo indicado e será considerado a pâitir da

assinatula do Contrato:
Íníci.ô: Imediato
conclusão: 350 {trezentos ê cinqüenta) dias

4.2.Os preÇos contratados sáo fixos pê1o perlodo de um ano, exceto para os casos previstos no
Art. 65, §§ 5" e 6", da Lei 8.666193.
4.3,Ocorrendo o desequilíbrio econônlico-finance j-ro do contrato, poderá ser restabêlecida a

rê1aÇão quê as paatês pactuarêm inj,cj-a1mente, nos teínos do A-rt. 65. lnciso I1, Allnêa d, da

Lei 8.666/93, mediênte conprovação documental e xequelimento êxpresso do contratâdÔ-
4.4.O Contratado se obriga a prestar seus selviços Íra sêde do Contratantê ou êm uma de suas

dêpendências, com visitas sistemátiÇas, fora disso, ficará a inteÍra disposição, diariamente,
em seu êscritório, ou quando convocado aleatoriêmente.
4.5.o pagamento sêrá rêalizado mediante plocêsso regufar e êm obselvância às normas e

procediro.itos adotados, da seguinte maneira: Mensalmênte, pa.ra oco-rrêr no prazo de trinta
dias, contados do perlodo dê adiÍPfêmento de cada parcelâ'

Mamanguape - PB, 06 de Janelro de 2016.

{,.!-, q ftlrrÀ^0, À
ELIENE NUNES DO SA}.ÍIOS
sêcretária

S"L-§,,

j

2.0 - DA PESQUISA DE MERCÀDO

2-1 - Com base nos custos para execuÇâo do objeto da contrataçáo em tela, guardadas as suas
caractêrlsticas e palticularidades, obtidos mêdiante consufta efetuada a outrâ9 entidades
púb1icas, setoriais ê dê classes, ben como os prêÇos pratacados no mercado para atividades
siÍLi1ares, relacionamos abaixo o preÇo de refê.rência considerado satisfatório.
2.2 - ytês que seruiu de base para eLaboraÇão da referida pesguisa: Dezemblo dê 2015-
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Estado da Paraíba

Câmara Municipal de Mamanguape

Casa Senador Rui Carneiro

Mamanguape/pB, os de janeiro de 2016

Câmara Municipal de Mamanguape, em 05 de janeiro de 2016.

t\

Portaria n" g / eot6

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DEMANGUAPE, ESTADO DA .ARÂÍBA, ," ,* a".lrl'lrições que lhe são conferidaspela Constituição Federal, peja Constituiçro Ar,uira e pe.la Lei Orgânica doMunicípio de Mamanguape 
" 

à".rrui. f.t 
"pliã";. affie, RESOLVE:

claúdior.eiteF,ho,MariarotJ:ô1Y#:t1;.f *:,"H1"111";J.:il,i.§:sob a presidência do primeiro, a comissão permanente de Licitação, tendo os demaiscomo membros, nos termos da Lei Federal oo. 8666/gs.

Art.2o Esta portaria entra em vigor a partir da data desua publicação, revogadas as disposições 
"_ .on,.r.io.

ôa
a

JOÃO F IRA DA SILVA FILHO

Presidente

End. Rua Duque de Caxias, 123, Centro, Mamanguape/pB _ CEp 58.28o_ooo
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ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA IWU NICIPAL DE MAMANG IJAPE

Diário Oficial do lVlunicípio
FIIND-{DO PELA LEI N" 43 DE 16 de JLTLHO 197.1

ESTADo DA PARAiBA
CÂMARA MuNtctPAL DE MÂMANGUAPE

CASA SENATX)R RUI CARNEIRO

Art. 1'NOMEAR, a partir desta data, os servidores Cláudio Leite Filho, Maria José Gomes
e Maria Gorete Leite Barbo6a, para comporem, sob a presidência do primeiro, a Comissâo permanente de
Licitaçáo, tendo os demais como membros, nos termos da Lei Federal n" 8-666/93.

João FeÍreira da Silva Filho
Prêsidente

o PRESIDENTE DA cÂMARA MUNIcIPAL DE MAMANGUAPE, ESTADo DA PARAiBA.
no uso das atribuiçôes que lhe são conferidas pela Constituição Federal, pela Constituição Estadual e pela Lei
Orgânica do Municipio de Mamanguape e demais,eis aplicáveis à êspecie, RESOLVE:

NIES: 06 DE JANEIROANO: 2016

<)(

CPL.

Portaria no 3/20'16 Mamanguape/PB, 05 de Janeiro de 2016.

AÍt. 2' Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicaçáo, revogadas as
disposiçõ6 em corÍráío.

Câmara Municipal de Mamanguape, em 05 de janeiro de 2016.
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EsT,ADo DÀ PÃRÀÍBÀ
cÂIaxÀ MlrNrcrpÀrr DE rataNcrlÀpE

RE!" : PROCESSO LICÍTATÓRIO
oBJEro: prestacão de serwiços técnicos espêcj-alizados na áreâ contábi1 , contadorcorrespondendo a e1âboaação da contabilldade da câmara Municipal dê Mamanguape, com vistas aofiel cunprimento da 1egi51ação pertinente ê as normas e regulamentos ditad-os 

-pelos 
respectlvosórgâos fiscalizadores. os referidos serviços não incluem a elaboraÇão da préstaçao de contas

Ànua1, pela qual o contratado receberá o equivalente ao valor mensal da contxataÇáo.

DEcIÀRÀçÃo

Confoxne solicitado, decla.ramos havêr
refâtivo à contJataÇào em tê.Ia:

disponi-bilidade orç 0êntária para execuÇâo do objeto

Recursos Próprios da câmara Mu,,icipal de Mamanguape: 01-01 01.031.0001.2001 3390.35-00
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Tesoureiro
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EsràDo DÀ pmrÍaa

cÂnam uuxrcrper, DE lqlarrqrÀPE
eÀBrxEtE Do PRESTDEIPTE oa câr'nne

ÀuToRr zÀçÀo

Autorizo a Coniseão Peruârente de Licitação, reali.zar procedimento de Irlexigi.bilidade de
LicitaÇâo, nog têrmos do À-rt. 25, inciso rr, da lei Federal n" 8.666/93 e suas al-teraçÕes
posteriores, destinadô a:

PrestaÇão de serviços técnicos egpecializados na área contábj-l - contador -, corlegpondendo a
eLaboração da contabilidade da câmara Municlpal de MâÍEngxrape, com vistas ao fiel ctuq)rimento
da legiglação pertinente e as nomlas e regulamentos dltados pelos respectj.vos órgãos
fiscalizadores. os refêridos serviÇos nâo incluem a êLaboraçáo da PrestaÇão de Contas Anual,
pela qual o Contlatado receberá o equivalente ao valor mênsal da contratação.

Conforme informaÇôes do setor contábi1, existe disponibilldade de dotação específica no
o!çamento vigente para execuÇão do objeto a ger licitado.

Mamanguape - PB, 07 dê Janêiro de 2016.

J DÀ SILVÀ FI1HO
Presi da Câmara
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ESI,àDO DÀ PÀRAIBÀ
cÂTaTÀ M,NICIPÀL DE }BT.{ÀI{GÜAPE

CO,ÍISSÀO PEBT,GNENTE DE LICITÀçÀO

objêto: PrestaÇâo de serviços técnicos especializados nâ área contábil - Contador -,
collespondendo a ela.bolaÇâo da contabj.Iidade da Câmara l'Íunlcipal de üamanguape, com vistas ao
fiel cumprimento da 1êgislação pertinênte e as nornas ê regulamentos ditados pêlos respectivos
órgâos fiscatizadorês. Os referidos 9êrviços não incluêm a elaboração da PlestaÇão de Contas
Anua1, pêla qual o Contlatado receberá o êquivalente ao valor mensal da contratação.

Observado o disposto na tegislaÇâo pertinente e aos elêmentos que instruem o plocêdimento,
especiaLmente a autorizaÇáo para sua realj.zação, esta CotrLis9ão protocolou o processo etu tela:

INO 001/2016 - O7 / OL/20L6

c IO IBT?E EI
Presidente da Corltissão
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PRC'FOCOIO

PRocEsso LrclTATóRro
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EsrÀDo DÀ peneÍal
cÂr'rAnÀ MrNrcÍpÀrr DE lqra:lrcrrÀpE

cotcssÀo PERr,ÀxElrrE DE Lrcr$ÇÃo

objeto: Prestaçâo de serviÇos técnicos especiarizados na área contábil - contador -,
correspondendo a eIa-boraÇâo da contabilidadê da câmara Municipal dê Mana.nguape, com vistas aofiêl cuhprimento da 1êgislação pêrtj-nênte ê as nof,:mas ê regulatrêrttos ditados pêl-os rêspêctivos
ólgãos fiscalizadores. Os referidos servj-ços não incluem a elaboraÇão da preslaÇào de Contas
Ànua1, pela qual o Contratado receberá o equivalente ao valor mensal da contrataçâo.

I - RECEBII{ENTO
Nesta data lêêêbêmos e dôcumentaÇào inêrente à execução do objeto acimâ indicado, corpostopêIôs sêguintes elemêntôs: solicitaçâo paxa reallzar procedimento de Inexigibilidade de
Lj-citaÇâo, nos termos do Art. 25, inciso II, da Lei Eêderal a" 8.666/93 e suas alteraÇõesposteriores, com justificativa para a nêcêssj-dade da contratação, pesguisa de p.reÇos
coffespondente, â autorização devida ê dêc1araÇão dê êxistir a respectiva disponlbllidade
orçamentâria.

rI - PROTO@IO
observado o digposto na legislaÇáo pertinente ê nos elementos que instruem o procedimento,
especialmentê a autôrizaÇão para sua rêalizaÇão, esta Comissão protocolou o processo em tê1a:
Iuêxigível. Do n{0OOO1,/2016 - O7/OL/2OL6.

III - EI;ET.'ENI§§ DO PROCESSO
Após dêvidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorizaÇão respectivâ, a
indicação sucinta de seu objêto ê dô reculso próprio para a despesa, nos têrmos do Art. 38 da
Lei 8,666/93 e suas àlteraÇÕes posteriores, serào juntados posteriormênte as consideraÇõês da
Conlissão Julgadora, a devida Exposição dê Motivos com seus elemêntos constitutivos, inclusive
a correspondentê ÍLinuta do contrato, os quais serão submetldos à aprêciação da Autoridadê
superior bem co!Ílo a anáfise da ÀssessoIia Jurldica-

IV - PROCEDIUET{TO
Remeta-se a Secretaria da Cânara Munj-cipal de Mamanguape.

Prezados senhores,

Encaninhamo6, nesta data, os elementos do processo ora autuados para a de\r-lda instruÇão,
devendo ser juntada a respêctiva ExposiÇão dê Motivos êIaborada por esta Secretaria da Câmala
Municipal dê Mamanguape, a qual- indi-cará nêÇes sariameote, dentre outras infornaÇôês, a razão
da escolha do fornecedor ou exêcutantê ê a justificati.va do preço. O processo, êm seguida,
devêrá ser subnetj-do à apreci-aÇáo da Autoridade Supellor para ratificação e publicaçâo na
imprensa oficial, consoante Art. 26 da f,ei Federal 8.666/93 e suas alteraçôes posterioxes:

Mârrlânguape

. Elernentos do

. Consideraçõe

PB,

p-rocesso o.ra autuado.
da Coltri-ssão JulqÍadora.

dê Janêiro de 2016.

C 10 LEITE FÍÍ,H
aPresidente da colrLi ss'

rERMo DE ÀurrrAçÃo DE pRocEsso LrcrrÀúRro
PROCESSO A'MINISTTATIVO N" 1601O7INOOO01
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ESI,àDO DÀ PÀRAIBÀ

cÂrÀRÀ tírrNrcrpÀr DE rdu{Àtict À.PE

cotg ssÃo PERTTGNENTE DE LICITÀçÀO

rNExrGrBrr,rDÀDE DE LrcÍTAÇÃo N" rN00001/2016

1.0 - oBüBTO
PrestaÇão de serviÇos técnicos espec1alizados na área contábiI - Contado! -, correspondendo a
elabôraÇâo da contabilidade dâ cêmâra Municipal de Mârnãnguape, com vistas ao fiel cuÍprimento
da legislação pertinente e as norn ls ê legu1êmentos ditados pelos lespêctivos órgãos
fiscalizadores. os referidos serviÇos não incluen a elaboràÇão da Prestação de contas Anua1,
pê1a qual o coatlatado receberá o equj,valênte ao valor nensaL da contratação.

2.0 - irusIrErcÀrrva
A unidade dernándantê - secretaria da câmara Murlicipal de Manânguape - após considera!
aspectos e a singularidade da presente contrataÇão, bem como as disposiÇÕes contidag
legisLaçeo vigente, entendeu se! inexigÍvel a Li-Çitação.

os
na

3.0 - II'NDAI{ENÍ<' I,ECÀI,
conformê o entendimento ê as infornações apresentadas pela referida unidade demandante, a
contratação em tela 5erá acobertada por Inexigibilidade de ticitação, nos termos do Àrt. 25,
inciso II, da l,ei Eederal n' 8.666/93 e suas alterações poEteriorês:

"Art. 25- É inexigTvel, a Ticitação quando houver j-nviabiTidade de competiÇão, em especia-l: "

úfI - para a contÍataÇão de servjÇos técnicos err&lerados no art. 73 desta
sinqo.lar, com profissionais ou ea{:resa s de notória especializaÇão, vedada
para serviços de pubLicidade e divulgação'"

LeL, de natúrezd
a inexiqibifidade

r.0 - nrsltsIrçÃo Do PRo(Esso
Deverá ser observado o disposto no Àrt. 25, especialmente os incisos IÍ e III do seu parágrafo
único, bem como no Art. 61, todos do rêferido diploma legal. É o que recomenda esta Corlissão,
salvo melhor julzo à considêlaÇão supêrio!.

Mamangua - PB, 0f de Janeilo dê 2016.

MARIA JOS

MARÍA @RNTE LEIT
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ESTÂ.DO DÀ PÀNÀIBÀ
cÂlaaÀ xutrrcrPÀ! DE rar'qrrcruÀPE

sEcnrràRrà DÀ cÂrÂRÀ lírNrcrpÀr DE lfrr'GNGITà.pE

Mamanguape - PB, 08 de

1.0 - DO OB.IEITVO
Tem a plesênte exposiçeo de motivos o objetivo de esclarecer, êm consonâncj.a com a legislação
vigente, as razóes da singularldade da seguinte despesa: PrestaÇão de sêrviÇos técrr-cos
especializados na área contábil - Contador -, correspondendo a elabôraÇão da contabj.lidade da
Câmara Municipal de Mamanguâpe, com vistas âo fiel cunprimento da legislaçáo pertinente e as
nornas ê regulaElentos ditados pelos respectivos órgáos fiscalizâdores. os referidos seruiÇog
não incluen a elaboraçâo da Prêstação de contas Ànual, pela qual o contlatado lecêberá o
equivalente ao valor mensal da contratação.

2.0 - DA NEcEssrDàDE DÀ coNlTÀtÀÇÁo
A contrataçâo do objeto acima descrito será efetuada, nos terno das especificações técnicas e
informaÇões cotrq)lementares constante desta exposiçào de motivos, quando for o caso, motivada
pela necessidade do desenvolvimento de aÇóes conti.nuadas para a pronoçãô dê âtividades
pertinentes, v].sando à maxirrizaçáo dos recursôs em relaÇão aos objetivos programáticos,
consideladas as diretlizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

3.0 - DÀn RÀzÕEs Dà E§@LrtÀ Do r(ENECEDoR ou ExEcurÀ]flt
Em decorrência das caracterl s tj. cas ê particulaxidades do objeto da contrâtaÇáo êm tela, a
mesrna poderá ser efetuada juato a: ÀsTEc Group contadores Àssociados S/5 Ltda - RS 65.000,00.
- Entidade ou profissional Íluito bêm conceituado no desempenho das atividades inerentes ao
ramo pêrtinente a sua especialidade, ap!êsentando ótinâ qualidade e preÇos dos sêus produtos
ofertados e/ou serviços plestados, já comprovados anteriormente, justificando, desta iorma, a
sua escolha.

,1.0 - DÀ iTUSTIFICÀTWÀ Do mEçO
O valo! da referida contrataÇão está satisfatório e colpatlvel com os prêÇos praticados no
mercado, conforme a coüêspondênte proposta apresentada ê levanta&ento êfêtuado, mediante
pesguisa aplopriada, em anexo-

5.0 - DO II'NDÀüEIITO ÚEGàI,
Entende-se que a reqla da obrigatoriedade da licitaÇão não é absoluta, contenplando exceções,
que a própria legislação enumêra. portanto a contratação em comento pode!á ser acobertada por
rnexigibil-idadê de Í,icitaÇão, nos termos do Art. 25, inciso Ir, da Lei Federal no 8.666193 e

suag alteraÇôes posteriores:

"Art. 25. É inexigTveJ. a .licitaÇão q1ando ho\veÍ inviabilidade de competição, em especial.:"

E@osrÇÃo DE t{orrvos No Dro0001,/2016

Janeiro de 2016.

"fI - para a contrataÇão de serviços técnicos enunerados Do arx.
sinqu.Tar, com proÍissionajs ou eqrresa s de ,rotória especiaTização,
para serviços de pubficidade e div\Jqação. "

13 desta Lei, de natúreza
vedada a inexigibifj.dade

6.0 - DÀ CCNCLUSãO

À concretização da refelj.da contrataÇão poderia ocorrer com a aprovação dê Vossa Excêlênciâ do
prôcesso en âprêço, o qual está de\r.idamentê instruido com â documêntação pertinêntê, inclusi've
a minuta do lespectivo contrato.

Atênci osamentê,
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ESAàDO DÀ PÀRÀIBÀ

cÂtaRÀ uuNrcrPÀÍ, DE rGtaNGIrÀPE
sEcREÍÀRrÀ DÀ cÂríAr,a uuNÍcrpÀ! DE l{A}rGIrApE

euÀDRo DBMoNsTRÀTrvo DB pREçps - !,ÍapÀ DE ÀpuRÀÇÃo - pxposrÇÀo DE Morrvos N" ÍNooool/2o16

Paltiêi.pentêa tn1d. Quant. vI. Irrlt. vl. Total Claas. ob3.
1 - Sêrv1ços técnl.cos êspêolal1zaalos na árêâ colr!ábll - Contadro!. o Contrelaalo alêirêrá p!êíter rêut
servl.ços ne sedê dà Cá.tDala Hunlclpel dê l'íâ!ânguapê, ê@ wl.sl.tas sl.steaáticàs, ÍoEa aLlsso, fi.cará ã l.ntel.ra
dl.qrosl.çào, diallâ.Énte êü seü e3crl:ór1or ou quenab cotrvocedo aleàtorl.eEnte. Oa rêfer,.<loa geErrl.ços nào
lneluaD a elâltoragào ala Prêstâção ab Contas Ànua1, pêle quàl o Contlatàdo !ecêbê!á o equiv-Àlentê ao lIelo!
enÊâ1, dâ côntsiaeeção.
ÀSTEil Group Conladores Àssociados S/S Lrda und 13 5.000,ü0 65.00ú,34 i

Mananguape - PB, 08 de .ranej-xo de 2016

RESI'LfÀDO T'IIÍAÍ.:

- ÀsTEc Group contadores Àesociados s/s Ltda.
Ítem(s) : 1.
Valor: R§ 65.000,00

Ào"
ELIENE NUNES DO SÀNTOS
secretária
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ESAÀ.DO DÀ PÀRAIBÀ

cÂrÂR,a r.finücrpÀL DE tararüclrÀpE
cor.cssÃo pERr.qNENrE DE LrcrrÀÇÃo

MINUTA DO CO}ITRÀTO

col(rRÀlo No: . - -,/2016-cPL

TERMo DE coNIRÀTo QUE ENTRE sI CBIEBRÀM À cÂ}G.RÀ MUNICIPÀI DE
MAr8'NcuApE E -... . . -. ., PARA pREsrAÇÃo DE sERvrÇos coNEoRME
DISCRIMINÀDO NESTE INSTRU}TENIO NA FORMA ÀBÀIXO:

Pelo presente instrumentô partj"cular de contrato, de r.m lado Cámara l,Íunicipal de Mananguape -
Rua Duque de caxias, 123 - centro - tÍamanguape - PB, CNPJ to 12.120.256/ 0001-52, neste ato
rêprêsêntada pelo presidente da câmera João FêÚêira da silva Eilho, Brasilêiro, Divôrciâdo,
comerciante, lesidente e domicilj-ado na Rua sêverino victor, 45 - Planalto - Mamanguape - PB,
cPF no 031.463.444-40, carteira de Identidade í\" 2.288.944 ssP-PB,, doravantê simplesmerte
C ONTRATÀNTE , e do outro lado - ., ..., CNPJ n'

, neste ato representado por .. . residente e don-iciliado 11â .. ..,
CPE C art ei ra de Identidade

doravante simplesrnente CONIRATADO, dêcidj-ram as pârtês contratantes assinar o presente
contrato, o qual se regerá pelas c1áusulas e condiÇões seguintes:

cr,ÁIrsura pRrMEÍRÀ - Dos trrrNDÀuENIos Do col:t*Aro:
Estê contrato decorre da licitação modalidade lnexigíve1 n" INo0001/2016, processada nos
termos da Lei Federal n" 8.666/93 ê suas alterações e a Lei Cornpl-emêntâr n" 123, dê 14 de
dezenü3ro de 2006.

clÁusurÀ sEGrrlDÀ - Do oBirB$o Do @ttrRÀTo:
O presente contrato tem por objeto: Plestação dê serviços técnicos especializados na área
contiibil - contador -, colrespondendo a elabolação da contabilidade da câmara Muricipal de
Mananguapê, com vistas ao fiel cumplimênto da legislação pertinente e as normas e regulamentos
ditados pelos respectivos ôrgâos fiscalizadores. Os refe!idos serviços não incluem a
elaboraÇão da Prestação de Contas À!ual, pela qual o Contratado leceberá o êquivalênte ao
valor nensaL da contrataçào.
os sêrviÇos deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste j.nstnünento,
ploposta apresentada, Inexiglvel no IN00001/2016 e instluÇÕes do contratante, docünêntos essês
que ficam fazendo partes integrantes do presênte contrato, independente de trànscriÇâo.

cróusrrr.l rERcErRÀ - Do vÀroR E rnEços:
o valo! total deste contrato, a base do preÇo pxoposto, é de RS .-. (...).
Representado por: .... x R§

cuiusur,l oITARTÀ - Do RtÀJUsràiíENDo:
Os preços contratados são flxos pelo pellôdo de um ano, excêto para os casos plevistos nô ÀLt.
65, §S 5o e 60, da Leí 8.666/93.
ocorrendo o dêseguillbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelêcida a relaÇâo
que as partes pactuaram inicialmente, no9 têrmos do Art. 65, Inciso ÍI, Al1nea d, da Lei
8.666/93, mêdiântê comprovaÇeo docuraênta1 e rêquêrimentÔ êxprêsso do ContrâtadÔ.
O Contlatado se obriga a prêstar seus serviÇos na sede do Contratante ou em uma de Suas
dependências, com visitas sisterÉticas, fora disso, ficará a inteira disposição, diari,amente,
em seu escritório, ou guando convocado aleatoriamente.

cr,lusur.À orrrrsTÀ - DÀ DoTÀçÃo:
As dêspesas correrão por conta da seguinte dotaÇão, constante do orÇamento vigente:
Recursos Próprios da Câmara Municipâl de Mamânguapê: 01-01 01.031-0001.200L 3390-35.00

cuíusurÀ sErtÀ - Do PÀeàuEttro:
o pagamento será efêtuado na TeSouraria do Contratante, mêdiante processo regular,
maneixa: lrensalmente, para ocorrer no Prazo de trinEa dias, contados do
adimplemento de cada parcêla.

da gequinte
pêríodo de

e que
se.rá

crÁusurÀ sÉtn'q. - Dos PRAzos:
o prazo máximo pala â execução do objeto ola contlatado, conforme suas caracteristicas,
admite pro.rrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está a.baixo indicado e

considerado a partir da as9i-rtatura do Contlato:
Início: Imediato
conclusão: 350 (trezentos e cinqüenta) dias

O plazo dê vigência do pregente contrato será deterBinado: até o final do exerclcio financeiro
de 2076, considerado da data de sua a5sinatu.ra.
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cLifursvlÀ lroNÀ - DÀlr oBRIcÀçÕEs Do @NTRÀtàrx):
a - Executar devidahênte os serviços degcritos na C1áusu1a correspondente do presente
contrato, dentro dog melhores parâmêtros dê qualidade estabelecldos para o ramo dê atividade
relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se po! todos 09 ônus e obriqaÇôes concernentes à legislação fiscal, ci-viI,
tlibutária e trabalhista, bem como por todas âs despesas ê conpromissos àssumidos, a qualquer
títul-o, perante seus fornecedoles ou terceiros em razão da execuÇáo do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idônêo, aceito peLo Contratante, qualdo da êxecução do
cont!âto, que o represente integralnente em todos os seus atos,'
d - permitj"r e facilitar a fiscafização do Contratante devendo presta! os infornês ê

êsclarecimentos solicitados;
e - Será xesponsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou â tercêiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execuçáo do contlato, não excluj-ndo ou reduzindo essa
lesponsabifidade a fiscalizaÇão ou o acoÍq)anhamento pelo ôr9ão interêssado;
f - Náo ceder, transfelir ou sub-côntratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrr.IlÍlênto,
sen o conhecj.nento e a devida autorização exp!êssa do contxatante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, en co[patabilidade com as obrigaÇões assunridas,
iodas as condições de habiLitação e qualificaÇáo êxigidas no lespectivo processo licitâtório,
apresentando ao contratante os documentos nêce3sários, 9etrq)re que sollcitado.

cr,AusuIÀ DÉEnÂ - DÀ ÀrrBàção E RBscrsÁo Do cot{TnÀTo:
Este contrato poderá ser alterado, unilateralmênte pela Contratante ou por aôordô êntre as
paltes, nos Çasos pxevistos no Àltiqo 65 e sêrá rescindido, de pleno direito/ conforme o
disposto nos Artigos 71 , 18 e 79 da lei 8.666/93.
O aontlatado fica obrigado a aceita! nas mes[!a3 condiÇões contratuais, os ecrésciltros ou

supressões que sê fizerem necessários, até 258 (vintê e cinco por cento) do walor inicial
atualizado do contrato.

cIáUsuIÀ DÍjcIT4À P3'DCIBÀ - DÀS PET{ÀtrIDÀDES :

À recusa injusta em deixar de curq>rir as obrigações assumidas e preceitos fegais, sujêitará o
Contrâtado, garantida a prévia defêsa, às seguintes penafidâde! prcwistas nos Àrts- 86 e 87 da
teí a.666/93: a - advertência; b - multa de mo!â de 0,5t (zero v1!giu1a clnco por cento)
aplj-cada gobrê o valor do contrato po! dia de atlaso na êntrega, no início ou na execução do

oti"to o.a contratado; c - nul.ta de 10* (dez por cento) sobre o valor contratado pela
inéxecução total ou parcial do contrato; d - suspensão temporáriâ de participar em llcitaÇão ê

j-mpedimênto de contratar com a AdninistlaÇão, poI prazo dê até 02 (dois) anog; e - declaraÇão
de inidonêidade pala licitar ou contratar com a AdministraÇão Pública enquanto perduraren os

motivos detenrrinantes da punj,ção ou até que seia promovj.da sua reabititação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade; f - simultanearoente, qualquer das penalidades cablveis
fundamentadas na l,ei 8.666193.

cr,tiuslrrÀ DIÉcüÀ SEqnoÀ - Do rtRo:
Para dirütrir as questõês decorrêntes deste contrato, as partes elegen o Foro de cÔmârca de

Mamanguape, Estado da Paraíba.

E, po! estaren de Pleno acordo,
assinado pelas Partes e Po! duas

foi lavrado g plesente contrato em 02 (duas) vias. o qual-

testerourüras.
va1

MarEnguape - PB, .

PELO CONTRATÀNTE

de de 201-6.

TBSIEMUNHAS

JOÀO FERREIRÀ DÀ SILVA FILHO
Prêsidentê da Câmàra
037 . 463. 444- 40

PEÍ,O CONTRÀTÀDO

cufursrrrÀ orrÀvÀ - DÀr @RrcÀçõEs Do "'NTRÀ,ÀNTE: d-T\
a - Efetuar o paqamento relatj-vo â prestação dos serviços efetivamente realiza$)s fLde í ácordfr I

com as lespectivas cláusulas do presente contlato; \r; --ib - Ploporcionar ao contratado todos os meios necessários para a fiel prestaÇãd\í{os servrçS/
contratados; \C. "",. OY
c - Notlficar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qua-}irÊbãos
gerviÇos, exercendo a nais ampla e completa fi-scali.zaÇão, o que não exlme o Contratado de suas
responsabi"lidadês contratuais ê legals.
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
crr,GRÀ uuNrcrPÀr DE lq}qrrcuÀPE

GÀBTNETE Do PREsTDEMtt DÀ cÁr'GxÀ

Expediente :

À.§6unto :

LêgisIação:

ÀDexo:

ExposrÇÃo DE Morrvos N.o rN00001,/2016
sEcRETÀRrA DÀ cÂlrAxA l.{t Nrcr pÀr, DE MA}a'NGUÀPE

Prestação de servlços técnicos especializados na
área contábil - contador -, correspondendo a
elaboração da contabilidade da Câmara Municipal
de Mamanguape, com vistas ao flel cumpri,mento da
LegislaÇâo pertinente e as normas e regu.Iamentos
ditados pelos respectivos órgâos fiscalizadores.
os referidos servj,ços náo incluem a elaboraÇão
da PrestaÇão de Contas Ànual, pela qual o
Contratado receberá o equivalente ao valor
mensal da contrataÇão.
Art, 25, inciso II, da Lei Federal n" 8.666/93 e

suas alterações.
ExposiÇão de motivos correspondente e seus
elementos, lnclusive a ninuta do respectivo
contrato.

!ramânguape PB, 08 de Janeiro de 2016'

FERREIRÀ DÀ SILVA FÍLHO

DESPÀCHO

ÀpRovo a corxespondente ploposta nos termos do êxpediente supra mencionado. Acolho a situação
àe rnexiqibiliaãae de llcitação, por estar em consonância com as disposiçÕes cÔntidas na

legislaÇáo pertinente.

Remeta-se o processo, dêvidamente instruldo de todos os seus elementÔs constitutivos, à

apreciaçáo da Àssessolia Julldica, para os fins e efeitos legai3'

J
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Pr:esidentê da Câmâra
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ESTADO DÀ PÀRAIBÀ

cÂraB,a l.{t NrcrpÀ, DE r.GtGl{GIrÀPE
À.lrsEssoRrÀ,run-Íorcl
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de inexigibilidade
fins previstos nos

o

PÀRECER

olige8r:

Àa8unto :

InteresBados :

Ànexo :

L,

ExposrÇÃo DE t otrvos N." rN00001/2016
SECRETÃRTA DÀ CÂMARA MI,NICIPÀI DE }NMANGUAPE

PrestaÇão de serviÇos técnicos especializados
na área contábiI - contador -, correspondendo
a elaboração da contabilidade da câmara
Municipal de Mamanguape, com vistas ao fiel
curnprimento da legislação pertj-nente e as
normas e regu.Lamentos ditados pelos
respectivos órgãos fiscalizadores ' os
referidos serviços nâo incluem a elaboração da
PrestaÇão de Contas ÀnuaI, pela qual o

Contratado receberá o equivalente ao valor
mensal da contrataÇâo.
Câmara Municj-pal- de Mamanguape e: ASTEC Group
Contadores Àssociados s/s Ltda.
ExposiÇão de motivos corresPondente e §eus
elementos, inclusive a minuta do respectivo
contrato.

Ànalisada a natéria, nog termos da ],ei l,êdelal n" 8.666/93 e suas altelaçôes, e considerando o

teor dos documentos e infoltlaçÓes apresentados, êsta Assessoria 'luridj'ca é dê parecer
favorável ao rêcorürecimento da situaçJo de Inexigib j,l idade de ticitação, como sê cÔntán no

dêspachodeacolhimentoexaradopelosenhorPresideatedaCânara,oqua]-estádêacordocomo
Àrt. 25, inciso II, do referido diploma legal'

Esta Àssessoria Jurldica sugere a publicação do5 extratos de ratificação'
dê licatação e do contrato correspondente na lltg)rênsa oficial' para os

A!ts. 26 e 61 da Lei !'ederal no 8.666/93 e alteraçÕes'

Marnanquâpe - PB, 11 de Janeilo de 2016.

Às 5es JurÍdlco
PB 15.685
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ESTÀIrc DÀ PÀRÀIBÀ
cÂIÀnÀ uuNrcrPÀr DE rGldÀNct APE

cÀBrNErE Do PRE§TDETTE DÀ cár.GRÀ

Mamanguape - PB, 11 de Janeiro de 2015.
PORTÀRLA NO IN 00001/2016

o PRESTDENTE DÀ CÂI'!qRÀ DÀ CÀ'BRA uuNÍcr pÀ], DE IB}aNGUÀPE, EsrÀDo DA PÀaÀÍBÀ, no uso de
suas atribuiÇóes legai s,

R E S O L V E:

RÀTI FICÀR a Inexigibilidade de l-icitaçào, quê objetiva: PrestaÇão de serviços técnicos
espect alj.zados na área contábil - Contador -, correspondendo a elaboraÇão da contabilidadê dâ
Câmâla Municipal de Mamalrguape, com vistas ao fj-el cüq)rimento da legislaÇão pertinentê e âs
nor]Iurs e !êgulamentog ditados pelos respectj.vos órgãos fi"sÇali zadore s . Os refêridos serviÇos
não incluen a elaboração da PlestaÇáo de Contas Ànual, pela qual o Contratado receberá o
êquivalentê ao valor mensal da contratação; com basê nos elementos constantes da Exposiçào de
Motivos n" IN00001/2016, a qual sugere a contrataÇáo dê:

- ÀSTEC Group Contadores Àssociados S,/S Ltda.
10 - s 96 .370 /0001- 97
Val-or: R§ 65.000,00
Publigue-se e cuÍpra-sê.

.- a)
2oFt

o

oP L

NA ,!

o
,ú

Á

4?lfu-
,roârlTERRE r RA DÀ srLVÀ FrrHo

// Presídente da câJtrala
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBA
cÂr{àRA r.rr}íIcr pÀ! DE r.alaNcuÀpE

GÀBTNETE Do PRESTDEIÍIE DÀ cÂl0nÀ

MamÂnguape - PB, 11 de Janeixo de 2016.
pOr(DÀRrÀ rro Dr 00001,/2016-01

o PRESTDENTE DÀ cÂtÍAxÀ DÀ cÂl,qnÀ MuNrcr pAL DE }ataNGUApE, EsrÀDo DÀ pÀxÀÍBÀ, no uso de
suas atribuições lega!. s,

R E S O L V E;

ADJUDICÀR o objeto da licitaÇão, modalidadê Inêxigívef n" IN00001/2016: PrêstaÇão de
serviÇos técnicos êspecialj-zados na área contábif - contado! -, coüespondendo a elaboração da
contabilidade da Cârnara Municipal de Mananguape, com vistas ao fiel cumprimento da legislação
pertinente e as normas e requlamentos ditados pelos respectj-vos órgãos fiscalizadores. Os

rêferidos serviços não incluem a êlaboraÇão da Prestação de Contas Ànual, pela gual o
Contratado recebêrá o equivalente ao valor mensal da contlatação; com base noS elementos
constantes do pxôcesso correspondente, a:

- ÀsTEc Gloup contadores Àssociadoe S/5 Í,tda.
10. 596. 3'l O / O 00],- 9'7

valor: R9 65,000,00
Publique-se ê cutrq)ra-se.

IRÀ DÀ S I],VA FILHO
residente da câmara

N
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Comprovante de tnscrição e de Situaçâo Cadastral

Contíbuinb,

Confira o§ dadc de ldont'Íicáç& dâ Pessoa Júdicâ 6, so houver qualquer divergência, Píovidêncio iunto à

RFB â sua âtuâlizâçâo cedastrd.

REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL
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pelo presentê instrumento porticulor de conhoÍo de consliiuiçôo de sociedode,

dolilogrofodo e ossinodo no presenço de duos leslemunhos oo finol nomeodos e

slgnotódos, comporecem os tombém infro-ossinodos, NEUZOMAR DE SOUSA SIwA,

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

bens, Coniodor CRC 26671P8, pôrlodor do Cédulo dê ldentidode n" 431 '01 l-

ssp/PB, cPt n. 205.902.88+15, residenie e domiciliodo à Ruo Dr Juorez Gueno. s/n

- Centro - CEP:58.28G000 - MomonguopeiPo, e, IENIRA TERNANDES DE SOUSA

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

porciot de bens, conlodoro cRC 7792/?à, portodoro do cédulo de ldenlidode no

318.238 - ? vio - SSP/PB, CPF n'141.998.40+78, residênle e domiciliodo à Ruo Dr'

Juorez Gueno, s/n - centro - cEP: 58.28G0@ - Momonguope/Pb, têm iusto ê

conhotodo medionte os clóusulos e condiçôes sêguiniês que mÚtuo e

reciprocomenie oceiiom e ouiorgom:

cúusutA SE6UNDA - o copitot sociol seró R$ 50,900,6 (Cinquento Mil Reois),

divid'Ílo em 50.000 (cinqÚento Mil quotos), no volor nominol dê R$ l 'Clo {Hum reol)

codo Umo, integrolizodos, neste oto êm moedo corÍentê do Poís, pelos socios:

i-

o

â--

CoNTRATO DE CONSTITUIÇAO

ASÍEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/s UDA.

cAPlrA(n§)QUOTAStos
9045.000,0045.000NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
tns.000.005.000TENIRA FERNANDES DE SOU SA

'10050.000,0050.000IOTAT

ák-,
\--.à/

v

CúUSUIÁ pRIMEIRA - A Sociedode giroró sob o nome empresoriol ASTEC GROUP

CoNIADORES ASSOCIADOS S/S LTDA, e leró sede e domicílio no Ruo Presidente

Joõo Pessoo, 157. Cep: 58.280-000 - Momonguope/PB'

Continuo no fI.02
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CONTINUAÇÃO DO CONTRATO SOCtÀL:

ASTEC GROUP COMADORES ASSOCIADOS S/§ LTDA

CLÁUSUtA IERCEIRA

CONÍABILIDADE,''

O obtelo do socledode seró o "ATIVIDADE DE

ctÁusul,A QUARTA - A sociedode iniciorÓ suos olividodes o porllr do regisko no

Cortório dê Registro Civil

indêlerminodo.

d6 Pessoo Jurídico e seu prozo de duroçÔo é

cLÁusutA QUIMA - As quoios sõo lndivlsÍveis e nôo poderÕo seÍ cedldos ou

tronsferidos o lerceiros sem o consentimenlo do outÍo sóclo' o quem fico

ossegurodo, em iguoldode de condlções e preço direito de prêferêncio poÍo o

suo oquisiçôo se postos à vendo, Íormolizondo' se íeolizodo o cessÔo delos' o

olteroçôo controtuol pertinenle'

ctÁUsutAsExÍA.Aresponsobilldodedecodosócloé,restrltooovolordesuos
quotos, mos lodos respondem solidoriomenlê pêlo integrolizoÇôo do copilol

sociol.

ctÁUsUtAsÉnr^A.Aodministroçôodosociedodecobôíóunicomenteoosócio

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA. com poderes e otribuições de odministrodor

oulotizodo o uso do nome empresoriol' vsdodo' no enlonto' em otividodes

êstronhos oo iniêíesse sociol ou ossumií' obíigoçÕes seio em ÍovoÍ d€ quolquer

dos quolislos ou de terceiros, bem como oneror ou oliênor bens imóveis do

sociedode, som ouloíizoçÔo do outro sócio'

ctÁUsutAoÍIAvA.AÍêsponsobilldodelécnicopeloexecuÇôodosserviços
profissionois prestodos pelo sociêdode' de ocordo com os obiêtivos sociois' esloró

o corgo de lodos os sócios, e ossim distribuído:

Continuo no fl. 03
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CONTINUAÇÃO DO CONÍRATO SOCIAL:

ASIEC GROUP CONTADORE§ ASSOCIADOS S/§ LIDA

NEUZOÂ,IAR DE SOUSA SILVA, conlodor, cRC/PB 2óó7, responderó por todos os

Serviços Conióbeis previstos no oítigo 25 do Decrelo- Lei no 9'2994ó'

LENIRA TERNANDES DE SOUSA SIIVA' Coniodoro' CRC/PB no 7792' pelos serviços

contóbeis no ortigo 25 do Decrelo- Lei no 9'29$4ó'

ctÁUSUtA NONA - Ao lérmino de codo exerclcio sociol' em 3l de dezembro' o

odministrodorprestoróconlõsJustiÍlcodosdesuoodministroçôo'procodendoà

eloboroçôo do invenlório, do bolonço pottimoniol e do bolonço de resuliodo

econômico, cobsndo oos sócios, no propoÍçôo de suos quotos' os lucros ou

perdos oPurodos.

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

fozeremossóciosrelkodosdolucros,queoofinoldoexercÍciosêíôooiustodos,

deÍoÍmoocoÍÍesponderem€xolomênleoproporçõodesuosquotosdêcopitol.

ctÁU§uLA DÉCürlA - Nos quoiro meses segulnles oo lérmino do exercÍcio soclol' os

sóciosdellberorôosobreoscontosedesignorÕoodminislrodoresquondoforo

coso.

ctÁUSUtA DÉCil A'PnuÂEIRA - A sociedode poderó o quolquerlempo' obrir ou

Íechor filiol ou outro dependôncio, medionte ollêroÇôo controiuol ossinodo por

todos os sócios.

regulomentores Perlinentes'

Fh

CLÁUSULADÉCUIA-SEGUNDA-OEsÓciospoderÔo'decomumocordo'Íixorumo

rêtkodo m€nsol, o título de "prôlobore" ' observodos os disposiçôes

I ,eh.
ê

Coniinuo no fl. 04
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coNilNueçÃo Do coNTRAio soclAL :

ASTEC GROUP CONIADORES A§SOCIADOS S/S tÍDA

CLÁUSUIA DÉCU A'TERCEIRA - Folêcendo ou lnterdltodo quolquer sóclo' o

sociedode continuoró suos otividodes com os herdeiros ou sucêssores' Nôo sendo

possÍvelouinexistindointeressedes}osoudo(s}sócio(s)remonecenle{s),ovolor

dêseushovoresseróopurodoeliquidodocombcsenosituoçôopoirimonioido

sociedode, à

levontodo.

doto do resoluçõo, verificodo em bolonço especiolmente

PARÁGRAfO ÚXICO - O mesmo procedimenÍo seÍó odolodo em ouiros cosos em

que o sociedode se resolvo em reloçõo o seu sócio'

CtÁusUtA DÉCn A'QUAIÍA - O Admlnl§trodor decloro' sob os penos do lei' de

que nôo estó impedido de exercer o odminislroçõo do sociedode' por lei

especiol, ou êm virtude de condenoçõo crlminol' ou por se encontror sob os

eÍeitos delo, o peno que vede' oindo que tempororiomente' o oceso o corgos

públicos; ou por crime folimonior' de provoÍicoçôo' peito ou subomo' concussõo'

pecuiolo, ou contro o economio populor' contro o slslemo flnoncoiro nocionol'

contro normos de dêÍêso do concorrêncio' conlro os reloções de consumo' Íé

público, ou ProPriedode'

CLÁUSULA DÉCm 'OUINTA - Fico eleilo o Íoro de Momonguope poÍo o exercÍcio

e o cumprimento dos dkeilos e obrigoçôes resullontes desle controto'

E, por se ochorem cssim juslos e controtodos' ossinom o

presenle instrumento em 03 vios de iguol teor e formo' iuntomente com os duos

testemunhos o seguk firmodos' poro quê se produzom os seus 'iurídicos e legois

eÍeitos.
monguopo(Pb), 02 dc icnelro de 2009'w
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]IIINISTÉRIO DA FAZENDA
Sacrct rla da Rec€ltâ Federal do Bradl
ProcuradoriaGeral da Fâzenda Naclonal

CERTIOÃO NEGATIVA OE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERÂIS E À DíVIOA ATIVA
DA UNIÂO

Nome: ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. ' ME

CNPJ: 10.596.370/000147

RessallEdo o dirêito dê a Fazenda Nacional cúrar ê inscrerer quaisquer dlüdas de responsabilidade do

sujeito passi\D acima identiícado qu€ üerem a ser apuradas, ê ceÍtificado que não constâm
pendências em seu nome, relatiras a créditos trifutários administrados pela Secretaria da Receita

Foderal do Brasil (RFB) ô a inscrigÕos 6m OMda Ati\a da União iunto à ProcuradoÍieôeral da Fazenda

Necional (PGFN).

Esta certidão, Élida para o êstabelecimento matriz e suas fliais, refere'se à situação do suieito

passilo no âmuto da RFB e da PGFN e abrange inclusire as contribuições sociais pÍ€üstas nas

alín€as 'a' a 'd' do parágraô único do aÍt. 11 da Lei ns 8.212' de 24 dê,iulho de 1991

A acôitação d6sta ceÍtidáo está condicionada à \êÍiicaÇão de sua âúenticidade na lntemet, nos

endereços <http://u,ww.receita.hzenda.gov'ba ou <http://www.pgft'fazenda.gov.br>'

CeÍtidáo êmitida gratuitamente com bsso na Portaria Conjunta RFB/PGFN nC 1 751, de 0211012014.

Emitida às l4:52:'13 do dia 1iV09/2015 <hora € data de BrasÍlia>.

Válida atá 12103120't6.

Código de controle da certidão: E883.2EDF.49E9.62O5

Qualquer rasurâ ou emenda in\alidârá esle documento.

Modelo apro\€do pda PoÍtaÍia Coniunta PGFiI/SRF n0 3, de 2?,1112005, alterada pela Portaria

conjunta PGFwSRF nc 1, de 1910í2006.
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ffi GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. SER

29

CERTIDAO

CÓDIGO: 76AF.DOC7.CFD3.AB77

ldentifi cação do requerente:

cNPJ/oPF: t 0.596.370/0001'97
R.G. :

Emitida no dia2311212015 às 14:12:13

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

assentamentos existentes noste órgão, que o rêquerente suPra identificado está em situaçáo

REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débltos fiscais
admlnlstratlúos e inscrltos em Divlda Atlva,A referida identiÍicação náo pertence a
contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da ParaÍba'

A presente certidáo não compreende débitos cuia exigibilidade esteja suspensa, nem

exclui o Jiieito Oe a Fazenda Públiôa Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela

porvsntura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir d9 d4a de_ sua emissão,
devendo ser confirmada a sua aútenticidàde através do serviço Validar Certidáo de Débito na

página www. receita.Pb.gov.br.

oBS: lnválida para licitação no que se reÍere -ao fornecimento de mercadorias ou

;;;6á; d" ;e''rtços de tiansportà lnterestadual e.intermunicipal ou comunicação não

ãompràendiOos nicompetância tributária dos municípios se o requorentê supÍacitado

estlvor locallzado no ostado da Paraiba.

válldâ com a agresêntacão coniunta do cârtão de inscrigão-no CPF ou no CNPJ da'.'"- *"' 
s;iliaàããi neceÍta fedaral do Mlnlstórlo da.Fazenda'---'---óeltiàm ao Dóblto êmlüda vlâ 'lntêmet"
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
CNPJ: 08.898. 1240001 -48

RUA 0O IMPÊRAOOR 78 CENTRO MAÀIIANGUAPE-PB CEp:58280.@0
FONE; (83) 3292-2779

SECRE?ARIA OE FINANÇAS

CERT|DÃO NEGATIVA DE DÉB:TOS MUNICIPAIS

NÚMERO oA CERTIDÂO OÂTA OE EMISSÃO VALIOAOE

c00091 29t10t2015 18C DIAS

DADOS OO REQUERENTE

ASTEC, GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. ME

Íío
CENTRO

tNscRrçÀo MUNtCIPAL

54 02 36

umêro

157

CenrÍrco. para os devidos fins, qus.de conformidade com aB inÍormaçÕgs prestadas pelos óÍgáos compêtentes
desra Prefertura, NÂO CONSTA DÊBITOS referent€ a Tributos Municapals inscfitog ou nâo em Díyida Atrve
até a presente data, paÍa o rcquercntê soma.

10 596 37010001.97

PRESIDENTE JOAO PESSOA

om

OAOOS DA CERT|DÂO

CERNOIO NÉGATIVA OE DÉITTO§

OBSERVAçÃO

Frcam, todavia, Í€§dvad6 oo dirBíto! da Fszonda Municip€l de cobrar quãsqueÍ dêbto3 que venham a seÍ
oostenoímenta apurâdor. Oo qur conrlar, pasram6 a prGônte cÊrlidâo paÍa nns de PROYAS JUNTO A TODOS E

ôurrsoueR ôRGÁos.

ESTA CERTIDAo REFERE.S€ EXCLUSIVAM€NTE A SITUAçAO OO CONTRIBUINTE NO AMBITO DESTA

SECRETARIA OA FAZENOA MUNICIPAL

E 29 do outubfo da 2015

NOTA IMPORTANTE: OUALQUER RASURA TORNARA O PRE§ENTE DOCUMENTO NULO

É.',il{lo ert CLEC|A

ft: &t
I
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CAIXA ECO óMrcA FEOERAL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10596370/ooo1-97

RAZãO SOCIAI: ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA

Endcreço: RUA PRES IOAO PESSOA 157 / CENTRO / MAMANGUAPE IPB I
58280-000

A Calxa Econômlca Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8,036, de 11 de maio de 1990, certiRca 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 débltos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,

decorrentes das obrigações com o FGTS.

Valldader L6l t2/20L5 a L4loL/2016

CcrtlÍicâção Númcro: 2015 12 1 6035635586547 7 5

Informação obtida em 23/L2|2OL5, às 17:22:42.

A utllização deste Certificado para os fins previstos em Lei está

condicionada à verificação de aútenticldade no site da Caixa:

www.calxe.gov.br

I of I 23/1212015 l6:2i

a*o"/voLÍ i
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csntroÃo NEGÀTrvÀ os oÉgrros rRÀBÀr,HrsrÃ,s

Nome: AS?EC GROUP CONTÀDORES ÀSSOCIÀDOS S/S LTDA. - ME (MÀTRIZ E

FIIJIÀIS )

CNP.I: 10. 595 . 370 / O00L-97
Certidão n": 21343 8697 / 20L5
Expedição: 23/12/20L5, às 17:25:08
Validade: L9/06/20L6 - 180 (cento e oit.enEa) dias, cont.ados da data
de sua expedição.

Certifica-se que ÀsrEc qnoup coN:rÀDoREs ÀasocrÀDos s/6 rJ?DÀ. - ríE
(ríÀtRrz B rrLrÀrg), inscrito (a) no CNPJ sob o n" 10.596.370/0O0L-97,
§Ão coxste do Banco Nacional, de Devedores Trabal.hisEas.
Certidão emitida com baee no arc, 542-A da Consolidação das Leis do
TrabaLho, acrescenEado pele Lei n' 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução ÀdministsraEiva n' ]-470/2oLL do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agoEEo de 2011.
os dados const.antes desEa Certidão são de re sponsabi L idade doe
Tribunaie do Trabalho e eatão at.ualizados at.é 2 (dois) dias
anEeriores à daEa da sua expedição.
No caso de pegsoa jurÍdica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos o6 seus es tabeLecimentos , agência§ ou f iliaj's.
A acêiEação desta cer!idão condiciona-se à veríficação de sua
auEenÊicidade no porEal do Tribunal Superior do Trabalho na
InterneE (http: / /w,,tw, Eet. jus. br) .

cerEidão emiEida gratuitamenEe.

TNFORTíÀçÃO rt[PoRrÀlfrE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhi.stas consEam oE dados
neceesários à identificação das pes§oas naEurais e jurldicas
inadimplentes pêrante a ,Justiça do Trabalho guanEo às obrigações
eetabelecidas em eent.enÇa condenaEória Eransitada em julgado ou em

acordos judiciaie trabalhiE!as, inclusive no concernenLe aoa
recolhimenEos prev j-denciáriog, a honorários, a cusiaa, a

emolumenEoa ou a recolhimentos determinados em leii ou decorrentes
de execução de acordos firmadoe perante o Ministério Público do

Trabalho ou comissão de Conciliação Prévia.
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CONSELHO REGTONAL DE CONTABILlDADE. PARA|BA

ALVARÁ DE ORGANIZAçÃO CONTÁBIL
DE SOCIEDADE

O CONSELHO REGIONAL oE CONTABILIDADE - PARAiBA, m uso de suas atÍibuições legais

ê com Íurdamento no Dscreto-Lei na. 9.295/46, expêde o presente Atvará dê organizaçào
Contábil, para qtrê suía os eÍêitos legais.

tDENTTFICAçÃO:

REGISIRO NOllÉ CATEGORIA Ítpo oE v LO

PB{}2667/O-0
PS'007792O.0

r€r.col{AÂ DE sousÂ slvÂ
LENRA FEr§./^IOES DE SOT SA StvA

CII{IAOOR
CONIADOF

SOCD / ÊG.p. Tócnho
SOCD / R.!p. Tacnco

A íalsilicaÉo \dêste docunento consülui-se em crime provisto no Código Penal Bra§ileiro'

suieitarúo o aúor à rospecliva ação penal.

Emissâo: JOÃO PESSOA, 19.03'2015 a§ 16:02:36'

Válido até: 31.03,2016.
Código de ContÍole: 103972.

Para veriÍicar a auterticidado deste documBnto cor§utte o site do CRCPB

hp://www3.cfc.org.br/scriprvsql-c/íüro:rf .ailiftl
/o r\
11 Fr' J5 ãl

v UDO AT : 31.03.2016REGISTRO Na PB-000221/O-7

DEfioMrMÇÀO........... :

I{OME DE FANTASIA... :

CATEGORIA ............... :

CNPJ .......................... :

EI€EREçO ................ :

ASTEC GROT.P CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA

SOCIEDAOE

10.596.370/0001-97

R PRESIDÉIITE JOAO PESSOA, 157 . CENÍRO . MAMAI..IGIIAPE

5828G000

PB.

ATIVIDAOES

ldcl
l9/03/201S l6:0

ü

TÍTULAR / SÓCK}S / RESPONSÁVE§ TÉCNICOS
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE. PARA|BA

CERT|DÂO DE REGULARIDADE CADASTRAL
DE SOCIEDADE

o CoNSELHO REGIONAL DE CONTABILIDA)E - pnnniel certifica que a
Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação

regular.

IDENTTFICAçÃO DO REGISTRO

DENOMF.IAçÃO.......... : ASÍEC GROUP CONTADORES ASSOCIAOOS S/S LTDA

NOME DE FANIASIA.. :

REG|STRO................. : PB-000221iG7

CATEGORIiA............... : SOCIEDADE

CNPJ.......................... : 10.596.37U0001€7

LF

o
a
o

I)c oCPL.

A presentê CERTDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou inÍrações que,

posteriormênte, venham a ser apurados pelo CRCPB contrâ o referido registro'

A falsificação deste documento constitu:-se em crime preústo no código Penal

Brasileiro, sujeitando o aúor à respectiraa ação penal.

Emissão: JoÃo PESSOA 23.12.2015 as 17:16:07.

Válido até: 22.03.2016.
Código de Controle: 123595.

ParaverificaraaúenücidadedestedocumentoconsulteositedocRcPB.

vv4r &cíc.qg.brsttlÉs/sql-csBúla\,6PB.dlíog ln
1t1
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE. PARAIBA

CERTDÃO DE REGULARTDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONA DE CONTABIUDADE - PARA|BA certifica que o(a)
profissional idenüficado(a) no presente documento encontrÉFse em situação regular.

IDENTIFIC Ão oo REGtsrRo

Emissão: JoÃo PESSOA 23.12.2015 as 17:17l.22.

Válido até: 22.03.201 6.

Código do Controle: 123597.

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

NoME................. : NEUZOMAR DE SOUSA SILVA

REG|SIRO.......... : PB{02667/o{
CATEGORIA........ : CONTADOR

CPF.................... : 205.902.884-15

$r,,r &cíc.d g.Ú/sc'l ÉE/sql-cm$Jl8\&Pg.dulog ln
111

d*\

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infraçÕes que

posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPB contra o reÍerido registro'

A Íalsificaçáo deste documento constitui-se em crime preústo no código Penal

Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva açáo penal'



f

CuRRrcur-upr Vmnr
NeuzomeR De Sousn Stlva

55 anos
Rua Dr. Juarez Guena, 54, Centro- Mamanguape/PB, Cep.: 58280-000
TeleÍones: (0*83) 3292-2765 (secretária Thais) e (0'.83) 99997-1610
E-mails: neuzomar.silva@uol.com.br e astec@asteccontadores.cnt.br

q

CURRICULO COMPLETO NA PLATAFORMA LATTÉS DO CNPQ (httpJ,latter.cnpq.brl

OBJETIVOS

Disponibilizar no$so concurso como Profissional Contabilista e Professor em cutsos de pós{raduaÉo em

.contabilidade, controladoria, auditoria contábil, auditoria de pessoal, planeiamento tributário, perícia contábil,

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

DISCIPLINAS MINISTRADAS EM CURSOs oe emoulcÁo e pôs.cRloulcÃo

Contabilidade Básica, Contabilidade Comercial (prálica), Contabilidade lntermediária, Tópicos Contempolâneos de

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

Contabilidade Financeina, Tributos em espécie (Pis e ConÍis), Auditoria Pública e Laboratôrio Contábil.

FORilAçÁO ACADÊUrcl Em H[V* DE GRADUAçÂO E PÓS.GRADUAçÃO

Pós-Graduaçã o em Contábil Auditoria concluida pela (C.E.) UNP-UNIVERSIDADE POTIGUARIRN - 2002

Graduação em Ciências Contábeis concluida pela UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB - 1985;

Contador . Número de Reglstro ProÍlsslonal no Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Paraiba

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

EXPERÊNCIA ACAOÊMrcA E PROFISSIoNÂL EM lNSTlrUlçÔES DE ENSINo

o professor do Unipe - Cêntro de Ensino de João Psssoa - 10 anos em curso de graduaçáo em

mntabilidade(2002 - 2A13\;

r professor do IESP - lnstituto de Educação Superior da Paraíba - 3 anos em curso de graduaçáo e pós-

graduação em Contabilidade- (2007 a 2009);

. ÉroÍesgor do CEAP - Centro de Ensino Apticado de Pós Graduação - MaceiôAL - 2 anos

o prolessor do lM - lnstituto Moderno - I anos em curoo têcnico de contabilidade- (1985 a 1993);

a

a

a

'r,,,,, EXP.EBIÊNCIA P&OJ1§S10NAL,E1; CUR§QS E IREINAMENTSS EMPRESARIÂIS

r Ministrante de Curso pelo SEBRAE (Departamento Pessoal);

o Ministrante de Curso pelo Unipe (Práticas Modemas de Contabilidade);

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

Àt\I

íl

"9



a

EXpERtÊilCAp§qFJ§§nNAL EÍrt CpNTAB|L|DADE NAS AnaS pRrVlol e rúeu$ ,r,_if--.

Experiôncia proÍlssional de mais de 30 anos em contabilidade comercial com escritório de cqntabilidade
estabelecido, com carteira média de 200 clientes nas mais diversas áreas da contabilidade mmerciai, ineluindo
a prestaçáo de servirps de consultoria (1983 - 2016);
Conlador Público, com serviços prestados a diversas entidades públicas a exemplo de: Prefeituras Muniqpais
de Cunal de Cima, Cuitê de Mamanguape, ltapororoca, Jacaraú, MataÍaca, Marcaçâo, Mamanguape, pedro

Rêgis, Rio Tinto, Araçagi, Dona lnês, Juripiranga, salgado de são Fetix, câmaras Municipais de Baia da
Traiçá0, Marcaçá0, Rio Tinto, Mamanguape, Capim, Cuité de Mamanguape, ltapororoca, Mataraca, Bayeux e
Autarquias e lnstitutos de Previdência Próprios (1993 a 2016);

Perito-Contador diversas a$es judiciais em atendimento as solicitaÉes da Justiça da Comarca de
Ir/amanguape-PB - De 1990 a 2011;

Contador-Eleitoral - Execulor de Contabilidade Eleitoral de candidatos e partidos eleilorais nos últimos 25
anos - De 1989 a 2015;

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

PRÊMIOS E HONRARJAS RECEBIDOS

a

a

a

a Honrarla e Homenagem Recebldar em diversas tuÍmas de formandos do Curso de Graduação em Ciências
Contâbeis do UNIPE, referente ao trabalho desenvolvido com empenho e dedicaçâo a esses alunos até 2011;

Titulo de Cidadão do MunicÍpio de MamanguapelPB, pelos relevantes serviços conlábeis prestados em prol

do desenvolvimento do municipio:

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

dêsenvolvimento do municÍpio;

Título de Cidadão do Municipio de Luiz Gomes/RN, pelos relevantes serviços sociais prestados na formaçáo

de Jovens.do Municlpio;

Premio Excelôncia e Qualidade Brasil 2015, pela Braslider em São Paulo pelo destaque como ContadoÍ

Público;

Premio Referencia Nacional e Qualidade Empresarial em 20'15, pela ANCEC em Sáo Paulo pelo destaque

como Contador Público;

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

voluntários nos 26 anos de participação, como sôcio, insúutor, palestrante.

Participaçâo em dezenas de bancas de avaliação de tabalhos de conclusâo de curso e monograÍias em cursos

de graduação de instituiçÕes de ensino do Estado da Paoiba;

Orientador de diversos trabalhos de onclusão de cunso, monografias e estágios superyisionados em cursos de

graduação de institui@es de ensino do Estado da Paraiba;

.' REFERÊNCIASPE§§OAIS

ProÍ. Luiz Márcio de Brito Marinho, ProÍessor do Cuno de Ciências Contábeis do IESP - Telefone: (0"83)

98810-3805:

ProÍ. Fábio Lira, PoÍessor do Curso de Ciências Contábeis da UFCG - Telefone: (0*83) 99106-3500.

João Pessoa/PB, janeiro de 20'16.

NEUZOMÂR DE SOUSA SILVA

a

o

a

t

a

a
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CONTRATO ": 00001/2016-CpL

TERUO DE CO}üTRATO QUE ENTRE SI CEI,EBRÀM A Cfu4AXA
iG}G.NGTIAPE E À.STEC GROUP CONTÃDORBS ASSOCIÀDOS S/S
FORNECTMENTO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVTÇOS CONFORME
NESTE INSTRUMENTO NÀ FORI,ÍA ÀBÀIXO:

Pê.lo prêsente instrumênto particular de coDtrato, de um .1ado cáearâ Municipa.l de IrÍàrnânguape -Rua Duque dê caxias. 123 - centro - Ilamanguape - pB, cNpJ n" r2.i2o - 256/ oool-52, nêste atorêpresentada pelo Presidente da Câ$ara Joâo Ferrêira da silva ['ilho, Brasileiro, Dlvorciado,
comerciante, residentê e doÍLiciriado na Rua sevêrino victor, 45 - planalto - Maman$iape - pB,
CPE I1o 031.463.444-40, cartêila dê ldentídade no 2.288.944 SSP-PB, doravante síÍq)lêemente
CoNTPATÀNIE, e do outro lado ASTEC Group Contadores Assoclados s/s Ltda - Rua presidênte Joãopêssoa, 157 - centro - uamanguape pB, cNpJ ú" 1-0.596.310/0001-97, doaavante slmplesmêntê
colrrRÂTÀDo, decidiram as partes cont.ratantes assinar o prêsente contrâto, o qual se regêrápelas cIáusulas e condiÇões seguintes:

cu(usrEÀ PRTMETRA - Dos Fl IrDÀüEIÍrDs rx) c(xa:rRÀro:
Este contrato decorre da licitaÇão modalidadê Inexigível n" f 00001/2016, procêssada nos
têúnos da l,ei Fedêral n" 8.666193 e suas alteraçôes.

C,,i{USIIIÀ SEGI'NDA - DO O&'EIO DO @IÍIRÀTO:
o p.esentê contrato têm por objeto: Prestação dê serviços técrricos especiafizados na árêa
contilbif - contador -, correSpondendo a êla.boração da conta-bilidadê da cámara t"Íunlcipal de
Mamanguapê, com vistas ao fiel clmpriltrento da legislaÇão pertinente ê as normas ê rêqulamentos
ditados pêlos respectivos órgáos fiscalizadores. os rêfêridos sêrviços náo incluêm a
elaboraÇão da prestação de Contas Ànual, pela qual o Contratado rêceberá o equivalente ao
valor menga1 da contr:ataçào.

o fornecimento ê/ou prestação dos servi-ços devêrão obêdecer rigorosamentê às condiÇões
expressas neste instrunênto, proposta aprêsentada, Inexigivel nô IN00001/2016 e instruçôes do
Contratantê, documentos essês que ficaú fazendo partes integrantes do prêsente colrtrato,
1ndêpendente de transcriÇáo.

CIáUSUIÀ TERCEIRA . DO \TÀI'N, E PREçOS:
O valor: total destê contrâtô, a base do preÇo proposto, é dê R$ 65-000,00 (SESSENTÀ E CINCO
MlL REÀIS) .

Rêpresêntado por: 13 x R$ 5.000,00-

Cü(USUIÀ oI,ÀRTÀ . Do RE,AJUSTàüENIo:
Os prêÇos contratados sáo fixos pefo período de r.m ano, exceto para os casos prev_istos no A.rt.
65, S§ 5" e 6", da Lei 8.666/93.
ocorrêndo o dêsêqu1l1brlo econô[Lico-fínanceiro do contrato, poderá ser restabelecida a relaÇão
que as partês pactuar.rm iniclalmente, nos termos do Ar:t- 65, Ínciso 1I, Alinea d, da Lei
8.666/93, mediante comprovaÇão documênta1 e requerimênto expresso do contratado.
o Contratado se obriga a prestar seus ser\riÇos na sede do Contratante ou em uma de suas
dependências, com visitas sistemáticas. fora disso, ficará a lntêira disposiÇão, diariamente,
êm sêu êscritório, ou quando convocado aleatoriamente.

criíusurÀ crrrNrÀ - DÀ DorÀçÃo:
As dêspesas co.rrerão por conta da segx.rinte dotação, constamte do orçamento vigênte:
Recu.rsos Próprios da câmarâ l,Íunicipâ1 de MamaÍrquapê: 01,01 01.031.0001.2001 3390.35-00

CIÁUSI,IÂ SEXEÀ - DO PÀGN'EN'TO
o pagamento sêlá êfêtuâdo na
maneira: Mênsalmente, para
adimpl enento dê cada parcela.

Tesouraria do Contratantê, mediante processo regulàr, dê seguinte
período deocorrer no prazo de trinta dias, contados do

crÁu$[À sÉTna - Dos PRezos:
a pÍazo máximo para a execuÇão do objêto ora contratâdô, conforme
âdÍLitê prorrogação nos casos pre\ristos pela
considerado â pârtir da assinatura do Contrato:

Inicio: lmediato
Conclusào: 350 (trêzêntos e cinquenta) dias

O prazo de viqência do prêsênte contrato será dêteqÍLinado: até o final do exerclcio financeiro
dê 2016, conside-rado da data dê sua assinatura.

CÍ,ÀUSIIIÀ OITÀ\TÀ - DÀS OBRIGÀçõES DO COIÍTRÀTÀI|TE:
â Efetuar o pagârnento relativo ao fornêcimênto ou prestaÇão dos serviços efetivêmênte
rêafizados, de acordo com â5 respectivas cláusulas do prêsente contrato;
b - proporcionâr ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecinênto ou
prêstaÇão dos seaviÇos contratados,'
c - Notificar o Contratado sobre
produtos ou sêiviÇos, êxercêndo a
Contratado dê suas responsabilidade

qualquêr irrê
mais anpla

suas calâctêristicas, e que
Leí a-666/93, está abaixo -Lndicado e será
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clÀusurÀ lIoNÀ - DA.s OBRrGÀç6ES DO @rlB,ArADO:
a - Executar devidaEente
presente contrato, dentro

o fornêcirento ou sêrviços descritos na
dos mêlhores parâmetros dê quafidadê es

Cláusu1a co.r

quâf vai

PB, 11 dê Janêiro de 201r,.

tabelêcidoe p
atividadê rêlâcionadâ ao objêto contratual, com observáncia aos prazos estipulados
b Rêsponsabilizar-se por todos os ônus e ob
tributária e trabâlhista, bem como por todas

rigaÇõês concernêntes à legislaÇão fis
as despesas ê compromissos assumidos, a quêr

titufo, perante seus fornecedores ou tercêj.ros em razão da execução do objêto contratado;
c - Mantêr preposto capacitado ê idôneo, aceito pelo contratante, quando da execuÇão do
contrato/ que o representê integralmente em todôs os sêus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalizaÇão do Contratante devendo prestar os informês e
esc I arêcimentos solicitàdos,
ê - Será rêsponsável pelos danos causados direta$entê ao Contratantê ou a têrceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execuÇão do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizaÇão ou o acompantr.unênto pelo órgâô interessado;
f - Nâo cedêr, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrwnento,
sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante,.
gt - Mantêr, durante a vigência do contrato, em coÍpatibllidade com as obrigações assuÍLidas,
todas as condiÇões dê habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatórlo,
apresentando ao Contratantê os documêntos nêcessários, semprê que solicitado.

cráusurÀ DÉjcD{A - DÀ ÀflERÀÇão B REscrsÀo Do coNrRATo:
Estê contrato poderá sêr alterado, unifatêralmente pela Contratante ou por acordo êntrê as
partes, nos casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno dirêito, conforme o
disposto nos Artigos 71 , 1A e 79 da Lêi 8.666/93-
o Contratado fica obrigado a acêj-tar nas mesmas condj-Ções contratuais, os acréscimos ou
suprêssões quê se fizerem nêcêssários, atá 259 ivinte e cinco por cento) do valor inicial
âtualizado do contrato, ê, no caso dê rêforma de êquipâmento, até o limite dê 503 (cinguêntâ
por cento) para sêus acréscimos.

cüiu$,IÀ DÉcnG. r8nd3ÍRÀ - DAs pEmLrDÀDEs:
A recusa inlusta em deixar de cunprir as obriqaÇôês asslulj-das e preceitos leqais, sujeitará o
Contr:atado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da
Iei 8.666/93: a - advertência; b - m-rlta de morâ de 0,59 (zero virgula cinco por cênto)
aplrcada sobre o valor do contrato por dia dê atraso na êntrêqa, no inicio ou na execuÇãô do
objeto ora contratado,' c - multa de 1ots (dêz por cênto) sobre o valor côntlatado pela
inexecuÇão total ou parcial do contrato,' d - suspênsão têmporári-a de participar em licitaÇão e
ampêdamênto dê contrâtar com â AdrE-j-nistração/ por prâzo dê até 02 (dois) anos,' ê - dêclaraÇão
dê inidonêidadê para licitâr ou contratar com a AdministrâÇão Púb1ica ênquanto pêrdurârêm os
motivôs dete.rminantes da puniçâo ou até quê sêja promovida sua reê1ri1itàÇão pêràntê â própr1a
autoridadê que aplicou à pênalidadê,' f - simultanêamente. qualquer das penalidades cabíveis
fl-mdâmentadas na Lêi 8 - 666193-

cr,rÚsurÀ DÍ:cD{À sEqrlrDÀ - Do Eono:
Para dirimir as questões decolrentes destê contrato, as partês elegem o Eoro da Comarca de
Mamanguape / Estado da Paraiba.

foi lavrado o prêsênte contrato em o2(duas) vlas,
têstetn]nhas.

E, por êstarêm de pleno acordo,
assinado pe1
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rnm<reÍvpr, N" 1110000l/2016

DECrÀRAÇÃo - puBrrcAÇÃo

ELTENE NUNES DO SÀNIOS
Secretáxia

EsrÀDo DÀ pÀx.LÍBÀ
câranl. uuurcrpar, DE l l,oNcuÀrE

corfi ss.ão pmr,oNENTE DE r,rcrràçÃo

DEcLÀR.e,ÇÃo

Declaro para os dêvidos fans de direito, que uma côpia dos termos de Ratificaçáo e AdludicaÇão
bem como do respectivo extrato de Inêxi-gibil idade de licitaÇâo rêfêrentes ao processo acimaindlcado, foram dêvidamênte afixâdas no euadro d,e Divu-rEação destê ó.gão, nesta data, em
obsêrwância aE disposiÇões da Lei Fêdela1 n' a.666/93 e suas alterâÇôes posterio.re§.

Maranquape - pB, 11 dê ,faneiro de 2015-
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ESIÀIrc DÀ PÀRAIBÀ
cÂtanÀ uuNrcrPÀr DE ÀrÀr'oNcuÀPE

col,ÍssÃo pERt{ÀNErÍrE DE ErcrrÀçÃo

rNExrGÍvEr N" 1110000l/2016

DECrÀxÀÇÃo - PUBLTCÀÇÃo

DECLAReçÃO

Declaro para os devidos fins de direj.to, que ulla cópia dos termos de Ratificaçáo e Adjudicaçâo
ben como do lespêctivo extlato de lnexigibilidade de Licitação leferentes ao processo acima
indicado, foram dêvidanente afixadas no Quâdro dê Divü.Igeção deste órgão, nêsta data, em

observância as disposiçóes da Lei federal n" 8.666/93 e suag alteraÇões posteriores.

Mamãngua _PB 11 de Janêiro de 2016.

C 10 LEI FÍ
Presidente da cotrLi ssão
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ESTADo DA PARAíBA
CÂMARA MUNIGIPAL DE MAMANGUAPE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAçÃO.INEXIGIBILIDADE Nô INOOOOl/20í6
Nos termo6 dos elementos constantes da íespectiva Exposição de Motivos que instrui o
procêsso e obsêrvado o paaecer de Assêssoria Jurídica, reÍerênte a lnêxigibilidade de
Ucitaçáo no 1N0000112016, que objetiva: Prestação de serviços técnicos especializados
na área contábil - Contador; RATIFICO o coÍrespondente procedimerúo e ADJUDICO o

seu objeto a: ASTEC Group Contadores Associados S/s Ltda - R$ 65.000,00.
Mamanguape - PB, '11 dê Janeiro de 2016

JOÂO FERREIRA DA SILVA FILHO - PTESidENtE dA CâMATA

PUBLICAR

n - Quadro de Divulgaçâo do Órgão Reâlizador do certame - 11.01.í6
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ESÍADO DA PARA|BA
CÁMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LIC]TAçÃO
PROCESSO: Exposiçào de Motivos n' lN0000í/2016.
OBJETO: Pregtaçào de s€rviços técnicos especializados na á.ea conlábil - Contador.
FUNDAMENTO LEGAL: Aí. 25, inciso ll, da Lei Federalno 8.666/93 e suas alteraçóes.
AUTORIZAçÀO: Secretaía da Câmara Municipal de Mamanguapê.
RATIFICAÇAO: Presidente da Câmara, em 11/0í20í6

f - Quadro de Divulgação do Óção Realizador do Cêrtame - í í.01.í 6

PUBLICAR
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ESTADO DA PARAIBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DE CONÍRÂTO
OBJETO: PÍ6taçâo de serviç06 técnico6 6pecializad6 na área coniábil - Contador.
FUNOAMENTO LEGAL: lnexigibilidade de LicÍaçáo n" lNmml/20'16
DOTAÇAO: RecursG Próprios da câmara Municipal de Mamanguape: 0'1.01

01.031.0001.2001 3390.35.00
VIGÊNCIA: até o Íinal do êxêrcício íinanceiro dê 20í 6
PARTES CoNTRATANTES; Câmara Municapal de Mamanguape ei

CT N' m00í/2O16 - 11.01.16 - ASTEC Group Contador6 AssociadG S/S Ltda - R§
65.000,00

PUBLICAR

a - Quadro de DivulgaÇão do Órgão Realizador do Certame - í1,0í.í6
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ESTADO oR peRaÍee
PREFEITUF'A MUNICIPAL DE TWAI'IIANGUAPE

FIJNDADO PELA LEI N" 43 DE 16 de JULHO 1974

ESTADo DA PARÁIBA
CÂMARA MUNIGIPAL DE MAMANGUAPE

RATTFTCAçÂo E ADJUDTaçÀo - tNExtctBtLtDADE rilo rNooooí/20í6
Nos temos dos elementG constante da Íespectiva Expciçáo de Moti\ros que instrui o !}Iocesso e observado
o parecer da Assessoria Jurídica, refeÍente a lnexigibilidade de Licitação no |N0O0O1/2016, que objetiva:
Preslaçáo de serviçG técnicos especializados na área coitábil - Contador; RATIFICO o corr6pondente
procedimento ê ADJUDICO o seu objeto a: ASTEC Group Contadores Associado6 S/S Ltda - R$ 65.000,00.

_ Mamanguape - PB, 11 de Janeio de 2016
JOAO FERREIRA DA SILVA FILHO - Presidente da Cãmara

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARÂ MUNtctPAL DE MAMAIiIGUAPE

RATtFtcAçÃo E ÂDJuDtcAçÃo - rNExrctB|LIDADE N" rN000022016
Nos termos do6 elementos constante da respectiva Exposiçáo de Motivos que in§rui o processo e ob6ervado
o parecer da Assessoria Juridica, refeíêrÍe a lnexigitilidade de LÉitação no 1Nm002/2016, que obietiva:
Prestação de serviços técnicos esp€cializadc na área juridica - Advogado; RATIFICO o conespondente
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: Alb€Ídan Jorge da Silva Cotta - R$ 42.00o,m.

- Mamanguapê - PB, 12 de Janêiro de 2016
JOAO FERREIRA DA SILVA FILHo - Presidente da Câmara

ESTADO DA PARAíBA
CÂMARA MuNrcrPAL DE MAiTANGUAPE

Diário Oficial do Município

ExrRATo DE tNEXTGTBTLTDADE DE LlclrAçÀo
PROCESSOT Exposiçâo de Molivo6 n" lN00oo2r2016. OBJETO: PÍestaçáo de serviç06 técnicos
especializados na área jurídica - Advogado. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso ll, da Lei Federal no

8.666/93 ê suas alterações. AUTORIZAÇAO] Secretaria da Câmara Municipal dê Mamanguape.
RATIFIcAÇÃo: Prêsidente da câmara , em 1zO1nO16.

ExrRATo oE ÍNExrctBtLtDADE DÊ LtctraçÃo
PROCESSO: Exposiçáo de Motivos n" íN00O01/20í6. OBJETO: Prestação de serviçoo técnicos
especializados na área corÍábil - contador. FUNDAMENTO LEGAL: An. 25, inciso ll, da Lei Federal no

8.666/93 e, suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria da Câmara Munbpal de Mamanguape.
RATIFICAçAO: Presidente da Câmara, em 11l0íl2Oí6.

ESTADO DA PARAíBA
CÂMARA MUNrcrPÂL DE MAMAÀlcuaPE

ANO:2016
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ESTADO DA PARAIBA
P R E FEITU F?A M U N I CI PA L D E TWA TI/í,AN G T'A P E

Mrn Oficial do Município
FUNDADO PELA LEI N'43 DE 16 de JULHO 1974

ESTADo DA PARÂíBA
CÂMARA MuNrcrPÂL DE MAMAT{GuapE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJÉTO: PÍestação de serviços técntcoG espêcializados na área contábil - CoÍtador. FUNDAMÉNTO LEGÀL:
lnexigibilidade de Licitação no lNmO0'l/2O16. DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Câmara Municipal de
Mamanguape: 01.01 0,l.031.0001.2m1 3390.35.00. VIGENCIA: alé o final do exeÍcício financeiro de 2016.
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Mamanguape e: CT N.0OO0'l/20'16 - 1Í.01.16 - ASTEC
Group Contadores Assoqiados S/S l-tda - R$ 65.000,00.

ESTADo DA PARAIBA
CÂMARÂ MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Predaçáo de serviçG técnbos especiatEad6 na átea juridica - Advogado. FUNDAMENTO LEGAL:
lnexigibilidade dê Licitação no lNm002/2Oí6 DOTAÇAO: RêcuÍsos Próprios da Câmara Municipal de
Mamanguape: 01.01 01.03í.0O0í.200í 3390.35.00. VIGENCIA: até o final do exercicio financeiro de m16.
PARTES CONTRATANTES: Câmara Munbipal de Mamanguape e: CT No m002016 - 12.01.16 - Alberdan
Jorge da Silva Cotta - R§ 42.0m,00.

ANO:2016 MES: JANEIRO



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
TRAIIITA - Sislema de Tram:tação de Processos e Documenros f ] f f ., 3--

RECIBO DE PROTOCOLO

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Mamanguape
Número da Licitação: 00001/2016
Órgão de Publicação: Jornal Oficial do Municipio
Data de Homologaçáo: 1 1 101 l2o1 6
Responsável pela HomologaÇão: Câmâra Municipal de Mamanguape
Modalidade: lnexigibilidade
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor: R$ 65.000,00
Fontes de Recursos: Recursos Ordinários (91).
Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados na área contábil - Contador.
Proposta 1 - Valor da Proposta: R$ 65.000,00
Proposta í - Proponente Pessoa JurÍdica (Nome): ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA
PÍoposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 10-596.37010001-97
Proposta 1- Situação: Vencedora

IINFORMAÇÁO DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Não

[PDF] Termo de Homologação lo',0', 
rsuoorr',rrr"ro37ad718ebd2c3b

João Pessoa, 10 de Fevereiro de 20,l6

Assinado Eletronicamente
conlomô LC 1&93, ãt66dã p€lá lC 91/2009 e

pôlo Reglmônto lntêÍ@, allêrâdo pala
RÁTC 18/200S

Sistema de Procêsso Eletrônico do TCE-PB

Certidâo de Recibo Protocolo. Doc. 06151116. lnserido por Tramita (gerado automâlicamente) em 10102/2016 17:37

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 1010212016 às 17:37:07 foi protocolizâdo o documento
sob o No 06í51/16 da subcategoria Licitações , exercício2O16, referente a(o) Câmara Municipal de Mamanguape,
mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Joao Ferreira da Silva Filho.

Itntormaaol lAutenticaçào

lsi,
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Tribunal de Gontas do Estado da Paraíba
TRAI\4lTA - Slstema de Tramitação de ProÇessos e Documentos
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O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 1UA212016 às 17:41 :35 foi protocolizado o documento
sob o N" 06í57/16 da subcategoria Contratos , exercício2O16, reíerente a(o) Câmara Municipal de l\4amanguape,
mediante o recebimento de informaçóes/arquivos eletrônicos encaminhados por Joao Ferreira da Silva Filho.

Número do Contrato: 000012016
Data da Assinatura: 11 lO1 12016
Data Final do Contrato: 3111212016
Valor Contratado: R$ 65.000,00
Situação do Contrato: Vigente
Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados na área contábil - Contador.
Contratado (Nome): ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA
Contratado (CNPJ): 1 0.596.37 0l 0001 -97

INFORMAÇAO DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Não

IPDF] Contrato
l"ssolsuau"uoor 

to"ãzous"suzzors

João Pessoa, 10 de Fevereiro de 2016

contomê LC 1A/93,ãile€da pelâLC91/2009 e
pélo Regimeôlo lôtemo, alleÉdo peia

RA tC 181009

Assinado Eletronicamente

Certidão de Rêcibo Protocolo. Doc. 06157/16. lnserido po.lremita (gerado âutornaticame nte) e.n 1OtO2l2O1|6 17:41.
.".,i \?^l:r.^x:- ÔÕâ
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RECIBO DE PROTOCOLO
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Sistema de Processo EIetrônico do TCE-PB


