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PROCESSO LICITÀTORIO INEXIGIBILIDADE

rNErÍGÍBr&rDÀDE lÍo rNooool,/2017
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO N' 17O 1O5INOOOO 1

óRGÀo RxALrzÀDoR Do cERrÀtÍE:
câDãra l,Íunicipal de }ÍaIoang uape
Rua Duque de caxias, 123 - Centro - Marnanguape - PB

cEP: 58280-000 - rel: (083) 3292-2'786.

OBi'ETO:
prestação dê serviços técnicos especialj.zados na árêâ contábil - Contador -, correspondêndo a

elâboràção da contabilidade da Câ.mara t'tunicipal de ltamânguape, com vistas ao fiel cutplj"mento
da Legj-slação pertinente e as normas e regulaEentos ditados peLos respectivog órgáos
fiscalizadores. 09 referidos serviÇos não incluem a el-aboração da Prestação de Contas Ànual,
pela qual o Contratado receberá o equivalente ao valol mensal da contrataÇão

Er,EuEtrlos Básrcos Do PBocgggo:
sotrcrrÀÇÃo E JusrrFrcÀrrvÀ DA coNrRÀTAÇÃo
Aro DE DEs ÍGNAçÃo DA coMrssÃo JUIGÀDoRÀ
DEcLÃxÀÇÂo DE Dr s PoNrBrr,ÍDADE oRÇÀ},ÍEMÁR rÀ
AUToRT zAÇÃo PARA REÀlr zÀÇÃo Do CERTÀME

PRoroco],o E AUTUAÇÃo Do PRocEsso
coNsrDERÀÇÕEs DA col.ÍrssÃo JUrGÀDoRA
ExPosrqÀo DE Morrvos
APRovAÇÃo DA AUTORIDÀ-DE SUPERIOR

PÀRBCER WRÍDICO
ATos DE RATIFICAÇÀO E ADJUDICAÇÀO

COIf!RATO CORRESPONDBNTE

PUBLICAÇÕES
Doctn@NrAÇÃo Do coMRÀrADo
aIEXOS
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ESIÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
CâI4RA MT,IwcIPÀr DE uÀiÂNGI,ÀlE
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Mamanguape PB? 04 dê Jâneiro de 2017-

Senhor Presidênte da Cámara,

Solicitamos que seja autorizada à ColLissão pemanente de ticitaÇão deste órgão,
procedimênto de Inexigibil"idade de LicitâÇâo, nos termos do Àrt. 25, inciso 1II,
Federal n" 8.666/93 e suas altêlações posteriores, destinado a:

reali zar
da Í,ei

PrestaÇáo de servlços técnicos êspecializâdos na área contábil - contador -, correspondendo a
elaboraÇão da contabilidade da Cámara Municipal dê Mananguape, com vistas ao fiel cuq)rimento
da lêgislaÇão pertinente e as nornas e regula.mentos ditados pelos respectivos órgãos
fiscalizadores- os referidos servlços não incfueo a elaboraÇão da prestaÇão de Contas Ànual,pela qual o Contratado receberá o equivalente aô valor aensal da contrataÇão.

,Iustificatj-va para a necessidadê da solicitação:

A contratação acima descrita está sendo solicltada, nos termos das espêcificâÇões técnicas ê
informaÇões complemêntares que a âcorq)aniram, quando for o caso, motivada: pela necessidade da
devida efetivâção de sêrviço para suprir dêEânda específica - PrestaÇão de serviÇos técnicos
especializados na área contábil - contador -, considerada oportuDa ê imprescindivêI, ben coÍro
lelevante medida de interesse público; e ainda, pela nêcêssidade de desenvolvimênto de açóes
continuadas para a promoçâo de ati\rj-dades pertinentes, visaÍtdo à maxiÍLização dos rêcursos em
relaÇão aos objetivos ploqramâdos, obsêrvadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas
de planêj amento aprovadas.

Informamos quê êxiste disponibilidade de dotaÇão apropriada no orçamento vigentê para a
êxêcuÇào do .referido objeto, consoante consulta êfêtuada ao sêtor contábil. Certos de
contarmos com imediâta aprovaÇáo desta solicj"taÇão, lndispensável à continuidadê dos trabalhos
desenvolvidos, ficamos a inteira disposiÇão para mÀiores esclarecimentos que forêm julgados
necessários.

Atenci osamente,

MARIÀ JAI
Chefe de

DES ZA PÀIVÀ
Gabanêtê

à



,'í--\

ffi*,og f)
Yr,. ar/

\r,Jfl
cotl'rÁooÀ€s A550CtAOO!

PARA:
cÂuenl vuNtcIpAL DE MAMANGUApE

PROPOSTA DE PREÇOS

9-BJPTo: contratação de Empresa Especializada em serviços Técnicos de contabilidade para a câmaraMunicipal de Mamanguape.

PROPONENTE: ASTEC cROUp CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA.

Prezados Senhores,

Nos termos da solicitação efetuada, apresentamos proposta conforme abaixo:

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

PRAZO: l2 meses

PAGAMENTO: Mensalmente

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

Mamanguape/PB, 02 de Janeiro de 2017

ITEM DrscRrMtNAçÃO UNIDADE UANTIDAD
PREçO

u trt ttÁnto
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

Mu nicipal de Maman UA e

MÊS 12 R5 s.00q00 R$ 60.@o,oo

Elaboração do Balanço Anual da Cámara Municipal
de Mamanguape UND 1 Rs 5.000,00 Rs 5.000,00

VALOR TOTAT DA PROPOSTA llt*Eltlt!Íil

ASTEC GROPP CON'TADORES ASSOCIADOS S/S LTDA

2
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EsIàDO DÀ PÀRÀÍBA
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TERMo DE RE!,ERENCIA

1.0.DO OB.rtTO
1.1.Constitui objeto da presentê contratação: prestação dê serviÇos técnicos especializados naárêa contábil - Contador -, coEespondendo a ela-boraçáo da contabilidade da câruara I'tu]}icipalde Mamanguape, com vistas ao fiel cuoprimento da tegislação pêrtinentê e as nornas e
rêg'ulamentos ditados pelos respectivos órgãos fiscalizadores. os referldos sêrvj-ços nàoincluem a elaboraÇão da prestaçãô de contas Ànual-, pela quaL o contratado receberá oêquivalênte ao valor mensal da contratação.

2 . O. JU§TIEICÀTTqA
2.1.4 contrâtaÇão acira descrita, que será procêssada nos têrmos dêstê instrumento,
êspecificaÇôes técnicas e informaçôes conplêmêrltares que o aconqtar*ra&. quando for o caso,justifica-se: Pêla necessidade da dêvida efetivaÇão de ser'\.iço para suprir dêmanda especlfica
- PrestaÇão de serviÇos técnicos especializados na área contábi-l - Contador -, considêrâdâ
oportuna e ilrçrescindivêl, bem como relevànte medida de interesse público,. e ainda, pe]a
necessidade de desênvofvinento dê aÇôes continuadas pâra a proEoÇão dê ati\ridades pêrtinentes,
visando à maximizaÇào dos recursos em rê1açâo aos objetivos programados, observadas as
dirêtrizes e metas dêfinidas nas feEámentas de planej amênto aplovadas. Ãs características e
especificaÇôes do objeto da referida contratação são:

I'NIDÀDE
Írê s

OUAI{IIDÀDE
1-3

3.O.DO ITàTàüEIIIO DITENBVCIAI)O PàRÀ I'EIEPP
3.1.Sa1ienta-sê quê na rêfêrida contrataÇâo, nâo sêrá concedido o tratamento diferenciado e
siÍplificado para as Microenpresas e Erylesas de Pequeno Porte, nos têrmos das disposiçôês
contidas nos Àrts. 4'7 e 48, da Lêi Corq)lementa! n" L23/20O6, por estar presênte a condiçâo
prêvista no inciso Iv, do Àrt- 49, do mesmo diploErã l-ega1: LicitaÇão inexigivêl - Art. 25,
11Í, da Lei Federal n" e-666/93, altêrada.
3.2.No procêsso, portanto, deverá ser coÍrsiderado quaisquer fornecedo! ou executantê em
potencial quê sê enquadre nos rêquisitos da oorma para as hipóteses de inexigibilidadê de
llcitaçâo, inclusive as Microeúpresa, Empresa de Pequeno Portê ê Equiparados, nos termos da
legislaÇão vigentê -

C.ODIGO

4. 0.IIAS OBRÍGÀçõES DO OONlBÀtrà§'IE
4.1.Efetuar o pag:amento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de
cláusulas do rêspêctivo contrato ou êquival-entê -

4 . 2. Proporcionar ao contratado todos os meios necessários para â fiel execuçào
prêsêntê contrataÇão, nos ternos do coüespondente instn&ento dê ajuste.
4.3.Notificar o Contratado sobre qualquêr irregularidade encootrada quanto à
produtos ou sêrvlÇos, exercendo a uais aq)14 e coopleta fiscalj-zação, o que
Contratado de suas responsabilidadês pactuadas e precêitos lêqais.

Drsm.rEnÀçÀo
Serviços técnicos especializados na área contábil - Contador. O Contratado
devê.á presta. seus sêrviÇos ná sede da Cânara Municipê.I dê Maftanquape, corí
visitãs sistemáticas, fora disso, ficará a intêirà disposição, diarianente
êm seu escritório, ou quando convocado âleatoriamênte- Os referidos
serviços não incluem a elaboraÇão da Prestação de Contãs Ànuàf, peIâ qual o
Contratado receberá o equivalente ao valor mensal da contratàÇão.

acordo com as

do objeto da

qualldadê dos
não eximê o

s.O.DÀ's OBRrCÀçôBS DO @I+IBAEÀDO
5 . 1. Rêsponsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇõês concernentes à legislaçáo fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despêsas e compromissos assunidos, a qualquêr
t1tulo, perante seus forrtêcedores ou terceiros êm razão da execução do objeto contratado.
5.2,Subgtituin, a.rcando com as despesas dêcoEentes, os Dateriais ou geraiÇos que apresentarem
alterações, detêriôraÇôes, iryerfeições ou quaisquer i-rrêgularidades discrepantes às
exj-qências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatâdos após o recebimento e/ou
pagamento.
5.3.Não transferir a outrem, no todo ou eE parte, o obieto da contratação, salvo mêdiarltê
prévia ê êxpresga autorização do contratante-
s.4.Manter, durante a vigência do contrato ou instrumentos equivalênte, em compatibilidade com
as obrigações assrntridâ§, todas as condlÇôes dê habilitação e qualificaÇão exigidas no
respectivo paocegso licitatório, se for ô caso, apreseDtando ao Contratante os documêntos
necessários, sempre quê solicitado.
5.5.Emitir Nota Fiscal correspondentê à sede ou filial da empresa que ap-rêsêntou a
documêntaÇão na fase de habj-IitaÇáô.



5.6.Bxecutar todas as obrigações assulnidas com observância a melhor té
enquadrando-ser rigorosamente. dentro dos preceitos legais, normas e especlfi
correspondentes.

5.0.DOS PRÀZOS
6.1.0 prazo máximo para a execuçào do objêto desta contratação e que admite pr
casos previstos na lêgislaÇão \riqênte, está abaixo lndicado ê sêrá considerado
assinatura do Contrato:

Início: Imediato
conclusão: 350 (trezentos e cinqüenta) dias

6.2.0 prazo de viqência do contrato sêrá detentrinado: até o íina1 do exercício
2017, conslderado da data de sua assinatura.

8.O.DO PAGA}IEIÍIO
8.1.o pagamento será realizado mediante processo regular ê em observânciâ às
plocêdimêntos adotados pêlo Contratantê, da seguinte naneila: lÍênsalmêntê, pa.ra
prazo dê trj-nta dias, contados do pê!lodo de adimplemento de cada parcêla-
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7. 0.DO REÀ,fUSTÀtíEt{I1c
7.1.Os preços contlatados são fixos pêlo pêríodo de t.ntr ano, exceto para os casos previstos no
Art- 65, §§ 5o e 6", da l,ei 8.666,/93.
7.2.ocoüendo o desêquillbrio êconônico-fi-nanceiro do contrato, podêrá ser resta.bêlecida a
relaÇão que as partes pactuaram inlcialmente, nos termos do Àrt. 65, Inciso II. A11nea d, da
Lêi,8.666/93, mêdiânte comprovaÇão documentaf e reque.ri"mênto expresso do contratado.
7.3.O Contratado se obriga a prestar seus sêrviÇos na sede do Contratante ou em utnâ de suas
dêpendências, com visitas sistemáticas, fora disso, ficará a inteira dj.sposiçâo, diariamente,
em seu escritório, ou quando convocado aleatoriamente.

9.O.DA.s SÀNçÔES ÀDt4r[r STRÀTrVÀS
9. 1.À rêcusa injustâ êm dêixar dê cltrrE)ri-r as obrig.ações assueidae e precêj,tos legais,
sujeitará o Contratado. garantida a prévia defesa, às seguintes penali.dades previstas nos
Arts. 86 ê 87 da Lei 8.666/93r a - advertência,' b - B,rlta de dora de 0,53 (zero virg,ufa cinco
por cênto) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrêga, no inicio ou na
execuçáo do objeto ora contratado, c - multa de 108 (dez por cento) sobre o valor contxatado
pela inêxecuÇâo total ou parcial do contrato; d - suspensão têrnporári"a de participar em
licitaÇâo ê impedimento dê contratar com a A&inistraÇão. por prazo dê até 02 (dois) anos; e -
declaração de j-nidoneidade para licitar ou contrata! com a ÀdninistraÇão Pública enguanto
perdurarem os motivos detentrinantes da puniÇãô ou até que seja promovida sua reabilitaÇâo
pêrante a própria autoridade quê aplicou a penalj.dade; f - simrltaneamentê, qualquêr das
pênalidades cablvêi-s funda&êntadas na l,êi 8.665/93.
9.2.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias apó9 a
conunicação ao Contratado, se.rá autonaticamente dêscontado da primeira parcela do pagamênto a
quê o Contratado viêr a fazêr jus, acrescido de juros moratórios de 1g (um por cento) ao mês,
ou, quando for o caso, cob.rado judicialmente.
9.3.Após a aplicaÇão de quaisquer das penalidadês prêvlstas, realizar-se-á co[unicaÇão êscrita
ao Contratado, e pu.blicado na inprensa ofici.a1, excluidas as penalidades de advertêncj-a e
multa de mora quando for o caso, constãndo o fi]nda&ento legal da puniÇão, informando ainda que
o fato se!á rêgistrado no cadastro correspondente,

Mamánguapê PB. 04 de Janeiro de 2017.

í Afl--
MÀRIA .]AI
Chêfe de

DES ZA PÀIVÀ
Gabinete
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REEEREMIE: PESQUISA DE MERCÀDO

1.0 - DO OBJEIO
1.1, - constitui objeto da respectlva solicj-taÇâo: PrestaÇão de serviços têcnicos
especializados na área contábil - Contador -, correspondêndo a êl-aboraÇão da conta.bilidade da
Cânara Municipal de Mamanguape, com vistas ao fiel cuq)!imento da legislaÇâo pertinente e as
normas e rêgulamentos ditados pelos respectivos órgãos fiscalizadorês. os referidos sêrviços
não incluem a elabolação da Pregtaçáo dê contas Ànua1, pela qual o Contratado receberá o
equivalênte ao valor mênsa1 da contratação.

2.0 - DA PESQUISÀ DE },ÍERCÀDO
2,1 - Con base nos custos para êxêcução do objeto da contlatação em teLa, guardadas as suas
caracterlsticas e particularidades, obtidos media'te consulta efetuada a outras entidadês
pú-blicas, setoriais e de classes, bem como os preços praticados no mercado para atividades
si-milares, relacionaEos abaixo o preÇo de referência considerado satisfatórlo.
2.2 - t4ês que serviu de base para elaboração da refêrida pesquisa: Janeiro de 2017.

ES!àDO DÀ PÂRATBA
c-âr,nm r«nrrcrpp, DE r.íÀrÀt{G'trÀpE

I'TIIDâDBDrsenÍxà@
Serviços técnicos especiaLizãdos na área contábi1
- Côntador- O Contratado devêrá presta! seu6
serviços sede da Câmâra Municipal dê
Mamanguape. com visitâs sistemáticas, fora disso,
ficará a inteira disposição, diariamente em sêu
escritório, ou quando convocado aleatoriamênte. os
rêferidos serviços não incluem a elaboraÇão da
PrestaÇãô de Contas Anual, pela qual o contratado
receberá o equivalente ao valor mensal da

e(n$ÍrDaDE P. txrrÁRro
13 5. 000, 00

P. EOIÀI.
65.000.00

TotàI 65- 000,00

3.0 -
3.1 -

Dô VÀ]-OR
O va1ôr total é êquivalentê a R§ 65.000,00.

4.0 - DAs coNDrÇõEs DÀ coNTRÀTÀÇÂo
4.1.o prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que adnite prorôgaÇão nos
casos previstos na LêgislaÇão vigente, está abaixo indicado e será considerado a partir da
assinatura do Contrato:

Inicio: lmediato
Conclusão: 350 (trezêntos e cingüenta) dlas

4.2.Os prêços cont.ratados são fixos pelo perlodo de um ano, exceto pala os casos plevj-stos no
Art. 65, §S 5" e 6", da Lei 8.665193.
4.3.ocorrendo o deseguilibrio econômico-financeiro do contrato. podêrá ser rêstabelecida a
rêlação quê as partês pactuaram inicialuentê, nos têrEos do Àrt. 65, Inciso II, Àlínea d, da
Lei 8.665/93, mediantê comprovâÇão docr-mental ê rêqueriEento expresso do contratado.
4.4.o Contratado se obriga a prestar sêus serviços na Sede do Contratante ou em ullla dê suas
dependências, com visitas sistemáticas, fora disso, fj.cará a intêira disposiçáo, diariêmente,
em seu escritório, ou quando convocado aleatoriâmêntê.
4.5.o pagamento será rêalizado mêdiante procêsso rêguIar e em obsêrvância às normas e
plocedimentos adotados, da segulnte mânêira: Mensal-ÍÍrente, para oco.rrer no prazo de trinta
dias, contados do pêr1odo de adiÍ[)leBer1to dê cada parcela-

Manlanquape PB, 04 de Janeilo dê 2017.

d,5
DEMARlA
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MAMANGUAPE - PB
Terça feira, 03 de janeiro de 2017

Diário Oficial do Município
Poder Lêgislativo
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ADMINISTRATIVOS

ESTADO DA PARAíBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

CASA SENADOR RUI CARNEIRO

PoiaÍia no 02120'17 Mâmanguape/PB, 02 de janeiro de 2017

Art. 1o NOMEAR, a partir desta data, os servidores Ctáudio Leite Fitho, Maria
José Gomês e Severina de Aquino Costa Fernandes, para comporem, sob a presidência do primeiro, a
Comissáo Permanente de Licitação, tendo os demais como membros, nos termos da Lei Federal n0.

8666/93.

Art. 20 Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicaçáo,

revogadas as disposiçóes em contrário.

JOÁO FERREIRA DA SILVA FILHO
Presidente

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, ESTADO
DA PARAÍBA, no uso das atribuiçôes que lhe são conÍeridas pela Constituição Feáeral, pela
Constituição Estadual e pela Lei Orgánica do Município de Mamanguape e demais leis aplicáveis à
espécie, RESOLVE:

Câmara Municipal de Mamanguape, em 02 de janeiro de 2017.
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ESTÀM DÀ PÀRtrÍEÀ
cÂraRÀ xurarcrPÀ! DE t,qtGNqrÀPE

REE. : PRÔCESSO LTCITÀTóRIO
oBJETo: Prestação de serviços técnicos especialj.zados na área contábil - Contador -,
correspondendo a elaboraÇão da contabilidade da Câmâra Municipal de Uamãnguape, com v-istas ao
fiel cr,rllrplimento da IêgislaÇão pertinente e as llorltras e regul-anentos dj.tados pelos respectj.vos
órgãos fiscalizadores. Os referidos serviÇos não incluem a elaboraÇão da PrestaÇão de Contas
Ànual, pela qual o contratado receberá o equlvalente ao valor Eênsal da contrataÇão.

DECÍ,àÂÀçÃO

conforme solicitado, decLararog haver disponibitidade orÇaEentária pala exêcução do objeto
relativo à contrataÇão em tela:

Recursos P!óplios da câ&ára l.tunicipaf de Matoanguape: 01.010 01.031.000L.2001 3390.35.00

Mamangua - PB, 05 de Janeilo dê 2017.

c IO LEITE TI
Tesoureiro
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ESTà.DO DÀ PÀBÀÍBÀ

CÂIGRÀ !íUTÍICIPÀI DE TiÀTIÍÀNGI,APE

GÀBINEIE DO PRESIDEITIE DÀ CÂT'N'B,À

ÀrrroRr zÀÇÃo

Autorj-zo a comissão PernaÍrente de LicitaÇão,
LicitaÇâo, nos têrnos do Àrt. 25, inciso III,
postêriores, destinado a:

realizar procediaento de rnêxiqibilidade de
da Lei Federal n" 8.666/93 e suas alteraçóes

PrestaÇão de serviÇos téGricos especializados na álea contábi1 - Contador -, correspondendo a
elaboraÇáo da contabilidade da Cânara xunicipal de l,ÍaDângxrape, coE vistas ao fiêl curprimento
da 1êgislaÇão pêrtinente e as normas e regn .amentos ditados pelos respectivos órgãos
fiscalizadores. Os leferidos serviÇos não incluee a elaboração da Prestaçáo de Contas Ànua1,
pela qual o CoBtratado receberá o equivalente ao valor D€nsal da contrataçáo-

Conforme informações do setor contábiI, existe disponibilidade de dotação especlfica nô
orçatnênto vigente para execuçáo do objeto a sêr licitado.

Mananguape - PB, 05 de Janeiro de 2017.

JOÀO I DÀ S ILVÀ FILHO
Pre te da Câmara
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ESIàDO DÀ PÀRÀÍAÀ
cÂ}aRÀ UUNICIPÀI DE I TÂNGI,ÀPE

corfissÀo PEmaNE!ÍTE DE LICITÀçÀO

PRorocoro
PROCESSO LICIIATÓRIO

objeto: prêstaÇào de sêrviÇos técnicos especializados na área contábil - Contador -,
correspondêndo a ê1âboraçáo dâ contabilidade da CâEârâ l,Íunicj-pa1 de Hamanguape, com vistas ao
fiel cunprimento da legislaÇão pertinente e as nor&as e regulaDentos ditados pelos lespectivos
órgãos fiscâlizadores. os referidos sêrviços não inclueE a ela.boraÇão da Prestação de Contas
Ànual, pela qual o contratado receberá o equivaLentê ao valo! mênsal da contrataÇão.

Observado o disposto na lêgislação pêrtinente e nos elelDentos que instruem o plocedimento,
especialmênte a autorizaÇáo para sua realização, esta Coroigsáo protocolou o processo em tela:

INEI(I rN0o0o1/2017 - 05/oL/2ol't

IO LEI EI
Presidente da CoÍLissão
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EsràDo DÀ pam.ÍsÀ
c.ârôRÀ r.firxrcrpÀr DE laraxgt ApE

ccl.gssÃo PERT4NENTE DE ucrrÀçào

TEFr,ío DE ÀuruÀçÃo DE pRoc3sso úrcrrATóRro
PROCESSO ADMINISTRATTVO N" 17O1O5INOOOO1

objeto: PrestaÇâo de gersiços técnicos êgpecial-izados na árêa contábj-l - Contador -,
corespondêndo a elaboraÇão da contabilidâdê da CáDâta üunicipal de Hamanguape. cou \ristas ao
fiel cuqlimento da legislação pertinente e as nortrEs e regilrla.Eentos ditados pelos respectivos
órgãos fiscalizadores. os referj-dos serviços não inclueE a elaboração da PrestaÇão de Contas
Ànua1, pela qual o contratado receberá o equivalente ao valor meDsa1 da contratação.

I - RECEBIüEÜTO
Nesta data rêcebenos a doc\üoentação inerente à execuÇão do objeto acima indicado, corrposto
pelos sêgr.rintes eleeentos: 3oficitação para reali-zar procedimento de Inexigibilj-dade de
LicitaÇão, nos ter&os do Àrt. 25, lnciso III, da Lei Federal n" 8.666/93 e suas alterações
posteriores, com justificativa para a necesgidade da contratação, pesquisa de preços
correspondente, a âutorizaÇáo derrida e declaração de existj.r a respectiva dj.sponj-bilidade
orÇamentária.

II - PBO$OCOIO
Observado o disposto na IêgisLaÇáo pertinênte
especialmente a autorização para sua realização,
Iaerigi.bil-idàdê Do I}IOOOOI/2o17 - OíIOLI2OL1 -

eLenentos que instruen o procedimento,
CoEissào protocolou o plocesso em tela:

e no9

III - àBnl('RA DE IDI,I'IIE
Neste ato, em decoüêrrcia da doctEerttação ora recebida, a.bre-se o
procedimento adninj-strativo em epÍgrafe, que tem coEo plireira folha
folhas seguintes nr"meradas sequenci.almênte, iniciando no n" 0L.

1" vofu@ dos autos
a capa do processo e

do
as

xv - Er.rútrtTos Do PRocEsso
Após devidaÃente autuado, protocolado e m.unerado, contendo a autolizaÇáo respectiva, a
j.ndicação sucinta de seu objeto e do rêcur9o próprio para a despesa, nos ter&og do Àrt. 38 da
Leí 8.666/93 e suas altelações posteriores, serão jrDtados posteriormente as considêraÇões da
Co[Lissào Julgâdorâ, a dêvida Expogição de ]íotivos com seus elementos constitutivos, inclusive
a colrespondente nLinuta do contrato, os quais serão subretidos à aprecj-ação da Autoridadê
superior bem como a análise da Assessoria Ju!1dica.

V - PR@EDII.íEXIO
Remeta-se a Secretari-a da Câeara l,Íunicipal de !,Íamangmape.

Prêzados Senhores,

Encaminhamos, nesta data, os elenentos do processo ora autuados para a de\.j.da i.rrstruÇâo,
devendo ser juntada a rêspêctiva ExposiÇão de Uotivos êlaborada por esta secretaria da Cámara
Municipal de líamarguape, a qual indicará necessariamente, dentre outlas informações, a razão
da escolha do fornecedor ou executante e a justj.ficativa do preço- O procesgo/ em seqLrj-da,
deverá ser submetido à apreciaÇão da Àntoridade superio! para ratj"fi-cação e publj.caçãô na
imprensa oficial, consoante Àrt. 26 dâ Lei Federal 8.666/93 e suas alteraÇôes posteriores:

. E]êmentos do procêssô oia autuádo.

. ConsideraÇóes da Comissâo Julgadora-

05 de Janeiro de 201'7,
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Presidente da Comi ssão
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EsEÀDo DÀ plerÍm

cÂlqnÀ uuNrcrPÀ! DE roror*trDPts
coflssão PERI4NEITTE DE LrcrrÀçÃo
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INEXÍGÍBÍ],IDÀDE DE LlCITÀÇÀo Nô INOOOO 1/2 O 17

1.0 - Ot*rETO
P!êstaÇáo de servj.Ços técnj,cos especializados na álea contá.bil - Contador -, correspondendo a
ela-boraÇão da contabllidade da Câmara l,ímicipal dê Hamanguapê, co!tr vistas ao fiel curyrjrento
da 1êgi,slaÇão pertinente e as nornas e legulamentos ditados peLos lespectivos órqãos
Íi9ca1izadores. Os referidos 3êrviçoe não i-nclue& a elaboraçáo da Prestação de Contas Anual,
pela gual o Contratado receberá o equivalente ao valor nensal da contratação.

2-O - i,I,STIFIC!IIrI À
A r.rnidade demandantê - Secretaria da Câmara Munj-cipal" de llananguape - após consj"derar
aspectos e a singularidade da pleeentê contrataÇáo, bem como as dispogiçóes contidas
lêgi.slação vlgente. entendeu ser inexigíveI a licitação.

-t{o.xi o^ írh^ Ta-ty-rW
$( t /,L.^>r^ê-

os
na

3.0 - FOXDTüETID I;reIú
Conforme o entendimento e as inforEações apresentadas lrela referida tmidade demandante, a
contlatação en tela será acobêrtada por Inexigibi-lidade de Licitação, nos termos do A.rt. 25,
inciso 1II, da Í,ei federal no 8.666193 ê suas alteraÇôes postelioles:

'ÀÍt. 25. É inexigivef a ).icitação quando holver inviabiLidade de c@q)etiÇão, em esPecia-l: "

"ÍÍÍ 'paÍa conttataÇão de proÍissional de qud.Tqtuer setor artTstico, diretamente ou atlayés de
ênpresáÍio exc.Tusivo, dêsde que consagrado pe]a ctTtica especializada ou pefa opinião
púbfica. "

{.0 - nísItsúçÃo Do PRocEsgo
Deve!á ser observado o digposto no Àrt. 25, especialEente os incisos II e III do seu parágtlafo
único, bem como no Art. 61, todos do referido diplona 1ega1. É o que recomenda esta comissâo,
salvo melho! juÍzo à considêlação superior-

-PB 05 de Janeiro de 2017.
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EsràDo DA pÀnÀÍBÀ

cÂraRÀ MrrrrcrpÀr DE rGLGrdsuArE
SEcRETÀRrÀ DÀ cÂrcRA l{rl{rcrpÀú DE tauA}rqrÀpE

Áto

tãto
\.a

FL: t.3 ol
Àl

D
o

E)@osrçÃo DE Mc/rrvos llo nÍ00001,/2017

Jâneiro de 2017,Mamanguapê - PB, 06 de

1.0 - DO OBiTEAM
Têm a presente exposição de motivos o objetivo de esclarêcê!, em consonância con a legislaçào
vigentê/ as razões da slngu-laridade da sêguinte despesa: PrêstaÇâo de serviÇos técnicos
êspecializados na árêâ contábil - contador -, co-rrespondendo â êlaboração da contabalidadê da
Cânara Municipal de Mamanguape, com vistas ao fiel cuq)rimento da legislaÇào pertinênte ê as
nornas e regul-amentos ditados pelos respectivos órgãos fiscalizadores. Os referidos sêrviÇos
não incluem a elatoração da PrestâÇão de Coltâs Artual, pela qual o Contratado recebe!á o
equivalênte ao valor úensal da contrataçâo.

2,0 - DÀ IIECESSTDaDE DÀ CONatsÀTÀçÁO
A contrataÇão do objêto acj-rEa descrito será efetuada, nos termo das espêcificaÇôês técnicas ê
informações corÍE)Iêmentares cortstante desta exposiÇão de motivos, quando for o caso, motivada
pela necessidade do desenvoluimênto dê ações continuadas para a promoçâo de ati"vidades
pertinentes, visando à maxiltrizaçâo dos recursos em relaÇão aos objetivos programático§,
considêradas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

3.0 - DÀ.s RÀZÕES DÀ ESCOLEÀ DO TOR}'DCBDOR d' ETECT'TÀtrIB
Em decor.rência das características e particularidades do objeto da contlataÇão em tela/ a
mêsma podêrá sêr efetuada junto a: ASTEC Group contado-rês Àssoclados s/s Ltda - R§ 65.000,00.
- Entidade ou profissional nuito bem conceituado no dêserq)enho das atividades inerentes ao
ramo pêrtinente a sua êspecialidade, aprêsentando ótiDa qualidade e prêÇos dos sêus produtos
ofertados e/ou serviÇos prestados, já conprovados anteriormentê, justificando, desta forma, a
sua escolha.

4.0 - DÀ ,fuSTTETCATIVA DO EAEçO
o valor da referlda contrataÇão êstá satisfatório e cotrq)ativêf com os preços praticados no
mercado, conforme a corlesporrdentê proposta apresentada e
pesquisa ap.ropriada, êm anêxo.

lêvantamento efetuado, mediante

5.O . DO I'ONDÀÀIE}ÍTO LEGAI.
Entende-se çFre a reqra da obrigatoriêdade da licitaçâo não é absoluta, contenrplando exceções,
gue a p!ópria 1êqis1ação enumela. Portânto a contrataçâo em comênto poderá ser acobêrtada por
Inexigibitidadê dê Licitação, nos termos do Àrt. 25, i-nciso rrr, da Lei federal n" 8.666,/93 e
suas a1têraÇões posteriores:

úAÍt. 25. É inexigivel a l.lcitaÇão qüando ho?veÍ inviabi]idade de competiÇão, em especiaT:"

"fff - paÍa contratação de proÍissionaf de quafquet setor artistico, ditetamente
empresário excfusivo, desde que consaqrado Pela crTtica especiaLizada ou
p11bLica. "

6.0 - DÀ CONCT,US.ãO

A concretizaÇâo da referida contrataÇão poderia ocorrer com
procêsso em apreço, o qual está devidamente instruldo com a
a minuta do respectivo cont.rato.

AtenciosaInêntê,

IÀ JAIANY DE SOUZÀ

oü através de
pela opinião

a aprovaÇão de Vossa Excelência do
doqEentaÇão pêrtinente, inclusive

Chefe de Gabi-nête
PAIVA
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ESIÀDO DÀ PÀRÀIBÀ

cÂIaRA uT,}ücIPÀI DE I.0IqNGI,APE
SECRETÀRI,A DÀ CÁTARÀ }'UNICIPÀT DE T,flT,O}I6UÀPE

quÀDRo DE{oNsTRÀrtvo Da pREços - tâpÀ DE Àpt RÀ4*, - Ex"osrçào DE r{otrrvos N" r}tooool/2o17

Pâ.rticipantês t ti<t- euânt. Vl. tnj.t. \rI- tôtâ-1 Class. Obs

ASTEC Group Contadores Associados S/S ltda 13 5- O00,0o 65. o00,00 1

RESI'ITÀDO FIIiIA!:

- ASTEC Group Contadores Associados S/S Ltda.
Item {s ) : 1.
Valor: RS 65 .000, 00

S
MARIA DE
Chêfê dê Gabinetê
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Marnanguape - PB, 06 de Janeiro de 2017
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MINUTA DO CONTFÀTO

coNTRATo N". .. - " lzoL7-cPL

EsrÀDo DÀ pmnÍsÀ
cÂlÃRÀ rÂrsrcrPÀ! DE raraNclrÀPE

corfissi\o PERTaTENTE DE LrcrrÀçÀo

TERt{o DE coMRÀTo euE EtlrRE sr CETEBRA}í À cÂr{ARÀ l'Ít NrcrPÀL DE

!,ft{ANGt ApE E .. . . -. . . ., PÀRÀ pREsrAÇÃo DE sERVrÇos coNFoRME

DISCRIHIITÀDO NESTE INSTRI'}íENTO NÀ FORMÀ ÀBAIXO:

Pelo presente instrtulento partiqular de contlato. de um lado câDara Municipal de l'Íananquape -
nua Dugue de caxias, 123 - centro - ltamanquapê - PB, CNPJ 1" 12.'120.256/ 0001-52, neste ato
aapr.".i.rt.da pelo presidente da câ.Eala João Eerreila da silva Filho, Brasileiro, Divolciado,
coirerci.ante, iesidente e don-iciliado na Rua severitlo victor, 45 - Planalto - Mamanguape - PB,

cpF n" 031-463.444- 40, CarteiEâ de ldentidade n" 2-288.944 SSP-PB,, doreva.lrte sirlplêsEêntê
CONTRA!ÀNrE, e do outlo lado ... CNP'J n"

. r neste ato representado por . -.. residente e doBiciliado !Ià " " r

- .-., CPF n" """"', Carteira de Identidade Do ""'
dolavante s.iry.lesuente colIIRÀIÀDo, decidiram as partes cont!atanteg assinar o presentê
contlato, o qual se regerá pêlas cláusulas e condiçõeg sêguintes:

CI,lfu'SuIÀ PRIIíEÍAÀ - DOg Ef,DàüET5Og DO COãB,ITO:
Este contrato decolre da licitação nodalidade Inexigibilidade
ternos da Lei Eederal no 8.666/93 e suas alterâçõe3 e a Lei
dezembro de 2006, aI telada '

CIáUSUIÀ TERCEIRÀ - DO I'OR E PBE@S:
o walor totâ1 dêste contrato, a base do preço proposto, é de R§

Representado Por: .... x R9

cü(u$ÍÀ sEG{[lDÀ - DO O&,E!O m coÜIB,ÀTo:
o presente contrato tem por objeto: Prestação dê serviços técnicos espêcializados na área

contábII - contador -, "oaa".po"r'rd"ndo 
a elaboraÇão da contabilidade da câmara t'lunicipal de

laamanguape, com vigtas ao fiel cumplilnento da legislaÇão pertinente e as norDas e lequlamentos

ditadás pelos respectivos órgão; fiscalizadores ' os referidos serviços náo incluem a

elaboraçaà da Presiação de coítas Ànua1, pela qual o contratado receberá o equivalente ao

valor mensal da contrataÇâo.
Os serviÇos devêrão 9er prestados de acordo com as condiçóes explesgâs neste instrumênto'
proposta apresentada, Inexigibilidade no INOOOO1/2017 e instruçôes do Contlatante' documentos

esses cF.le ficam fazêndo parús integrantês dÔ presente contrato' i'ndepêndente de transcriÇão'

n" IN00001/2017,
cotrplementar no

p!ocessada
),23, de 14

no5
de

da sêguinte
perlodo de

CIÁ'SI,IÀ QUDRTÀ - DO BEAi'USIãXENK):
Os preços contlatados são fixos pelo periodo de un ano' exceto para os casos previstos no Art'
65, S§ 5o e 60, da Lei 8-666/93'
ocorrendoodesequilíbrioeconôEico-financêirodocontrato,pode!áserregtâ.be-lecidaarelaÇâo
que as partes pactuaram inicialmênte, nos termos do Àrt' 65' Inciso II' ÀIlnea d' da Lêi

8.665/93, med1ante coÍplovação docr-eental e requerimento expresgo do Contlatado'
o contratad,o 3e obriga 

" 
p.""t". seus servifos na sede do contlatante ou etÍ\ uIRa de sua§

à"p".,àen.i"", com visitas s-istenáticas, fora disso, fica!á a intêira disposição' dj-ariamente'

em seu escritório, ou quando convocado aleatoriameDtê '

cráusurÀ ouffrÀ - DA rrolàçãor
Às despesas correrão por conta da segiLrinte dotaçâo'
Recursos Próprios da Câ§ãra l'tunicipal de !íâmangiuapê:

q.fu,sT,IÀ SETTA - DO PÀGIDüETTI§:

o pagâmento será efetuado na Tesouraria do
mane1la: Mensalmente, para ocorrer no
adimplemento de cada Palcela.

constante do orÇa.eento vigente:
01.010 01.031.0001.2001" 3390.35.00

Contratantê, Eediante processo regular,
plazo de trinta dias, contados do

cráu$E À sÉTn4. - Dos PRàzos:
o prazo máxirno para a execuÇào do objeto ora contratado' coDforDê suas caiacterístlcas '
adrlite prolrogaÇão nos ""to. 

p."oi-ttos pela Lei 8'666/93' está abaixo indicado e

considerado a parti! da agsinatura do contratoi

e gue
será

Ínlcio: Ímediato
Conclusão: 350 (trezentos e cinqüenta) dias

o prazo de vigência ao presente conúato será deterEinado: até o flnal do exêrclcio financeiro
de 2017, considerado da data de sua assinatula'

lii
.-:!j1-:.in



clÀrrsulÀ, oIIÀvÀ - DÀ.s ORIGàçõBS DO @úIRÀTÀtrlrts:
a - Êfetuar o pagamento rêlativo a prestação dos sêr\.j-ços
com as rêspectivas cláusulas do presentê contratoib - Ploporcionar ao Coatratado todos os meios necessáriog
contlatados,.
c - Notificar o Contratâdo soble qualquer iüegularidadê
sêrviços, exêrcendo a Eais a[p1a e coEpleta fiscJlizaçào, o
responsabilidades contratuais e legais.

efetivaaentê

para a fiel prestaÇ os servlç
oêncontrada quanto à

quê não exj"me o Contrata

reali za

clÀu$rl,À NcÀIÀ - DÀS OEÃIGÀçõBS DO CONIBAIàDO:
a - Executar devidamênte os serviços descritos na C1áusu1a coffespondentê do presente
contrato, dentro dos melhores parâmetros dê qualidâde esta.bêlecidos para o ramo de atividade
relacionada âo objeto contratual, com observância aos prazos estipulad;s;
b - Responsabillzar-se por todos os ônus e obrigaçôes concernentes à legislaÇão fiscal-. c-ivi1,
tlibutária e trabalhista, bem cono po! todas as despesas e coaprornissoJ assurnidos, a qualquer
título, perantê seus fornecedores ou terceiros eItr razão da execução do objeto contratado,.
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo contratante. quando da êxecução do
contrato/ quê o reprêsente integlalEente eE todos os sêus atos,.
d - Perl[litir e facilitar a fiscâ1i-zação do Contratante dêvendo prêsta! os informes e
êsclarecimentos solicitados;
ê _ será resportsáve1 pêlos danos causados dirêtaeente ao Contratante ou a terceiros,
decoüêntes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidadê a fiscalizaçâo ou o acolqparhamento pe1ô órgão intêressado;
f - Não cêder, transfêrir ou sub-contratar. no todo ou em parte, o objeto deste i.nstrunento,
sem o conhecimênto e a devida autorizaÇão expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigêncla do contrato, em coq)atibilidade com as obrigaÇôes assumldas,
todas as condiçôes de habilitação ê qualifj.caçáo exigÉdas r1o respectivo processo licitatório,
aplêgentando ao Contlatante os doctuoeDtos necessários, §eq)re que solicitado.

cufur§[,À DÉjcrra - DÀ Àr,EnÀÇão E REscrsão Do coNTRÀÍÍ):
Estê contrato poderá ser alterado, urlílatêralEente pela Contratante ou por acordo entrê as
paxtes/ nos casos previstos no Àrtigo 65 ê será rescindido, de p1êno dirêito, conforme o
disposto nos Àrtigos 'l-7, 18 e 79 da Lel 8.666/93.
o contratado fica obrigado a aceitar nas ltresnurs condiÇóes contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 258 (\rinte e cinco por cento) do vaLor iniciâI
atuali.zado do contrato.

CLI(USUIÀ DÍjcn4, PBI'GIBÀ - DÀs PEÍÀúIDÀD8S :
A recusa injusta em delxar de cuq)rir as obrigações assutridas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia dêfesa, às seguintês penalidadês previstas nos Arts. 86 e 87 da
],ei 8.666193: a - advertência; b - tnrlta de mora de 0,5s (zero virgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia dê âtraso na ent!êga, no inlcio ou na execução do
objeto ora cont.ratado,' c - mu]-ta de L03 (dez po! cento) sobre o valor contratado pela
inexecuÇão total- ou parcial do contratoi d - suspensão terporária de participar em licitação e
impedimento de contratar com a À&inistrâção, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declaraÇão
de inidoneidadê para licitar ou contratar co4t a Àdninistração Púb1ica enquanto pêrdurarem os
motivos dêtêr&inantês da puniÇão ou até que seja promovida sua reabilitaÇão perantê a própria
autoridade que aplicou a penalidade; f - si-multarlealnelrte, qualquer das penalidadês cabívêis
fundanentadas na Lei 8.666193.

E, por estarem de pleno acordo. íoi lavrado o prêsente contrato eE 02 (duas) vias, o qual vai
assinado pê1as partês e por duas têstem.uüas-

r)

suas

de 241'7 .Namânguape - PB.

PEI,o CONTRÀTÀMIE

de

PE},O CONTRÀTÀDO

cuíusurÀ DÉlcna. sE@ruÀ - Do FGo:
Pa-ra dirimir as questõês deco-rrêntes dêste contrato, as partes elegem o Eoro da Comarca dê
Mamanguape, Estado da Paraiba.

TE STEMTINHAS

ffi
Presidente da Cârara
031.453.444-40
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Expediente;

Asaulrto :

Iegislaçâ.o:

Ànexo:

EXPOSIÇÃO DE r.,rOTMS N. " INOOO01/201?
SECRETARIÀ DÀ CÂ},ÍAXÀ MUNICIPA], DE IB,}ANGUAPE
Prestação de serviÇos técnicos especializados na
área contábi1 - Contador -, correspondendo a
elaboração da contabilidade da Câmara Municipal
de Mamanguape. com vistas ao fiel cumprlmenlo da
legislaÇão pertinente e as normas e regulamentos
ditados pelos respectivos órgãos fiscafizadores.
Os referidos serviÇos não incluem a elaboração
da PrestaÇão de Contas Anual, pela qual o
Contratado receberá o eguivalente ao valor
mensal da contrataÇão.
Art. 25. inclso 1f1, da Lei Federal n" 8.666/93
e suas alterações.
Exposição de motivos correspondente e seus
elementos, inclus.ive a minuta do respectivo
contrato.

DESPÀCHO

Remeta-se o processor devida.mente instruído de todos os seus elementos constitutivos, à
apreciação da Àssessoria Jurldica, para os fins e efeitos legais.

Mananguapê - PB, 05 de Janeiro de 207'7.

RA DA SILVA I'ILHO
sidênte da Câma.ra

J

Z6Ám\

ÀPROvo a correspondentê proposta nos têrmos do exp€diente supra nrencionado. Acolho a situação
de Inexigibilidadê dê Licitaçáo, por êstar em consonância com as disposj.çóes contidas nâ
legislaÇào pertinente.

tn
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ESTÃDO DÀ PÀRÀÍBÀ

C.â!aRã, T,ÍuNICIPÀI DE T,ffI&}IGUÀPE
À.SSESSORIA fi'RiDICÀ

origetn:

Àssunto:

fntelessados:

Ànexo :

Mâmanguape

EXPOSTÇÃO DE MOTTVOS N-" INOOO01/2017
SECRETARIA DÀ CÂIAITA MUNICIPAI DE },ÍA}G.NGUÀPE
Prestação de serviÇos técnicos especiallzados
na área contábil - ConLador -. correspondendo
a elaboração da contabilidade da Câmara
Municipal de Mamanguape, com vj-stas ao f.iel
cumprimento da .Iegislação pertinente e as
normas e regulamentos ditados pelos
respectlvos órgãos fiscalizadores. Os
referidos serviços não incluem a elaboraÇão da
PrestaÇão de Contas ÂIual, pela qual o
Contratado receberá o equivalente ao valor
mensal da contrataÇão.
Câmara Municipal de Mamanguape e: ÀSTEC Group
Contadores Àssoci-ados S,/S l,tda,
ExposiÇão de motivos correspondente e seus
e.lementos, inclusive a minuta do respectivo
contrato.

PÀRECER

Ànalisâda a matéria, nos têrmos da Lei Eederal \" 8.666/93 e suas alteraÇõês, e considêrando o
teor dos documentos ê infôrnaçôes apresentados, esta Àssessoria Juridica é dê pârêcêr
favorávêl ao rêconhecimento da situaÇão de Inexigibifidadê de T,icitaçâo, como se contém no
despacho dê acolhimento êxarado pelo Serüor Presidente da Câmara, o qual está de acordo com o
A.rt. 25, inciso III, do rêfêrido diplona legal.

Esta Àssêssoria Juridica sugêre a publlcaÇão dos extratos dê ratificaÇão, dê inêxiqibilidadê
de licitaÇão e do contrato correspondente na fryrensa Oficial, para os fins previstos nos
Arts. 26 e 51 da Lei Federal n" 8.666/93 e alterações.

09 de Janeiro de 2011 .

SÀIiITOS DE CÀRCÀIHO
sêssor Juridico
oÀ3-PB 17-297

\
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EsTÀIrc DÀ PÀRÀÍBÀ
cârasÀ uulírcrpÀr DE ÀoralrcrrÀrfE

cÀBrNErE Do PRESTDENTE DÀ cÍilflxÀ

Mamanguape PB, 10 dê Janeiro de 201?
PORTÀRI]I N" rN 00001/2017-01

o pRESTDENTE DÀ cÂlÃRA DA cÂlÂxÀ lrlrNrcrpÀr DE DanG.NGUAPE, EsTÀDo DÀ pÀRÀÍBÀ, no uso de
suas atribuiÇôes leqais,

R E S O L V E:

ATJUDICÀR o objeto da licitaÇão, modal-idadê IDexlgibilidade n" IN00001/201-7: Prestação
de sêrviÇos técnicos êspêcializados na área contábil - Contador -, corrêspondendo a elaboraÇão
da contabilidade da CâÍEra Munlcipal de Mamanguapê, com vistas ao fiel cuiprimento da
legislaÇão pertj"nente e as norEãs ê regulamentos ditados pelos rêspectivos ó.rgãos
fiscallzadores. Os referidos servj-ços não incfuem a elaboração da PrestaÇâo de Contas Anual,
pela gual o Contratado receberá o equivalente ao val-or mensal da contratação,' com base nos
elêmêntos constantes do processo correspondente, a:

- À.STEC Group Contadores Àssociados S/S l,tda.
10.596.370l0001-97
va1o.r: RS 65 .000, 00
Publiquê-sê e Çurpxa-se.

IRA DÀ S TLVÀ FIIHO
residente da Câmara

rl

t9
ít
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ESAÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
CÂTGRÀ MI,}ITCIPÀT DE I ]4NGI,A!E

GÀBINETE DO PRESIDE}IIE DA CÂIÂRÀ

Mamánguape - PB, 10 de Janeiro dê 21l'l .
PORTÀRIAtr" 00001/2017

o PRaSTDENTE DA cÂ}qRA DA cÂrfiRA MrNrcrpAt DE lG}G.NGlrÀpE, EsrÀDo DA PÀRÀÍBA, no uso dê
suas atlibuiÇõês leqais,

R E S O L V E:

RATI E'ICÀR a Inexigibilidade de licitação, que objetiva: Prestação dê sêrviços técnicos
êspecializados na árêa contábiI - Contador -, corresporrdêndo a elaboraçáo da contabilidadê da
câmara Municipal de Mamánguape, com vistas ao flel cuq)rimento da legisl-aÇão pertinênte ê as
noxmas e regulamêntos ditados pelos respectivos órgãos fiscali. zadoles. Os rêferidos serviços
não incluem a elaboraÇâo da PrestaÇâo de contas Ànua1, pel-a qual o contratado receberá o
equivalente ao valor mensal da contrataÇão,' com bâsê nos elemêntos corrstantes da ExposiÇâo dê
Motlvos n" 1NO0OO1,/201-1 , a qual sugere a contrâtaÇão dê:

- A.SrEC Group Contadorês Àssocj-ados S/S Ltda.
L0 . s96 .370 / 0001,-9't
Valor: R$ 65.000, 00
Publique-se e cumpra-se.

-i- ,óíÍ§
\

FL 2C Él

. aol .

Jofó FERRETRA DA sri-\tA FrLHo
,/ Presidênte dâ Cámâ râ
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ

cÂTaR,A UT,NICIPÀI DE IG}GI{GUÀPE
coMrssÀo pERlqNElIfE DE LrCITÀçÀO

INTKIGIBIIJIDÀDE II' NrcOOO1/2017

DECÍÂRÀÇÂO - PUBLICAÇÃO

DECLÀRÀçÃO

Decla.o pa.ra os devidos fins dê direito, quê lxúa cópia dos teroos de Ratificação e AdjudicaÇão
bem como do respectivo extrato de Inexigibilidade de LicitaÇeo rêfêrêntês ao processo acima
indicado, foxam devidamênte afixadas no ouàdro ale DivuLgaçáo deste órgâo, nesta data, em
observância as disposições da Lei Fêderal 

^" 8.666/93 e suas altelaçôes posteriorês.

Maránglape - PB, 10 de Jêneiro de 2017-
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EsEÀDo DÀ PÀnÀÍBÀ
cÂraRÀ uutÍrcrPÀr DE tar,oNclrÀ?E

cocssÃo PERI4NEIITE DE LrcrrÀçÃo

INTÍIGIBILIDÀT'E }I' INOOOO1/2017

DECIÀRAçÃo - PÚBLICAÇÀO

DEcLÀRaÇÃo

Declaro para os devidos fj.ns de direito, que rltrla cópia dos termos de Ratificaçáo e ÀdjudicaÇão
bem corno do respectivo extrato dê Inexigibilidade dê Licitação referentês ao plocêsso âciIná
indicado, foram devidamentê afixadag no Ouadro de Divu.f-gação deste Órgáo, nesta data, em

observância as disposições da tei Federal n" 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Mamanguape-\ - PB, 0 de Janeiro de 2017-

10 LEITE T'I
Presldente da Corli ss ão
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lot§lrovante og &§crrçao e üe )ruaçao \_aoasülr - lrry1çjidu
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oComprovante de lnscrição e de Situação Cadaslral

Contribuinte,

Aprovado pela lnstrwão Normativa RFB ne 1.634, de 06 de maio de AO16

Émitido no dia Zl lt2/2016 às í2;00:57 (data e hora de Brâsíliai.

conÍira os dados de ldent:íicação da pessoa Jurídica e, se hower qualquer divergência, proüdsrc:e junto à
RFB a sua atualização cadastral.

#r§e
HEPÚBL1CA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUHíDICA

NúrÊrc oE ssc{ra:ro
10596370/O00'l €7
MÂTRE

COMPROVANTE DE INSCRIÇÀ O E DÊ SíTUAÇÃO
CADASTRAL 23ô1A009

ASÍEC GROUP COIITADOR:§ AS§OCIADOS SIS LTDÁ. . M'
0o r.§Íla§LlolfN]o Nq,E 0E FAarÁSa§

côoNrc ! oEscFçIo D^ &nl[:ra0t
692G6-01 - Atividàdos de contabilidadu

cóolGo E lEsstícfu ors fMorDEs EsoNürcÀs
Não intoÍmada

§ o€§c
2+0 - Sociedâd§ Simplss Listitada

!OGâ]CDCUAO

R PRESIOÉNTÊ JOÂO PÊ.SSOA
NúÀfRo
t57

CC-t/PL El&r\iÍO

c€P
53380"000

aÀÂÂodr§IRno
CENTRO

l|Jl.l,C

MAMANGÚAPÊ

(83) 3292-276s

Ei.lTE FEDÉRi§rO Ii€SFíXSÁIEL €rR)

slTuÀÇro cÂDÂsIR t
23!t r /2009

r€rt ô oÉ slrufÇlo clDÀsrtÂ-

§tÍurç,o a§FEcal o§A olsrruÀç,io ÉsP€ chr

PB

O CopyrighL Receita Federal do Brasii -2tl12/2016

ldel 2t/12/2016 t2t
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' Pero presenie in§rrumento porricuror de conkoio de conslifuiÇôo de sociedade,
. dotiiogrofodo e ossinodo no piesenÇo de duos ieslemunnos oo finol nomeoclls e
§ignorórios, comp.recem os tombém infro-o§sinodos, NEUzoMAn DE SOUSA SltvÂ,
brosireiro. noturol dê Rio TinÍolpB, cosodo com o regime cle comunhõo p.rciÕ; de' bens, ConÍodor CRC 2667/?8, portodor do Céduta cô ,dênlidode n. 4_t j.at I,
s§PlpB, cpF n' 205.r02.g84-r 5, residenie e domiciriodo o Ruo Dr Juorez Guer,, s/n
- Cent.o - Csp: 58i80-000 - Momonguope/pb. e. IENIAA FER§ANDE§ DE SOUSA

' §lr'vA. bÍosileiro, noruror de Rio Tintolpb. cosodo com o regime de comunhÕo
porcior dê bens, contodoro cRC 77g2/pl, porrodoro do céduro de rdêntidode n.
318.238 - 2" vio - SSp/pB, CpF n" 14i.998.404-Z8, residênie e domicitiodo à Ruc Dr
Juorez Gueno, s/n - Cenlro _ CEp: S8.2BSCOO _ Momonguopelpb, lêm iLsto ê
controtodo medionle os cióusulos e condiçôes seguinles que múluo e

, reciprocomente oceitom e oulorgom:

ctÁúsulA F*TMEIRA, * A Sociedode giraíó sob o nome empÍesoriol AsTEc GRoup
coNTADoRÉs AssoclADos sls LÍDA, e têro sede e dcmicitio no Rus presrdenle
Joôo Pessoo, I 57, Cep: SS.28S00O - Momonguape/pg.

cúusulA §EGUNDA - O copiicr socior seró Rg 50.000,00 ícinquênto Mir ReciJ],
dividido em 50.000 (cinqúento Mil guotosl, no volor nominol de R$ :,00 {Hum recl)
codo umo, iniegrolkodos, nesÍê oto em moedq corrênle do poís, pelos sócios:

Coniinuo no fi.02

NAo.
of'

t'24 o

ô
oPL

ã rrt

ON

RESiÀ§soctA os s/s r] A.

S TT Ã

D 0

ro§ QUOÍAS cAnT,Ar{R§)
NEUZOMAR DE SOLISA SILVA 4.5 CCO 45.000.00 ?0

IC
LENIRA TERNANDES DE SOUSA s.coc

lOTAT 50,000,08

5.000,0! I

I

50.00§

CONIRATO DE

{N
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CONTTNUAÇÀO DO CONIRATO SOCIAL:

ASÍ'C GROUr' CONrÂDORE§ Â§§OCIADOS §I§ TIDA

!,,|

CTÁU§ULA ÍTRCEIRÂ

CONTÂBILIDADL.''

O Õbjeio dc sociedode seró o "ATtVtDÀDg Dt

cúusulA QUARTA - A 
'.cied,.Jê inicroró suos ot,víd.des o porrir do regisrro no

CoÍódo de Regisiro Civil

;ndetêÍminodo,
de Pessoo JurÍdico e seu prozo de duroçoo é

clÁusulÁ QurNtA - As quoios sôo rndivrsiveis e nÕo podêÍôo ser eecridos oLr
trsnsferidos o terceiros sêm o consentimsnlô do ouiro sócio, o querr Íico
o§segurodo. em iguordode de condiçôes ê prêÇo direito de preÍerôncio porc e
suo oguisiçôo se postos à vendo, formorizondo, se reorizodo o cessôo delcs. a

' olteroÇôo conlrotuol pertinente.

ctÁüsutÂ §GxrA - A íespônsobllidodê dê .odc sócio á, restri.lo oô voror de sucs
qoolos, mos todos rsspondern solidoriomenlê pêlo iniegrolizoçôo <1o cr:pi':l
soclol.

ctÁUsutÀ §&ytdA - A odminislroçÕô do sôelêdodê coberó unicomBnle o(_1 socr.
NEUZOMAR DÊ SOUSA SILVA. c§m poderes e .rribuiÇôss de odminisÍrodcr
sutoÍizqdo o uso do nome empresorol, vedodo, no entonio, êm ofiv;d.des
esironhos oo interesse sociqi ou ossumir, obrigoçôes sejo ern fovor de quolquer
do, q'otistos ôu dô ieÍcêiros. bem cômo onefor ou oriênor ben§ imóveis dô
sociêdode. sem outorizoÇÕo do oulro sócio.

CtÁt SUt A OITAyA * A rêsponsob,ilidotJe Técnico peto execuÇõo dos seviç:rs
proflssionois prestodos pelo socieclo<Ie, <le ocordo com os ôb;êtivôs sociois. estÕró
o corgo de lodos os sócios, e ossim diskibuldo:

Conllnuo nÕ il. 03

Xrr
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coNItNUÂÇÃO DO CONTRATO SOC|ÂL:
ASÍEC GftOUP CONTADORÊ§ Â§§OC,ÀDO§ §IS ITDÁ

.-,

N§UZO,,ÂR 0E sOUsA S'.yÂ. Contodor. CaC/pB ?dól, responderó por todcs or
§erviços conróbeis prev'stos no orligo 2s do DecÍeÍo- Lei n§ 9.29§.4ó.

j tglrllnA FÊstrArtrDÊs or sôusA sfl.vA, coniodoro, CRCIpB n, 7792, peros scviços
conlóbeis nô Õrtigo 25 do Decreto- Lêi no ?.295_4ó.

I CtÁUSUm sOxA - Ao lérmino de codo exercício socio,, êm 3l de dezembro. o
, odminlsÍrodor preíoró conros iusiiricodos de suo Õdminislroçôo, procedendo ô
' eloboíoçÕo do Inventório, do boionço potrimoniol e do boronço de rôrurtodô
: econômico, cobêndô ôôs sócir3§. n0 pÍoporÇÕô de sucs quoiqs, §s lucros ou

perdos oporodos.

Porógrofo único * poderó mensolmente, depoís de opurcdo os imposios.
lozerem os sócios reiircdos de rucros, que oo flnor do exercício serÕo oiusrodâs,
de formo o conesponderem exoÍÕmente o Bropcrçôo de suos quotÕs de capilcl.

clÁu§ulA DÉcrdA - Nos quoiro mesos seguirle, o§ 1érmino co exêÍcÍcio sociol, cs
sócios deiibsrorôo sobre os cgntgs e designorôc odministrodores quondo for o
cÕ§o.

CúUSUIÂ DÉC$/tA-pfUffil&A - A so:iedode poderó o a,stquêr lempo, ob,rir *u
iechor filiol ou ouiro dependêncio, medionre orieroçôo coniroluor ossincdr: po:
lodos os sócios.

GrÁusutÂ DÉcrúA-§ÊsuNDA - os sóclos poderÕo. de comurn ocordo, rixr:r unrc
;elirodo mensÕ|, a título de

regulomentores perlinenles 
_

"prôiobore", oh,servodss ãs disposiÇae§

Continuo na í1. 0.1
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CONTINUÂÇÀO DÕ CONTRATO §OCIAL :

A§rc 6NOUP ÕO§IADORTS A§§OCIADO§ §/§ I.I§A

' C:.ÁU§ütÂ DÉC$,tÂ-IgRCÊtRÂ - Folecendo ou interditodo qualqueÍ sócio. o

' sociôdodê conlinuoró suos alividodes com os herdeiros ou sucôssôres. Nôo sencc
possível ou inexisiindo inleresse desies ou do{s} sóclois} remonecenie{s}. o voior

' de seus hoveros seró opurodo e iiquidodo com base nc sítuoçÕo potrimonir:l <1o

§ociedode. à dato do resoiuçõo, veriÍicodo em bolonço especiolr..lenle
I lovonlodo.

PÂRÁGRAFO úX|CO * O mesmo procedlmenlo seró qdolodo em oujros ccr*s t:n..l

que o sociodcde se rosolvo em reloçÕo c sou sócio.

C[Á§U!Â DÉclrúÂ-QüAnÍA - O Adminislrodoí decloro, sob os penos do tei. de
quê nÕo está impodido de sxercef o odminislÍoçõo do !ôciedode, por lei

especiol, ou em virtude de condenoçÕo criminol, ou por se oncÕnÍror sôb os

efeilos delo, o p€no que vede, oindcl que iempororiomenis, o scesso o corgÕs
públicos: ou pÕr climê Íolimônt§., de prevsícoçÕo, peito ou subomo, concussdô.

peculoio, ou conlro q economio populor, conlro o slgiemo finonceirô nocjonol.
conlro normcs de dêleso do aoncorêncio, conkc os reioÇôes de consum<_. ié
público, ou prop,iêdode.

CfÁu§UlA DÉCI,úA-QUINTÀ - Fico eleito o Íoro de MÕmcnguope paro o {}xercicic

e o cumprimenÍo dos direitos ê obrig{:ÇÕês resultonles desÍe controto.

E, por se ochorsm ossim lustos e conlrctodos. ossinonr c
prasenio instrumenlo em 03 vios de iguol leor e formo. iuntomenlo com os d;cs
iestemunhos o seguir flrmodr:s, pc,ro que se prôdutom os seus juídicos e legois

efellos.

rnsnsuopê(Pb), 02 de Jon*iro elo 200?.
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http://rv w w.rucci tl.falrnrla. gov.br/Apl i cacocs/

MINISTEBIO DA FAZENDA
Secrataria da Receita Fêdêral do Brasil
ProcuÍadoria-Geral da Fazênda Nacional

certidáo emirrda gÍardtamênta com base na portaria conlunta RFB/PGFN d 1.7sr, de ozr1or2o14.
Emitida às 1l:07:03 do dia g\t12/2016 <hora e data do BiasÍtia>.
Váltda até 2810612017.
Código de corirolo da ceíidão: BCoC.172S.97CF. E59A
Qualqter raswa ou smenda invalidaÍá ostê documsnto.

CEBTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A OÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: ASTÉC GROUP CONTADOBES ASSOCTADOS S/S LTDA. . i,4 E
CNPJ : 1 0.596.370/0001 -97

Ressalvado o dirgito de a Fazenda I'Lacional cobrar e inscrêver quaisquor dÍüdas de responsúilidade
do sujsito passir/o acima identiÍicado que üerem a ser apúaàas, é côrtiÍicado quo'nãt;;;il
Pendências em seu nome, relativas a cráditos tribúários administÍados pela Secretaria da RêceitaFêdêral do Brasil (RFB) e a inscrições em Díüda Ativa da uriáo junlo à procuradoria-c"rar àá
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta ceÍtidáo á várda para o êstabêrecimento matriz e suas firiâis e, no caso de enre rederalivo, para
todos os órgàos e lundos públicos da adminislraçâo direta a ele ünculados. ReÍere-se à.itru;;;;;
sujeito passiro no âmbito da BFB e da PGFN e abrange incrusive as contribúçôes ,o"iai" piàvi"rãi
nas alíneas 'a' a 'd' do parágÍaÍo único do art. .t.1 daLei n98.212,de24dê.iulhode1991.

A aceilaçào desta certidáo está condicionada à veriíicaçáo de sua autenlicidade na lnternel. nos
erdereços <http:/lwww.rscsita.íazênda.govbr> ou <http://www.pgtn.Íazerda.gov br>.
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SÊCRETARIA DE E§TADO DA RECEITA - SER
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CODIGO: F2C6.54C5.4FDE.64D6 Emilida no dia 30/1 2/2016 às 10:14:51

ldentiÍicaçáo do requerente :

cNPJ/CPF: 1 0.596.370/0001 -97
R.G. :

CertiÍico, observadas as disposiçÕes da legislaçáo vigente e de acordo com os
assêntamentos existenles neste órgão, que o requere nte supra identiÍicado está em situaçáo
REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual, com relaçáo a dóbitos Íiscais
administrativos e inscritos em Dívida Ativa,A reierida identiÍicação não pertence a
contribuinte com inscriçâo ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba.

A presênte Certidáo não compreende débitos cula exigibilidade esteja suspensa, nem
exclui o direito de a Fazenda Pública Éstadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela
porventuÍa devidos pelo reÍerido requerenle.

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão,
devendo ser conÍirmada a sua autenticidade através do serviço Validar Cerlidáo de Dóbito na
pági na www.receita.pb.gov.br.

OBS: lnválida para licitaçáo no que se reÍere ao lornecimento de mercadorias ou
prestação de serviços de transporte inteíestadual e intermunicipal ou comunicação nào
compreendidos na competência tributária dos municípios se o Íequerenle supracilado
estiver localizado no estado da Paraiba.

Válida com a apresentaÇão coniunta do cartão dê anscrição no CPF ou no CNPJ da
SecretaÍia da Beceita Federal do Ministério da Fazenda.

Certidão de Débito êmitida via'lnternêt'.

o,CERTIDAO
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PRÊFE]TURÂ MUNICIPAL DE MAMANGUAPÊ
CNpJ: 08.098. 1 2al0ô01 _a I

RUÂ OO IMPERADOR, i8 CÊNTRO MAMANGUÂPE"PB CEp:58280.000
FONE: {83) 329?.2778

SECREIARIA D; FI'.IANÇA§

I rr: 3J .-ô

ó
h

xúliÉRo oÂ cERTtDÃo DÂTA §E §MI§§ÃO VALIDADE
000638

CERTIDÂO NEGATIVA Dã OÉBITOS MUNICIPAIS

rN§cRtÇÃ0 MU§tcl?AL

OAOOS DO REQUSREtitT§

10.ã96.370/0001-97 ASTÊC, GROUP CONTASORÊS ÂS§ÔCIADO§ §S L?ÚA - ME

PRESIDENTI JOAO PES§OA

CTNTRO

DADOS DA CENTIOÀO
CertiÍico, para os devidos lins, quê de coniormidade
desta Prefeitura, NÃO CONSTA DEBTTOS íeíerenre
até â presentê data, para o requerente a.lma.

com.as informaçÕes presladâs pelos órgâos aompetenleS
â T.itutcs Mrnicipais, inscritos ou não em Oivida Ativa,

FINÂLIDÂD'
crRnoÃo NBsÂrvÂ DE DEBrTos

OB§ÊRVAçÃO

Ficam, toíãvia, .essalvados os direitos da Fôzenda Mrn iÇipal dê cobrár qrlaisquer dêbi,.s qre vsnhâ,ll â §§rpôstsrisrm€n§. âpursdô§. Do que constar. passâmog a pr§g§nt§ ce(iCão, pâra lins dê FÊOVÂS JUNT§ Â IODOS I
§,R ORGÀOS

§ÊFERE-SE EXCLUS|VÂMENTE Â StlUÂÇÀC DO CONTR|8UINÍE
el§üoa muNrcrpel

'' t' i'
F

ii

UAPÉ 22 de d€zenrbro ds 20'í6

NOTA IMPORTANTÊ: QUALQUER RA§URA TORNARÂ O PRESENi§ DOCUMENTO Nuro
Nr oói§ra

i



CER?IDÂO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLHISTÀS

Nome: Às?EC OROtrp CONTÀDOR'S ÀSSOCIADOS S/S L?DÀ. _ ME (MÀTRIZ EF]LIÀIS )

CNPJ: l-0.596, 370/0001-97
Cerlidão t": t22444689 / 2ot6
Expedição: 30/12/2ot6, às t 1: t ?;48
Validader 27 /06/2017 - tBO (centÕ e oiienta) dias, contados da datade sua exped j.ção,

Certifica-se que ÀsrEc cRoup cosrÀDoREs ÀssocrÀDos s/s rTDÀ. _ uE(uÀTRIZ E pIL,IÀfs), j"nscrito (a) no cNpJ soh o n" 1ô.596.370/o0ol-9?,§Ão coNsTÀ do Banco Nacional d.e Devedores Trabalhist.a§.cer.idão emitida com base nÕ art . 642-A da consolidação da§ Leis do?raba).ho, acrescêntado pela Lei n" irz.44O, de ? de julho de 201,1, ena Resolução Administra!iva n' !470/201,1 do Tribunal superior doTrabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados corrst.antes desta Certidão são de responsabilidade dosTribunais do Trabalho e estão atuaLizados até 2 (dois) diasanteriores à data d.a sua expedição.
No câso de pessoa jurÍdica, a Certidão atesta a emprêsa em relaçãoa todos os seus est.abel ec irnentos, agências ou filiais.À aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de suaautenticidade no portal do TrÍbuna1 Superior do Trabal-ho naInternet (htt.p: / /vtww. tct.. jus.br) .

Certidão emitida gratuit.anent.e.

r§roRMÀçÃo rMPORÍÀlfrE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam ôs dadosnecessários à j.dentif icação das pes6oas naturais e jurídicasinadimplent.es peran!.e a Juetiça do Trabal-ho guanLo às obrigaçõesest.abê1êcidas em sentença condenaE.ór j.a transitada em julgado ou ernacordos judiciais trabalhistas, inclusive .o "o..*riente aosrecolhimenLos previdenciários, a honorários, a custas, aemolumentos ou a recolhimentos determinados em 1ei; ou decorrent.esde execução de acordos firmados perante o r,íinistério público d.oTrabalho ou Comissão de Conciliação prévia.
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CÀIXA ECONÔfuI'CÀ FEDEÊÀL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10s96370,/ooo 1-97
Razão Social: ASTEC GRoup coNTADoRES AssocrADos ss LTDA
Endereço: RUA PRES loAO pEsSOA 1s7 / cENTRo / tyAt4ANcUApE / pB / s82so_

000

Informação obtida em 09/01/20t7, às 12:29:16.

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.7, da Lei 8.036, de 11 de majo de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de carantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

A utilizaÇão deste Certificado
condicionada à verificaçã o
www.ca ixa,gov. br

para os fins previstos em Lei está
de autenticÍdade no site da Caixa:

https://www.sifge caixa.gov t{/Em presa/C ríC rflFgeC FSlm prim ir Papel .asp?VAR Pessoat\4 a1Iiz= 1 551 824s&VAR pes§oa= 
1 5s1 8245&VAR U í= pB&VAR tnsc. 1t1

Validade: 37/1212016 a 29/01/2017

Certif icação N úmero: 20 161 23 105 1B 1 t47 030644



,lvará

CONSELHO REGTONAL DE CONTABILIDADE. PÂRA:BÂ

ALVARÁ DE ORGANIZÀçÃO CONTÁB:L
DE SOCIEDÀ§E

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAÍBA. no uso cje suas atribLrçoes
legais e com fundamento no Decreto-Lei n!. 9.295/46, expede o presente Alvará de Organização
Conlábil, paÍa que suna os ereitos legais.

REGTSTRO Ns pB-000221 /O-7 vÁLtDo ATÉ:31.03.2017

!DÊNTrFrcAçÂo:

T]TULAR I SÓCIOS / RESPONSÁVEIS TECNICOS
REGISTRO §oltE CAIEGOi]IA nPo D[ vrNcü10

F&OO2667t(>0
P8.0077§2ô.0

fEtzoliAR DE soi§À stLVA
LENRÂ FET*.ÁNÚES !g SÕI]IiA SLVÂ

SOCO / Resp. lócoi«l
g)C()/Rsp"Yécniêo

A falsiÍicação deste documento constitui-se em crime previslo no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o âutor à respectiva aÇáo penal.

Emissão: JOÃO PESSÕA,04.01.2016 as t6:32:49.
Válido aré: 31 .03.2017.
Código de Contíole: 123875.

DENOMINAÇÃO........... : ÀSTEC GROUP CONTADOBES A§SOC|ADOS S/S LTDA

NOME DE FANTASIÂ,,. :

CATEGORIA

CNPJ

ENDEREÇO

ATIVIDADES :

SOCIEDADE

10.596.37010001-97

R PRE§IDENTE JOAO PÊSSOA. 157 - CÊNTRO . MAMÂNGUAPE - PB .
58280-000

ldcl

Para verificar a autenticidade deste documento consulle o silê do CRCPB.

0:t/01/201 6 l6
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CONSELHO REGIONAL DE CONIABILIDADE - PARAiBA

CERTIDÃO DE RÊGULARIDADE CADASTRAL
DE SOCIEDADE

IDENTIFICA O DO REGISTRO
DET0M|NAÇÃO.......... :

NOME DE FANTASIA., :

ÂSTEC GROUP CONIADORE§ ASSOCIADOS S/S LTDA

BÊGI§TRO... :P8.0002?1lo-7
:SOCIEDADE
:10.596.370i0001-97

GOFIA..

Emissâo: JOÃO PESSOA,30.t2.2016 as l2:05:58.
Váido até: 30.09.2017.
Código de Controle: i 43873.

Para verilicar a aulenticidade deste documento consulte o site do CRCPB

l;

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILTDADÊ _ PARAÍBA certilrca que aorganização contábil identiÍicada n pÍesente aocÃento uto,.,tru-r" em situaçãoregular.

A presente CÊRTIDÃO não quita nem invalida 
.quaisquer débitos ou inÍrações que,postê.iormentê, venham a ser apurados pelo CnCi:s càntra;ieterido registio.

A Íalsilicação deste doÇumenio const:tui-se em crime previsto no Código penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respecliva ação penal.
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lcrtidiio dc Rc8tüandi tc rroltssrorrár

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE. PARAíBA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAÍBA certiÍrca que o(a)

proÍissional identiÍicado(a) no presente documento encontra-se em situaçáo regulaÍ.

IDENTIFICA O DO REGISTRO

i|OME................. : NE|.ZOMAB DE SOL.ISA SILVA

REGISTRO.......... : P&0026ô7/O'0
CATEGOR|A........ : CONIADOR

CPF.................... : 205.902.884-1 5

Emissáo: JOÃO PESSOA, 30.12.2016 3s 12:05:25.

Válido ató:30.m.2017.
Código de Controle: 143872.

Para veri{icar a aüenticidade deste documento cor§ulte o site do CRCPB'

l
A presente CEBTIDÃO não quita nem irvalida quaisquer débitos ou infÍações que

posteriormente, veúam a ser apurados pelo CRCPB contÍa o reÍerido registro'

A ÍalsiÍicaçáo deste documento constitui-sê em crime previsto ro código Penal

Brasileiro, suieitardo o autor à respectiva açáo penal.
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Nruzomnn Dr Sousn S ILVA
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Rua Dr. Juarez Guena, 54, Centro - Mamanguape/PB, Cep': 58280-000

Telefones: (0*83) 3292-2765 (secretária Thais) e (0"83) 99997-1610

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

CURRICULO COMPLETO NA PTATAFORMA LATTES D0 CNPa (httpJ/lattes.cnpq. b0

OBJETIVOS

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

contábifidade, controladoía, auditoria contábil, auditoria de pessoal, planejamento tributário, pericia contábil,

Íinanças corporativas, economia de empÍesas, mercado financeiro, dentre outros aÍins.

DISCIPL INAS MINISTRADA S EM CURSOs oe cRaounÇÃo E POS.GRADUA cÃo

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

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

Contabilidade Financeira, Tributos em especie (Pis e ConÍis) , Auditoria Pública e LaboratÓrio Contábil

FORMAçÁO ACADÊMICA EM NIVEL DE GRADUAÇÃO E PÓS'GRADUAÇÃO

. Pós.Graduação em iontábil. Auditoria concluída pela (C.E.) UNP-UNIVERSIDADE POTIGUAR/RN - 2002.

. Graduaçâo em Ciências Contábeis concluida pela UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA'UFPB - 1985;

. Contadór. Núrnero de Registro Profissional no Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Paraiba:

CRCi PB 2667/0-0 - Desde '1982.

EXPERÉNCIA ACADÊMICA E PROFISSIONAL EM INSTITUIÇÔES DE ENSINO

. proíessor do Unipe - Centro de Ensino de João Pessoa - 10 anos em curso dc' graduaçào em

contabilidade(2002 - 201 3);

. professor do IESP - lnstituto de Educação Superior da Paraíba - 3 anos em cuÍso de graduação e pós'

graduação em Contabilidade- (2007 a 2009);

. Érofessor do CEAp - Centro de Ensino Aplicado de Pós Graduaqão - Maceió-AL - 2 anos

o professor do lM - lnstituto Moderno - B anos em curso técnico de contabilidade- (1985 a 1993);

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EM CURSOS Ê TREINAMENTOS EMPRESARIAIS

o Ministrante de Curso pelo SEBRAE (Departamento Pessoal),

. Ministrante de Curso pelo Unipe (Práticas Modernas de Contabilidade);

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

I
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ExpEmÊNctA PRoFlsstoNAL EM coNTABILIDADE NAS Ángls pRuaol e pÚaLtcl
o (

o
a Experiência ProÍissional de mais de 30 anos em contabilidade comercial com escritôrio de

estabelecido, com carteira mêdia de 200 clientes nas mais diversas áteas da contabilidade comerci cluindo
o h

a prestação de serviÇos de consultoria (1983 - 2016); CP

Contador Público, com serviços Prestados a diversas entidades Püblicas a exemplo de: PreÍeituras Mun

de Cunal de Cima, Cuité de MamanguaPe, Itapororoc a, Jacaraú, Iúalaraca, Marcação, MamanguaPe, Pedro

Régis, Rio Tinto, Araçagi, Dona lnês' JuriP lranga, Salgado de São Felix, Câmaras MuniciPais de Baia da

Traição, Marcaçá0, Rio Tinto, MamanguaPe, Capim, Cuite de lvlamanguaPe, Itapororoca, Mataraca, BaYeux e

Autarquias e lnstitu tos de Previdência PróPno s (1993 a 2016);

Perito-Contador diversas açoes iudiciais em atendimento as solicita@es da Justiça da Comarca de

Mamang

Contador'Eleitoral

uape-PB - De 1990 a 201

Éxecutor de Contabilidade Eleitoral de candidatos e partidos eleitorais nos Últimos 25

il§;?iJ:flffiTruÀr*. Group contadores Associados S/s Lrcra (www.asteccontadores cnl br)

PRÊMIOS É HONRARIAS RECE,BIDOS

HonrariaeHomenagemRecebidasemdiversasturmasdeformandosdoCursodeGraduaçãoemCiências
contábeis do uNlpE, referente aoGbálno du..nuolvido com empenho e dedicação a esses alunos até 2011;

Titulo de cidadáo do Municipio ;; ffi;ü;.p;rpB, pelos retevantes serviçós contábeis prestados em prol

do desenvolvimenlo do municiPio,

TltulodeCidadãodoMunicipiodeltapororocaiPB,pelosrelevantesseruiçoscontábeisprestadosemproldo
desenvolvimento do municíPio;

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

de Jovens.do MuniciPio;
premio Excelência e Qualidade Brasil 2015, pela Braslider em são Paulo pelo destaque como contador

Püblico;
premio Referencia Nacional e Qualidade Empresarlal em 2015, pela ANCEC em sáo Paulo pelo destaque

como Contador Públim;

HonrariaeHomenagemRecebidaspeloRotaryeRotaractClubpelodesenvolvimentodetrabalhos
;;üià;iú.tr6 anoi de participação, como sócio' instrutor' palestrante'

OUTRAS INFORMAçÔES RELÉVANTES

Particioacão em dezenas de bancas de avaliação de trabalhos de conclusão de curso e monograftas em cursos

Oe gdluâçao oe instituiçÔes de ensino do Estado da Paraiba;

onentador de diversos trabalhos de conclusão dê curso, monograÍias e estágios supervisionados em cursos de

graàuáçao Oe instituiçoes de ensino do Estado da Paraiba'

REFERÊNC|AS PESSOAIS

ProÍ. Luiz Márcio de Brito Marinho, Professor do curso de ciências contábeis do IESP - TeleÍone: (0"83)

98810-3805;

Prof, Fábio Lira, Professor do curso de ciências contábeis da uFCG - Telefone: (0"83) 99106-3500

João PessoaiPB, janeiro de 2017 '

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA

2
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TÊR}íO DE CONTRÀTO OI'E ENTRE SI CELEBRÀH A CÂ}'ARÀ
IÂI.G.NGI'À?E E ÀSTEC GROTJP COIIIADORES ÀSSOCIÂDOS S/
PRESTÀÇÀO DE SERYIÇOS CON!'ORI.ÍE DISCRIMINÀDO NESTE T
FOR}íÀ ÀBÀIXO:

CI,.I{USUIÀ PRII{EIRÀ _ Dos wIIDÀuEIfTos Do coN:n,ATO:
Este contrato dêcôrre da licitação modalidade Inexigibilidade no IN00001/2017,
têrmos da tei Fedêral io 8.666/93 ê suas alteraÇões e a Lêi Complementar no
dezeÍüro dê 2006, alteradâ -

CIÀUSI,IÀ SEICDA - DO PÀGAIIEIÍI\C:
o pagamento será efetuado na lesouraria do Contratantê, mediante processo regulaf,
manelra: Mensalmente, para ocorrer no prâzo de trinta dias, contados do
adimplemento de cada parcela.

a LT§i:ffi.
(
o

t\

Pêio presente instrumento particular dê contrato, dê um lado cámara l.íunicipal de trÍâmânguape -
Rua Duque de Caxiàs, 123 - Centro - Mamânqmape - pB, CNPJ n" lZ.i2O.2S6/ OOO).-52, neste ato
representada pêlo Presidênte da Câmâra João I'erreira da Silva Filho, Brasilêiro. Divorciado,
Come.rciante, rêsidente e domiciliado na Rua Sêvêrino Victor, 45 - planatto - Mêmânguapê - pB/
CPF n" 031.463.444-40, Cartêira de Identidadê n. 2.288.944 SSp-pB,, doravarte simptesmentê
CoMIRÀTÀNTE, e do outro lado ASTEC Group Contadores .alssociados s/s Ltda - Rua Presidente Joào
Pessôa, 157 - Cêntro - Mamanguape - PB, CNPJ n" 10-596.370,u0007-9'1 , doravante simpfesmente
CONrRÀTÀDo, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá
pelas cláusulas ê condiÇões sêguÍntes:

processada nos
123 / dê 14 dê

Cü(USUIÀ SEG{'NDÀ . DO OBi'ETO DO COITRÀTO:
O presente contrato tem por objêto: Pxêstaçâo de serviços técn-icos especializados na área
contábif - Contador -, coüêspondendo a elaboração da contabilidadê da Câmara Mr.rnicipal de
Mamanguapê / com vistag ao fiel cuúp-rjmênto da lêgisfaÇão pertinente e as normas e regulamentos
ditados pelos respêctivos órgãos fiscalizadores. Os referidos serviÇos nâo incluêm a
elaboração dâ PrêstaÇão de Contas Ànual. pela qual o Contratado rêcêbêrá o êquivafênte ao
valor mênsal da contratação.

Os sêrviÇos deverão ser prestados de acordo com as condiÇões expressas neste instrumento,
proposta âprêsêntada, Inexigj-bj-Iidade n" ÍN00001/2017 e instruções do Contratante, docr.mentos
êssês çfl-lê ficâm fazendo partes inteqrantes do presente contrato, independente de transcrição.

Cü(USUIÀ QI'ÀRTÀ - DO REÀ.I'SIàüEI'IO:
Os preÇos contratados são fixos pêlo período de r-El ano, exceto para os casos previstos no Art.
65, §§ 5' e 60, da Lei 8.665193"
Ocorrendo o deseguilibrio econô[ico-financeilo do contratô, podêrá sêi iêstabê1êcida a rê1açào
que as partês pactuaram inicialmênte, nos ternos do Àrt. 65, Inciso II, À-linea d, da Lel
8.666/93, mediante comprovaÇào documental e requerimento expresso do Contratado.
o Contratado se obrlqa a prestar seus sêrviÇos na sedê do Contratante ou em ulna dê suas
dependências, com visitas sistemiáticas, fora disso, ficará a inteira disposiÇão, diariamêntê,
em seu escritório, ou quando convocado âIêatoriamente.

cI,iíu$IIÀ OUr]rTÀ - DÀ DcrrÀção:
As despesâs coüêrão por conta da sêguinte dotaÇão, constante do orçamento vigentê:
Recursos Próprios da Cámâra l,Íunicipal dê Mamanguape: 01.010 01.031-0001.2001 3390.35.00

da sêgulnte
perlodo de

cI,iíu$IIÀ sÉÍnlÀ - Dos PRÀzos:
O prazo ftáximo pâra a êxecução do objeto o!a contratado, conforme suas características, e que
adÍLite prorroqaÇão nos casos prê\ristos pela Lei 8-666/93, está abalxo indicado e será
considerado a partir da assinatura do Contlato:

Inicio: Imediato
conclusão: 350 (trezentos e cinqüenta) diâs

O prazo de viqência do presente contrato sêrá dêternlinado: até o final do exercício financeiro
dê 2017, considerado da data de sua assinatura.

ctiíu$ÍIÀ TERCEIRÀ - Do vÀI{R 3 pRBços:
O valor total deste contrato, a basê do prêÇo proposto, é de RS 65.000,00 (SESSENTÀ E CINCo
MIL REÀIS) .
Rêp.rêsêntâdo por: 13 x R§ 5.000,00.

crÁusúrÂ orTÀve - DÀs GRÍGÀçÓES Do c§r§fnÀÍãIÍTE:
a - Efetuar o pagâmênto rêlativo a prestação dos sêrviços efetivamente reafizados, de acoado
com as rêspêctivas c1áusulas do presente contrato,'
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios nêcêssários para a fiel prestaÇâo dos serviÇos
contratados,'
c - Notiflcar o Contratado sobrê quâIquer irreqularidade encontrada quanto à quaxdâde dos
sêrviÇos, êxercendo a rDaj-s ampla e ccstrplêta fiscalização. o que não êximê o ContratddQ dd suas
rêsponsabif idades contratuais e legíais. 
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CI,ÁusuIÀ IÍoÍÀ - DÀll @RrcàçõBs rx) GrÍraÀràm:
a - Executar devidamente os serviÇos descritos nâ cláusu1a correspôndêntê
contrâto, dentro dos melhores parâmet-ros de qualidadê êstâ.bêIecidos para o ramo
relacionada ao objeto contratual, com obselvância aos prazos estipulados,'
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislaçáô fi
tlibutária ê trabalhista, be$ como por todas as despêsas e compromissos âssu[idos,
titulo, perante seus folnêcêdores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado ê idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execuÇão do
contlato, quê o -represente inteqraleente em todos os seus atos,'
d - Permitir e íacilitar a fiscalização do ContrataDte devêndo prestar os informes e

esclarêcimentos solicitados;
e - será rêsponsáve1 pelos daDos causâdos diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decolrêntes de sua culpa ou dolo na execução do contrâto, nào excluindo ou reduzindo essa
responsabilldade a fiscalização ou o acoryanhãmento pelo órgão interessado;
f - Não cedêr, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento,
sen o conhêcimento e a devida autorização expregsa do Contratante;
g - Mantêr, durante a vigência do contrato, em coryatibilidade com as obrigações asswtidas,
todas as condiÇôês dê habllitação e qualificação exigi.das no respectivo processo licitatório,
âprêsentando ao Contlatantê os docr,mentos nêcessários, seq)re çÍue solicitadô.

crÁrsurÀ DÉcn'B - DÀ Àr1BÀção E REscrsÃo Do co BÀTo:
Bste contrâto poderá ser alterado, urlilateralmentê pêla Contratantê ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no ÀJtigo 65 e será resclndido, de pleno dixêito. conforme o
disposto nos Artigos -l-7, 1A ê 79 dâ Lêi 8.666/93-
O Contlatado fica obrigado a aceitar rras meslr,.ls condiÇôês contlatuais, os acréscimog ou
supressóes que se fizerem necessários, até 25* (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

CLI{USUIÀ DÉENÀ PSNGIRÀ - DÀS PENâúIDÀDBS:
A recusa injusta êm deixar de cuÍprlr as obrigaÇões assr.rrtridas e precej,tos legais, sujeitâ!á o
Contratado, garantida a prévia defêsa, às segulntes penalidades p-revistas nos Arts, 86 e 87 da
Lei 8.666/93: a - advertência; b - mtlta de mora de 0,5t (zero virgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dj-a de atraso na entregÍa, no inicio ou na execução do
objeto ora contratado,' c - multa de 108 (dez po! cênto) sobre o valor contratado pela
inexecuÇão total ou parciaL do contrato; d * suspensáo teúporária de participar em licitação e

impedirnento dê contratar com a Àdminj.stração, por piazo de atê 02 (dois) anos; e - declaraÇão
de inidoneldadê para licitar ou contlatar coo a ÀdEinistraÇão Pública enquanto perdurarem os
tnotj-vos detenlinantes da puniÇâo ou até que seja prouovida sua reabilitaÇáo perante a própda
autoridadê quê aplicou a penalldadê; f - simuLtâneamente, qualquer das penalidades cabÍveis
fundamentadas na Lei 8 - 666l93.

cIJ(UsuIÀ DÍEDG sa@IDÀ - I)o FMO:
para diriÍLir as questões decoüêntês deste contrato, as partes elegteú o Foro da Comarca de
Manãnguape, Estado da Paraíba.

E, por êstarem de pleno acordo, foi lavrado o plesêntê contrato em 02 (duas) vias, o qual vai
assj.nado pê1as partes e por duâs testelErnhas.

I,la.Eanguape

PEIO COMTRATÀNTE

Presidênte da Câmara
031.463.444-40

PELO CONTRÀTÀDO

PB, 10 de Janeiro de 201?.

TE STEMIJN}IÀS

'N\, .8, /h,

ÀSIEC Group

T.ERREIRÀ DA SILVÀ LHO

Àssociados s s Ltd,a

.,Pr{nte Í
'aYiviüs :l
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ESTÂDO DA PARÂ|AA
CÂUÂRÂ UNEIPAL DE iIÂMAiIGUAPE

RAT|F|CÂçÀO E ÂÍNUD|CÀçÃO - tNEXtctBtUDADE ip tinoooí/20í7
Nos term6 dc elemento6 conslante6 da r6pectiva Exposiçeo de Mowos quê instrui o
processo e observado o pareceí da Assessoria Jurídicâ, Íeferente a lnexigibilidade de
Licitação nô lN0m0í20r7, que objetiva: Prêstaçáo de serviçG técnico6 especializados
na área contábil - ContadoÍ; RATIFICO o coÍÍespondente procedimento e ADJUDTCO o
seu obiêto a: ASTEC Group Contadorcs Ássociadc S,/S Ltda - RS 65.000,00.

Mamanguape - PB, 10 de Janeiro dê 20í7
JoÃo FERRETRA DA STLVA FTLHO - presidente da Cámara

PUBLICAR

n - Quadro de Divulgação do Órgão Realizador do certame - í0.0'1.í7
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ESTADO DA PARAíBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMÂNGUAPE

EXTRÂTO DE INEXIGIA|L|DADE DE LICITAçÃO
PROCESSO: Expo6içáo de Motivos n' lNmml/m17.
OBJETO: PrEstação de serviços técnicos especializados na área contábil - ContadoÍ_
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso lll, da Lei Federal no 8.666t93 e suas alteracôes
AUIOREAÇÃO: SecÍetaria da Câmara Municipal de Mamanguape.
RATJFICAÇAO: Pr6idente da Câmara, em |UOll2O'17.

PUBLICAR

tr - Quadro de Divulgaçâo do Orgão Realizador do ceÍtame - 10.01.17

.Àt
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ESTADO DA PARÂiBA
CÂI/IARA MUNICIPAL ÍI€ ÍÚAMAMIUAPE

EXTRATO DE GOI{TRATO
OBJETO: Predaçào de servç6 técnbc 6pecializad6 na áÍea coÍltáUl - contador
FUNDAMENTO LEGAL: lnexigibilidade de Licilação n' lNmml/2017.
DoÍAÇÁO: Recursos Próprio6 da Câmara Municipal de Mamanguape: 01.0'10
01.031.m01.2mr 390.36.m
yGÊNCn; até o final do exercic,io ínarÊd/ro de ?§17
PARTES CoNTRATANTES: Câmara Municipal de MamanguaPe e:

cT No OOOO'|/20'17 - í0.0r.'17 - ASTEC Group Cor{adoÍes Associad6 si/S Uda - R$
65.m0,m

PUELICAR

tr - Quadro de Divulgaçáo do Orgão Reelizador do Certame - 10'0í'17
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MAMANGUAPE - PB
Quintâ feira, 12de janeio de 2017

ANO V t - N." 002

ATOS

ADMINISTRATIVOS

ESTADO DA PARAíBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

RAT|FtCAçÃO E ADJUDTCAÇÃO - tNEXtctBtLtDAOE No tNoOOOí/20í7
Nos termos dos elemenlos constantes da respectiva Exposição de lvlotivos que instrui o processo e
observado o parecer da Assessoria Jurídica, reÍerente a lnexigibilidade de Licitação no lNObOO.Í/2017,
que objetiva: Prêstação de serviços técnicos especializados na área contábil - cônhdor: RAT|Flco o
correspondente procedimento e ADJUDIco o seu objeto a: ASTEC Group contadores Associados s/s
Ltda - R$ 65.000,00.

_ Mamanguape - PB. 10 de Janeiro de 2017
JOAO FERREIRA DA SILVA FTLHO - presidente da Câmara

ESTADO DA PARAíBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos no 1N00001/2017. OBJETO: prestação de serviços técnicos
especializados na área contábil - Contador. FUNDAMENTO LEGAL: Art.2O, inciso lll, da Lei Federal
no 8.666/93-e suas alleraçôes. AUTORIZAÇÃO: Secretaria da Câmara Municipal de Mamanguape.
RATIFICAÇAO: Presidente da CâmaÂ, em 1010112017.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PÍestaçáo dê serviços técnicos especializados na área contábil - Contador. FUNDAMENTO
LEGAL: lnexigibilidade de Licitação no 1N00001/2017. DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Câmara
Municipal de Mamanguape; 01.010 01.031.0001.2001 3390.35.00. VIGÊNCIA: alé o final do exercício
financeiro de 2017. PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Mamanguape e: CT No
00OO1D017 - 10.01.17 - ASTEC GÍoup Contadores Associados S/S Llda - R$ 65.000,00.

Diário Oficial do Município
Poder Legislativo
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ESTADO DA PARAIBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
TRAMITA - Sistema de TramitaÉo de ProÇessos e Documentos
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RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da ParaÍba certifica que em 09/0212017 às 16:48:06 Íoi protocolizado o documento

sob o No 06388/17 da subcategoria Licitações , exercício 2017, referente a(o) Câmara Municipal de Mamanguape,
mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Claudio Leite Filho.

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Mamânguape
Número da Licitação: 0000112017
Órgáo de Publicação: Jornal Oficial do Municipio
Data de Homolog açãto 1 0101 12017

Responsável pela Homologação: Câmara Municipal de Mamanguape
Modalidade: lnexigibilidade
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor Eslimado: RS 65.000,00
Valor: R$ 65.000,00
Fontes de Recursos: Recursos Ordinários (91).

Ob.,eto: Prestação de seÍviços técnicos especializados na área contábil - Contador.

Proposta 1 - ValoÍ da Proposta: R$ 65.000,00
proposta 1 - Proponente Êessoa Jurídica (Nome): ASTEC GROUP CON1 ADORES ASSOCIADOS S/S LTDA

Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 10.596.370/0001-97
Proposta 1 - Situaqáo: Vencedora

tINFORIVAÇAO DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Náo

Documento nformado? Autenticação

IPDFI Íermo de Homologação Ín 3523a2bb327 6ee33513b 1 99 I 527ab959

João Pessoa, 09 de Fevereiro de 2017

Assinado Eletronicamente
6íom LC 18€3, âlt6Éd. p.r. !c 9140ú9 e

gSlo Regiísnlo lotdrc, âll4ado ,É16
RÂTC 1a2009

Sistema de Procêsso Eletrônico do TCE-PB

.)

certidão de Recibo Protocolo. Doc. 06388i '17. lnserido poÍ TÍAmita (g-eJado automaticamente
r-^.^--^ ^^. nr^"ei^ I ^irô Eilll^ ^- ^al 
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) en 0910212017 16:44
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba /e
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Ft: 1? ;TRAMITA - Sistema de Tramitaçáo de Processos e Doclmentos

Número do Contrato: 000012017
Data da Assinatura 1010112017

Data Final do Contrato: 3111212017

Valor Contratado: RS 65.000,00
Situação do Contrato: Vigente
óUleto: erestação de seÃriços técnicos especializados na áre-a contábil - Contador

õã'ntrataoo 1uóme;: Rsreô GRoUP coNTADoRES ASSoclADos s/s LTDA

Contrâtado (CNPJ):'l 0.596.370/0001 -97

IINFoRMAçÃO Do SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Não

João Pessoa, 09 de Fevereiro de 2017

Assinado Eletronicamente
Mídm LC 18§3. a[ãreda p€la LC 91/2009 €

0610 Rogire.to l.rúrc, .llêÍado Éâ
RATC 1&2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE'PB

t\
c.

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 09/02/2017 às '16:53:05 foi protocolizado o documento

sob o No 06395/17 da subcategoria Contratos , exercício 2017, referente a(o) Câmara Municipal de Mamanguape,

màdiante o recebimento de infórmações/arquivos eletrônicos encaminhados por Claudlo Leite Filho.

5

67 3a 1 e52e9621 õ27 34b0b4gbed04f 83bm
IPDFlContrato

certidão de Recibo Protocoro.,D* o§3*5]l?Á.li.,'TÊ9 qfl I':g[?ÍPB|.fq:Py':*llRallTl?i-^.^^^^ ^^. /-l-,..1i^ I ^i+ô trilt..^ ôm
em 09102!2017 '16:53
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RECIBO DE PROTOCOLO
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ESTàDO DÀ PÀRÀÍBÀ
c,TGÀÀ Ií,MCIPÀú DE UNAfIGI,ÀPE

coi{IssÀb PEnrGrnlIE DE LrCrTÀçÀO

PROCESSO LICITÀúRIO INEXIGIBfLIDÀDE

NS.XIGIBILIDàDE XÔ. DTOOOO1/2017
PROCESSO ÀDMINISTRÀTIVO N" 1101O5INOOOO1

óRGÃo REÀrr zÀDoR Do cERrÀIÍE:
Cânâxa Municipal de Mamanguape

OBJETO:
paa"i"ça" de ser\riços técnicos especializados na área ccntábll - contador'

rER}O DE ENCERR,âÀíENTO - \'OI.UME 01

Nesteatoênce.rra-9êo1"vo}DdosautosdÔProcêssÔÀfuirrj.strativono170105IN00001,
como assunto a Inexigibilidade no ÍN0000L/2017 em epígrafe; i[iciando no nrhero 01 e as fo]has

s eguintes ni:me rada s sequenclalmente, findando no n" 48 , esta folha.

Responsáve1

tendo
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