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EsrÀDo DÀ psaÍaÀ
cÂr'BRÀ r'rrNrcrpÀr DE r,!Àt!íAllcuÀpE

cotfissÃo PERIrâIIENTE DE LrcrrÀçÃo

PROCESSO IJICITÀEORIO INEXIGIBILIDÀDE

INEXIGÍBf LfDÀDE N" TNOOOO1/2018
PROCESSO ÃDMINISTRATIVO NO 1BO1O4 ]NOOOOl

óRGÃo REALTZADoR Do CERTÀME:
Câmara Municipal de Maranguapê
Rua Duquê dê Caxias, 123 - Centro - MâmângL1âpê - PB
CEP: 58280-000 - re1: (083) 3292-2'786.

OBi'ETO:
PrêstâÇão de Se.viços Técnicos Contábêis Especializados nâ êfaboraÇáo dos balancetês mênsais
com todos os demonstrativos ê anêxos exigidos pelas normas do TCE/PB da Câmara Municipal de
Mamanguape, parêcêres especializados contábêis e financêiros, consultas sobre assuntos
fiscais, financêiros, trabalhistas, econômicos ê contábeis

Er.EDrENEos sÁsrcos oo pRocEgso:
SOLICITÀÇÃO E JUSTIFICÀTTVÀ DA CONTRÀTAÇÃO
ÀTO DE DESIGNAÇÃO DÀ COMISSÃO .]UT,GADORÀ
DECLARÀÇÃO DE DISPONIBILTDADE ORÇAMENTÁR -A
ÀUTORIZÀÇÃO PÃXÀ REAIIZAÇÃO DO CERTAME
PROTOCOLO E ÀUTUÀÇÃO DO PROCESSO
CONS]DERAÇÕES DA COM]SSÃO .]ULGÀDoRA
EXPOSTÇÃO DE MO?IVOS
APROVAÇÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR
PÀRECER JURÍDICo
ATos DE RÀTIEICÀÇÃo E ADJUDICAÇÃo
CONTRÂTO CORRESPONDENTE
PUBLICAÇÕES
DOCUMENTAÇÃO DO CONTRÀTÀDO
ÀNEXOS
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
CÂI'RRÀ MUNTCIPÀ! DE T'8I'BNGUÀPE

SECREIÀR!À DÀ CÂIERÀ TIÚNICIPA! DE IGT'NÀIGI'ÀPE

Mamanguape PB, 03 de .laneiro de 2018

Justificativa para â nêcessidade da solicitaÇão:

Senhor Prêsidênte da Câmara,

Solicitamos que seja autorizado à Comissão Pêrmaneote de LicitaÇão deste órgão, realizar
procedimento dê Inexigibilidadê de LicitaÇão, nos têrmos do Ãrt. 25, inciso If, da Lei Federal
no 8.666/93 ê suas alteraÇões postêriorês, destinado a:

PrêstaÇão de Serviços Técnicos Contábeis Espêciafizados na êfaboraÇão dos balancetes mensais
com todos os dêmonstrativos e anexos êxigidos pelas normâs do TCE/PB da Câmara Municipal de
Mamanguapê, parecerês êspecializados contábêis e financeiros, consultas sobrê assuntos
fiscais, financêiros, trabalhistas, econômicos e contábêis.

A contratação acima descrita está sendo solicitada. nos termos das especificaçóes técnicas ê
informaÇóes complementares quê a acompanham, quando for o caso, motivada: pêIa necessidadê da
devida êfêtivação dê sêrviço para suprir demanda êspecifica - PrestaÇáo dê SêrviÇos Técnicos
contábej-s Espêcializados - êlaboraÇão de bâlancetes e dêmonstrativos, pareceres e consultorj-a
fiscal, financêira, trabalhista, econômica e contábi1 -, considerada oportuna e
imprescindivêI, bêm como relevante mêdida de interessê público; e ainda, pêIa necessidadê dê
desenvolvimento de aÇões continuadas para a promoÇão de atividades pertinentes, visando à
maximizaÇão dos rêculsos êm relaÇão aos objêtivos programados, obsêrvadas as diretrizês ê
mêtas definidas nas ferrainentas de planejêmento aprovadas.

Infodlamos quê existe disponibilidade de dotaÇão apropriada no orÇamênto vigente para a
execuÇão do rêferido objeto, consoante consufta êfetuada ao sêtor contábi1. Certos dê
contarmos com imêdiata aprovaÇão dêsta solicitação, indispensável à continuidadê dos trabalhos
desenvolvidos, ficamos a intêira disposiÇáo para maiores esclarecimentos que fol:em julgados
necessári-os.

Àtenciosaftente,

c\

ÍÀ YDE OUZA PÀIVA
Chêfê Gabinete

$
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PARA:
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CÂMARA MI,JNICIPAL DE MAMANGUAPE

PROPIOSTA Df, PRf,,ÇOS

OBJETO: Prestação dê Serviços Técnicos Contábeis Especializâdos na elaboração dos balancetes mensais

com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCE/PB da Câmara Municipal de

Mamanguape, pareceres especializados contábeis e financeiros, consultas sobre assuntos fiscais,

financeiros, trabalhistas, econômicas e contábeis.

PROPONENTE: ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA.

Prezados Senhores,

Nos termos da solicitação efetuad4 apresentamos Proposta conforme abaixo:

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$ 71.500,00 (Setenta e um mil e quinhentos reais)

PRAZO: l2 meses

PAGAMENTO: Mensalmente

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

Nfr:r*guape/PB, 02 de Janeiro de 2018

ITEM DTSCRTMTNAçÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREçO

UN]TÁRIO

PREçO

TOTAL

I

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

Municipal de Mamanguape, pareceres

especializados contábeis e f inanceiros, consultas

sobre assuntos fiscais, financeiros, trabalhistas,

econômicos e contábeis

MÊs t2 Rs s.s00,oo Rs 66.000,00

2

Elaboração do Balanço Anual

Municipal de Mamanguape

da Câmara
UND 1 Rs s.s00,00 Rs s.500,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA Rs 71.s00,m

ASTEC GR P CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA

q



ESTÀDO DÀ PÀA,LÍBÀ
cârane roxrcrpar, DE trnlqNcoÀpE

PROJETO srGrco ESPECTFTCÀçOES

OBaTEIO I PrestaÇão de ServiÇos Técnicos Contábeis Especializados na elaboraÇão dos balancetes
mensais com todos os denonstrativos e anexos exigidos pêIâs normas do TCE/PB da Câmara
Municipal de Mamanguape, pareceres especializados contábeis ê financêiros, co!suLtas sobre
assuntos fiscais, financeiros, tiabalhistas, econômicos e contábêis.

1.0 - DÀ .'I'STIEICÀTIVA
1.1 - Este Projêto Básico tem po! objetivo especificar em linhas qerais o corrêspondênte
serviÇo, perrnitindo intensificai procedimentos adequados voltados à realização, acompanhamênto
ê controle da despesa, e é motivado: Pela nêcêssidadê da devida efet.ivaÇão de serviÇo para
suprir demanda êspeclfica - Prestação de ServiÇos Técnicos Contábeis Especializados -
elaboraÇão de balancetes e deÍnonstrativos, pareceres ê consultoria fiscal, financeira,
trabalhista, econômica ê contábil -, considêrada oportuna e imprescindivel, bem como rêIêvantê
nêdida de interesse públ.ico; ê ainda, pelâ nêcessidade de desenvolvinento de aÇões continuadàs
pala a promoÇão dê atividades pertinentes, visando à maximizaÇão dos rêcursos em lelaÇão aos
objetivos programados, obsêrvadas as dirêtrizes e metas dêfinidas nas ferramêírtas de
planejamento aprovadas.

- DO gERrXtÇO

- Às caractêristicas e especificaÇões do objêto da rêferida contrataÇão são:
2.O
2.L

DISCRIMII{ÀçÀO
restação de Serviços Técnicos Contábeis Especializâdos Da elaboraÇão do
alaDcêtes mensais com todos os clemonstrativos e anexos êxigidos pê1a

normas do TCEIPB dà Câmara Municipal cle Mamanguape, parecere
especiàlizados contábêis e financeiros, consriltas sobre assuntos fiscars
finaDceiros, tlabalhistas, econômicos e contábej.s.
El.aàorêÇ_ão do Bafallo !I1a,,1. da Cámara Municipaf de Malnangj,ap,e.

1

I'TIIDÀDE
mês

: und

72

2

3.0 - Dos cIrglos
3.1 - Con base nos custos para execução do objeto dê cont.atação ern tela, obtidos mêdiante
pesquisa de mercado devidamente realizada nos termos da lêgislaÇão, regulamentos e normas
vigentes, reLacionamos abaixo o pieço de referência considerado satisfatório.
3.2 - Mês que serviu de base para elaboraÇáo da referida pesquisai Jâneiro de 2018.
3.3 - Salienta-se que existê previsão dê dotação apropriada no orÇamento vigente paia a
êxêcuÇão do objeto relativo a este projeto, consoante consulta efetuada ao setor contábil.
3.4 - O valor total é equivalentê a RS 71.500,00.

- DO REÀ,JUSIÀI,IENTO
.Os preÇos contaatados são fixos pelo pêriodo de L.m ano, exceto para os casos previstos no
. 65, S§ 5" e 6", da Lei 8.666/93.
. ocor!endo o desêqui1íbrio êconômico- financeiro do contrato, poderá se. !estabelecida a

relaÇão que as paltes pactuaram inicialmente, nos termos do Àrt. 65, Inciso II, Alinêa d, da
Lei 8.666/93, mediante conplovação documental e requerimento exprêsso do Contratado.
4.3-O Coneratado se obriga a prêstar seus sêrviços na sede do Contratante ou em ultla de suas
dêpêndências, com visitas sistemáti-cas, fora disso, ficará a inteira disposiÇáo, diariamente,
em seu escrj-tório, ou quando convocado aIêatoriamênte.

4.0
4.1
Art
4.2

s.o - DÀs cororçôas DÀ coNrRArÀÇão
5.1.O prazo máximo para a êxêcuÇão do objêto desta contratação
casos previstos na legislação vigente, está abaixo indicado e
assinatula do Contrato:

Início: Imediato
Conclusão: 350 (trezêntos ê cinqüênta) dias

5-2.O pagaÍnento será realizado mediante processo regular e
procedimentos adotados, da seguinte maneira: Mensalmênte, para
dias, contados do pêrlodo de adimplemento de cada parcefa-

Mamanguapê PB, Janeiro de 2018.

5
MAR JAÍANY SOUZA PAIVA
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ESIÂDO DÀ PÀRÀÍBÀ
câr'RRÀ MuNrcrpAr DE lGi,atrct,ÀpB

GÀBINETE DO PRESTDENTE DÀ Câ{àBÀ

PROiIEEO si{srco arnorreçÃo
OBJEIO i Prestaçào de Serviços Técnicos Contábeis Espêcializados na elâboraÇão dos balancetes
mensais com todos os dêmonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCE/PB da Câmara
Municipal de Mamanguape, pareceres especiâlizados contábêis e financêiros, consultas sobre
assuntos fiscais, financeiros, trabalhistas, econômicos e contábêis-

1.0 - DÀ i'ÚSII FICÀITVA
1'1 - O referido Projeto Básico tem por objêtivo êspecificar êm linhas gerais o cotrespondêntê
serviço, pêrrnitindo intênsificar procedimentos adêquados voltados à rêaIizaÇão, acompanhamento
e control-e da despêsa, e é motivado: Pela necessidade da devida êfetivaÇão de serviço para
supri-r dêmanda específica - PrêstaÇão de ServiÇos Técnicos Contábeis Especializados -
êlaboraÇão dê balancetês e demonstrativos, parecere.s e consultoria fiscal, financei.a,
trabalhista, econômica e contábil -, considêrada oportuna ê imprescindívêI, bem como rêIêvante
medida dê intêressê público; ê ainda, pela nêcêssidade de dêsenvolvimênto dê aÇões continuadas
para a promoÇáo dê atividades pêrtinentes, visando à maximizaÇão dos recursos em relaÇão aos
objetivos plogramados, observadas as diretrizes e mêtas definidas nas ferrêmêntas de
planejamênto âprovadas.

- DÀ ÀpRo ÇÀo
- Fica o Projeto Básico em teta aprovado nos termos como se apresênta

Projêto Báeico aprovado - Art. 7., S 2., I, da Lei no 8.666/931

"Art. 7" As fj.citaÇõês patd execuçãa de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao
disposto neste artigo e, em particuTar. à sequinte sequência:

2.0
2 .1,

§ 2o As obras e os sêrviÇos somentê poderão set ficitados quando
I - hoúver projeto básico aptovado pefa a\taridadê competente
irteiessados em participaÍ do proceasa Tjcitatórlo;t,

Mamanguapê - PB, Jânêiio de 2018.

JoÃo EERRETRA DÀ S ILV EILHO
Presidente da Câmaia
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ESTÀI'O DA PÀRÀÍBÀ
CÀI'AR,A !dT'NICI PÀI. DE I.iAI4I'GI'ÀIE

TERMO DE REFERÊNCIA

1.0.DO OB,lErO
1. 1 . Constitui objeto da presentê contrataÇão: Prestação de Serviços Técnicos Contábeis
Espêcializados na elaboraçâo dos balancetes mensai6 corn todos os demonstratj.vos e anêxos
exigidos pelas normas do TCE,/PB da Câmara Municipal dê Mamanguâpê, pareceres êspecializados
contábeis e financêiros, consultas sobre assuntos fiscais, financej.ros, trabalhistas,
econômicos e contábeis.

2,O
2.1

. JUgrIFTCÀrflrÀ

.A contrataÇão acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento,
especificaÇões técnicas e informaÇões complenentares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-ser Pela necessidade da devida efetivaÇeo de serviÇo para suprir denanda específica
- PrestaÇão dê SêrviÇos Técnicos Contábeis Espêcializados - elaboraÇão de balancetes e
detnonstrativos, parêcêres e consultoria fiscal, financeira, trabafhista, econômica e contábi1
-, considerada oportuna e i.mprescindivel, bem como rêlêvantê mêdida de interesse púbtico, ê
ainda, pela necessidade de dêsenvolvimênto dê âÇões continuadas para a promoção de ativi.dades
pêrtinêntês, visando à maxj-nização dos recursos em relação aos objetivos progranados,
obsêrvadas as dirêtrizes e metas definidas nas ferramentas dê planejamento aprovadas. As
características e espêcificaÇões do objeto da refeiida contrataÇão são:

: ..-c.9P-rç9 . i i.!ry-IglP9 QUÀ}ITIDÀDE
iPrestaÇão cle Sêrvj.Ços Técnicos mês
b
n
te

'f

alancetes mensais com todos
ornas do TCE/PB da Câna
speciaLizados contábeis e
rnance].ros, tralaLhistas,

fin
e.99D.

iEI+_Sreçêg .q. 
s. relg!99_.4{!.9q}... qa,.çêa,a:a Municipal

Contábeis Especializados na efaboraÇão dosi
os demonstrativos e anexos exigidos pe1as1
ra Municipaf de Mamanguape, parece.res'
anceiros, consu.Itas sobre assuntos fiscais,
ômicos e contábeis.

1

12 ae-y!'!.es,t;ie.. , -_-_1 ,;lá
3. O. DO 5RÀTÀIIE!ÍTO DIFtsRANC!ÀI'O PÀRJÀ MEIEPP
3.1.Sa1iênta-se que na referida contrataÇão, náo será concedido o tratamento difêrenciado e
simplificado para as Microempresas e Enpresas de Pequeno Polte, nos termos das disposiÇõês
contidas nos Àrts. 41 e 48, da Lei Complementar no 123/2006, por estar presente a condj-çáo
p.evista no incj.so IV, do Art. 49, do mesmo dipfoma fegal: LicitaÇão inexigÍveI - Àrt. 25, II,
da Lêi Pederal n" 8.666/93, alterada,
3.2.No procêsso, portanto, deverá ser consj.derado quaisquer fornêcêdor ou exêcutantê em
potencial quê se enquadre nos requisitos da norma para as hipóteses de inexigibilidade de
licitaÇão, incfusivê as Microempresa, Elmpresa de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da
legislaçáo vigente.

a.o.DAs oBEGÀÇôss oo coNrBàrÀNEE
4.1.Efetuar o pagamento relativo ao objêto contratado êfêtivamêntê realizado, dê acordo com as
cláusulas do respectivo contrato ou equivalente.
4 .2. Proporciona. ao Contratado todos os mei.os necessários para a fiel execuÇão do objeto da
prêsênte contrataÇão, nos termos do cor:iespondentê instnrmento de ajustê.
4.3.Notificar o Contratado sobrê guâlquê! irrêgularidade encontrada quanto à qualldade dos
produtos ou serviços, exêrcendo a mais ampla e completa fiscalizaÇão, o quê nào êximê o
Contratado de suas responsabilidades pactuadas e prêceitos fegais.

. DAS OBRIGAÇôES DO CONTRÀTÀDO

-Rêsponsabilizar-sê por todos os ônus e obrigaÇóes concernentês à legislação fiscal, civiI,
butária e traba.l-hista, bem como por todas as dêspêsas e compronissos assumidos, a qualquer
u1o, perante seus fornecedores ou terceiros êm razão da execução do objeto contratado.
,Substituir, arcando con as despêsas dêcorrentes, os materiaiS ou sêrviços que apresentalem

aItêraÇõês, deterioraÇões, iÍÍrperfêiÇõês ou quaisquer ilr:egularidadês dj.scrêpantes às
exigências do instnrmento de ajustê pactuado, ainda que conscatados após o recebimento e/ou
pagamênto.
5.3.Não transfe!ir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contrataÇão, salvo mediante
prévia e êxprêssa autorização do Contratante.
5.4.Manter, durante a vigência do contiato ou instrr.mentos equivalente, em coínpatibilidade com
as obrigaÇõês assumidas, todas as condições de habilitaÇão e qualificação exigidas no
lespectivo processo licitatório, sê for o caso, aprêsentando ao Contiatantê os documêntos
nêcessários, sêmprê quê sol icitado.
5,5.Emitir Nota Fiscal correspondentê à sede ou filia1 da êmpresa que apresentou a
documêntaÇão na fasê dê habilitaÇão.
5.6.Executar Codas as obrigaÇõês assrmidas com obsêrvância a melhor técnicâ vigentê,
ênquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas ê êspêcificaÇôes técnicas
cor!êspondêntes .

5.0
5.1
tri
tir

q

DISCRIIÍINÀÇàO
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6.0.DOE PRAZOS
6.1.0 prêzo máximo para a exêcuÇão do objêto dêsta
casos prêvistos na IegislaÇão vigêntê, êstá abaixo
assinatura do Contrato:

Inicio: Imediato
Concfusão: 350 (trêzentos e cinqüênta) dias

6.2.O pÍazo dê vigência do contrato será dêterminado
2018, considerado da data de sua assinatura.

Q

IA AIANY DE
5

OUZA PÀIVA
chefe de cabinetê

contrataÇão
indicado ê

e que admitê pr
sêrá considerado

até o finaL do exêrcicio financeiro dê

7.O
'7.L

Art
'7 .2

.DO RE A,]USTÀ},ÍENTO

.Os prêÇoa contratados sáo fixos pelo periodo de um êno, êxceto para os casos previstos no

. 65, §§ 5" e 60, da Lêi 8.666/93.

. Ocorrendo o desêqui1íbrio econômico-financêiro do contrato. poder.á ser restabêIecida a
relaÇão que aa partes pactuaram inicialmêntê, nos ternos do Art. 65, Inciso 1I, Alinêa d, da
LeL 8.666/93, mêdiantê comprovaÇão documental ê rêquerimênto êxprêsso do Contiatado,
7,3,O Contrâtado se obriga a prestar seus serviÇos na sede do Contratante ou em uma dê suês
dêpêndências, com visitas sistêmáticas, fora disso, ficará a inteira disposiÇâo, diariamente,
em sêu escritório, ou quando convocado aleato r iaÍnent e .

8. O.DO PàGAI,IENEO
8.1.O pagarênto será realizado mêdiantê procêsso rêgular e em observância às
procêdimentos adotados pê1o Contratante, da seguinte manêira: Mênsalmentê, para
prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemênto de cada parcela,

normas ê
ocorre! no

9 . O . DÀ.s SÀNÇõES ÀDMMTSIRÀTn e.Íl
9-1.4 recusa injusta em deixar dê cumprir ês obrigaÇões assumidas ê prêcêitos 1êgâis,
sujeitará o Contratado, garantida a prévia dêfêsa, às sequintes penalidades previstas nos
Arts. 86 e 87 da Lêi 8.666/93: a - advertência; b - multa dê mota dê 0,5ts (zero vírgula cinco
por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na êntrega, no inicio ou na
execuÇão do objêto ora contratado; c - mufta dê 109 (dez por cênto) sobrê o valor contr.atado
pela inexecuÇão total ou parcial do contrato; d - suspensão temporária de participar em
licitação ê impedimento de contratar com a ÃdministraÇão, por prazo de até 02 (dois) anos; e -
dêclaraÇão de inidonêidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos detêrminantês da puniÇão ou até quê seja promovida sua rêabilitação
perantê a própria autoridade que aplicou a pênalidade; f - simultanêamêntê, qualquer das
penalidades cabíveis fundamêntadas na Lei 8,666/93.
9.2.Se o valor da multa ou indênizaÇão dêvida não for rêcolhido no prazo de 15 diâs após a
comunicação ao Contratado, será automaticamente desco[tado da primêira parcela do paqamento a
gue o Contratado viêr a fazer jus, acrescido dê juios moratórios de 1t (úm por ceoto) ao mês,
ou, quando for o caso, cobrado judicialmêntê.
9.3,Após a aplicaÇão de quaisquer das penalidades previstas, reafizar-sê-á comunicação escrita
ao Contratêdo, e publicado na imprênsa oficial, excluídas as pênafidades de advertência e
multa de mora quando for o caso, constando o fundamento fegal da puniÇão, informando ainda que
o fato será registrado no cadastro correspondente,

Mamanguapê PB, 03 dê Janêiro de 2018.
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REFERENTE: PESQUISA DE MERCADO

1.0 - DO OB.IETO
1.1 - Constitui objêto da respectiva solicitaÇão: Prestação de SêrviÇos Técnicos Contábeis
Espêcializados na êlaboraÇão dos balancetês mêosais com todos os dêmonsttativos e anexos
êxigidos pelas normas do TCE/PB da Câmara Municipal de Mamanguapê, parêcêrês êspecializados
contábeis e financêiros, consultas sobre assuDtos Íiscêis, financeiros, trabalhistas,
econômicos ê contábeis.

2.0 - DA PESOU]SA DE MERCADO
2.1 - Com basê nos custos para execuçâo do objêto da contrataÇão êm têIa, guardadas as suas
caractêristicas e particularidadês, obtidos mediante consulta efêtuada a outras entidadês
públicas, sêtoriais e de classês, bêm como os preÇos praticados no mêrcado para atividadês
slmilares, rêIacionamos abaixo o prêÇo dê rêferência considêrado satisfatório.
2.2 - Mês quê serviu de base para elaboraÇão da neferida pesquisa: Janeiro de 2018,

@ DISCRIMINÀçÃO I'NIDÀDE QUÀ}ITIDÀDE P P. ToIÀI.

ESIÀDO DÀ PÀRÀiBÀ
câl{ARÀ r'íurrlcrpÀr DE !Íe!,tAt{ct ÀpE

restâÇão de ServiÇos Técnicos Contábei
speciafizados na ê.Iaborâção dos batancete

.

I

5i
si

s:

:

mês

und

1 66.000,0

5. 500, 0

nsais com todos os demonstrativos e anexo
gidos pêIas normas do TCEIPB da Cánar
icipal de Mamanguape, pareceres especializado

2

ontábeis e financeiros, consultâs sobre assunto
fiscais, finânceiros, trabalhistas. econômicos
ontábeis,
laboraÇão do BalanÇo ÀnuôI da Câmêra Municipal

e_P

5
TANY DE

Io 71.500,001

DO VÀLOR
O valor total é equivalente a R$ 71.500,00

4.0 - DAS CONDIÇÕES DÀ CONTRÀTAÇÃO
4.1.O prazo máximo para â execuÇão do objeto desta contrataÇâo ê quê âdfiitê prorrogaÇão nos
casos plevistoa na 1e9is1aÇão vigêntê, êstá abaixo indicado e se!á considêrado a partir da
assinatuxa do Contrato:

Início: Imediato
Conclusão: 350 (trezentos e ci-nqüenta) dias

4.2.Os prêÇos contratados sáo fixos pelo periodo de um ano, exceto pala os casos previstos no
Art. 65, SS 5' e 6", da Lei 8.666,/93.
4.3.Ocorrêndo o desequilíbrio econômico-f inancêiro do contrato, podêrá sêr rêstabê1êcida a
refaÇão que as partes pactuaran inlcialmente, nos teúflos do Àrt. 65, rnciso 11, Alínea d, da
Lei 8,666/93, mêdiaotê comprovaÇão documêntâf ê rêquêrimento exprêsso do Contratado,
4.4.O Contratado sê obriga a prêstar sêus sêrviÇos na sêde do Contratantê ou êm uma de suas
dependências, com visitas sistemáticâs, fora disso, ficará a inteira disposiÇão, dia!iamente,
em seu escritório, ou quando convocado aleatoriamênte,
4-5.O pagamento será realizado mediantê procêsso rêgular ê êm observância às normas e
plocêdimêntos âdotados, da sêquintê maneira: Mênsafmente, para ocorrer no prazo de trinta
dias, contados do pêriodo dê adimpfêmento de cada parcela.

Mamanguapê PB, 03 dê Janeiro de 2018-

3.0 -

te\-

5. s00,00

5.500, 00

MARIA
Chêfê dê Gabinêtê

OUZÃ PAIVÃ
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MAMANGUAPE - PB
Terça feira, 24 dê outubro de 20í 7

Diário Oficial do MunicÍpio
Poder Lêgislativo

ANO VI

ESTADO DA PARAíBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

CASA SENADOR RUI CARNEIRO

PoÍtaÍia no 7Ol2O17 Mamanguape/PB, 02 dê Outubro de 20'17

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, ESTADO
DA PARAIBA, no uso das atribuições que lhe são confeÍidaô pela Consütuição Fêdêral, pela

Constituição Estadual e pela Lei Orgânicâ do MunicÍpio de Mamanguape e demais leis aPlicáveis à

espécie, RESOLVE:

Art. 'lo NOMEAR, a partir dêsta data, os servidores Cláudio Leitê Filho, Maria

José Gomes e MaÍia Gorete Leite Barbosa, para compoÍem, sob a Presidência do pÍimeiro, a Comissão

PeÍmanêntê de Licitação, tendo os demais como membros, nos termos da Lei Federâl no. 8666P3.

AÍt. 2" Esta PoÍlaria entra em vigor a paÍtir da data de sua publicâção,

revogadas as disposigões em contÉrio.

Câmâra Municlpal de Mamânguape, em 02 de Outubro de 20í7

JOÃO FERREIRA DA SILVA FILHO
Presidente

'ogô o
N.o 0í

!;l {.
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ESIÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂrGRÀ MuÀrrcrpÀ! DE r'Gr'BlrcuÀpE

REE. : PROCESSO LICITATÓRIo
OBJETO: PrestaÇâo de ServiÇos Técnicos Contábeis Especializados na elaboraÇão dos balancetes
mensais com todos os demonstrativos e anexos exigidos pêIas nornas do TCE/PB da Câmara
Municipal de Mamanguape, pareceres especÍa1j-zados contábeis e financeiros, consultas sobrê
assuntos fiscais, financeiros, trabalhistas, econômicos ê contábeis.

DECIÀRÀçâO

Conforme solicitado, declarâmos haver
rêlaLivo à contrataÇão em te1ê:

disponibilidade orÇamentária para execuÇão do objeto

Recursos Pr:óprios da Câmara Municipal de Mâmanguape: 01.010 - Câmara Municipal de Mêmanguape.
01.031.0001.2001 - Manutençào das Atividades da Câmara Municipal. 3390.35.99 - SêrviÇos de
Consultoria

\
Mamangua PB

c IO LEITE FI
Tesoureiro

04 de Janeiro dê 2018.
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EstÀDo DÀ paneÍeÀ
cÂrane rqrNrcrpÀr DE IEMNIGUÀpE

GÀBrNErE Do PRESTDENTE oa cÂuaqr

ÀuToRrzÀçÀo

Autorizo a Comissão Permanente de LicitaÇão, realizar procedimento de
LicitaÇão. nos termos do Art. 25, inciso 1f, da Lei pederal n" 8.666/93
postêr-iores, dêstinado a:

Inêxigibilidade de
ê suas alteraçôês

PrêstaÇão de serviÇos Técnicos contábêis Especializados na elaboraÇão dos balancêtes mensais
com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCE/PB da Câmara Municipal de
Mamanguapê, pareceles êspêcializados contábeis ê financeiros, consultas sobre assuntos
fiscals, financeiros, trabalhistas, econômicos e contábêis.

Conformê
orÇalnento

infornaÇôês do setor contábi1, existe disponibilidadê dê dotaÇão especifica
vigente para execuÇão do objeto â ser licitado.

no

MêInanguape PB, 04 de Janêiro de 2018.

C

FERREIRÀ DÃ S I],VA FILHO
Prêsidente da Câmara

c
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
câr,naÀ !@mcrPÀr DE latallqrÀPE

ccr'ÍrssÂo pEaraIfENTE DE LrcrrÀçâo

PROTOCO!O
PROCESSO LICTTATÓRIO

Objeto: PrestaÇáo de ServiÇos Técnicos Contábeis EspeciâIizados na elaboração dos balancetes
mensais com todos os denonstrativos e anêxos êxigidos pefas nonnas do TCE/PB da Câmala
Municipal de Mâmanguape, pareceres espêcializados contábêis ê financeiros, consuftas sobrê
assuntos fiscais, financêiros, trabalhistas, êconômicos e contábeis.

obselvado o disposto na legislaÇáo pertinêntê
especialnente a autorizaÇão para sua lealizaÇão,

êlêmêntos que instluem o procedimento,
Comissão protocofou o processo em tela:

ê nos
esta

INBXTGIBIL nírnoooorrro* or/oL/20L8

ü
clÁuoro lrrrr rrr,ir
Prêsidente da Comissão

a
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ESTÀDo DA PÀRÀÍBÀ

cÂllanÀ Mt NrcrPÀr DE lnr,nrlqrÀpE
co,sssÃo pERr.BltENTE oe r,rcrteÇão

IERI@ DE ÀllruÀêo DE pRocEsso LrcrrÀúRro
PROCESSO ÀDMTNISTRÀT]VO NO 18O1O4INOOOO1

objeto: Prêstação dê sêrviços Técnicos contábêis Espêcializados na elaboraÇáo dos balâncêtes
mensais com todos os demonstrativos ê anexos exigidos pelas normas do TCE/pB da Câmara
Municipal de Maranguape, parêcêres especializados contábeis ê financeiros, consultas sobre
assuntos fiscais, finâncêiros, trabalhistas, econômicos e cootábêis.

Í - RECEBII'ENEO
Nêsta data recebêmos a documêntaÇão inerentê à êxêcuÇão do objêto acima indicado, composto
pêIos sêguintes e1êmentos: solj-citaÇão para realizar procedimento dê Inexigibilidadê de
LicitêÇâo, nos termos do Art. 25, inciso II, da Lei Eederal n" 8.666/93 e suas alteraÇões
postêriorês, com justificativa para a necessidadê da contratação, pêsquisa de preços
correspondênte, a autorizaÇão devida ê declaraÇão de existir a respectiva disponibilidade
orÇarentária.

rr - PRorocoLo
Observado o disposto na 1êgislaÇáo pertinênte ê nos êlementos que instruêm o procedimento,
especialmente a autoiizaÇão para sua realizaÇão, esta Comissáo protocolou o procêsso em telai
Inerigibilidadê n" rN0000U2018 - OA|OL/2OrA.

III - ÀBERN'RÀ DE VOLT'ME
Neste ato, em decorrência da docunentaÇão ora rêcêbida, abre-se o
procedimento adftinistrativo em epígrafe, que têm como primeira folha
folhas seguintes numeradas sêguêncialnente, iniciando no n" 01.

1o vôIuúe dos autos
a capa do procêsso ê

do
as

rv - EI,EMENTOS DO PROCESSO
Após devidamênte autuado, protocolado e numerado, contendo a autorizaÇâo respectiva, a
indicaÇão sucinta de seu objeto e do recurso apropriado para a despesa, nos termos do Art. 38
da Lêi 8.666/93 ê suas alteiações posteriorês, sêr:ão juntados posteriormêntê as consideraÇões
da Comissão .lulgadora, a devida Exposição dê Motivos com seus e1êmentos constitutivos,
inclusivê a correspondentê minuta do contrato, os quais serão subretidos à apreciâÇão da
Autoridadê Supêrior bem como a análise da Assessoria Juridica,

V - PROCED I}IENTO
Remeta-se a Secretaria da Câmara Municipal de Mamangruape

Prezados Sênhorês,

Encaminhamos, nêsta data, os ê1êmêntos do processo ora autuados para a devida instruÇão,
dewendo ser juntada a respectiva Exposição dê Motivos êfaborada por esta Secretarj-a da Câmara
Muni.cipal de Mamanguâpe, a gual indicará necêssariamente, dêntrê outras infomações, a razão
da escolha do fornecedor ou executante e a justificativa do prêÇo. O processo, em seguida,
deverá ser submetido à aprêciação da Ãutoridade Supêrior para ratificação ê publicaÇão na
imprensa oficial, consoantê Àrt. 26 da Lel Federat 8.666/93 e suas alterações posteriorês:

Efemêntos ra autuado.
ão Julgadora.

rocesso o
Con ideraÇô s da Comiss

Mamanguape PB 4 de Janêi.ro de 2018.

EILHCLÁUD]O LEITE
Presidente da Comissão

q
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂTdARÀ T.,ÚÀTtcI PÀI DE I.íÀÀ,ANG[,ÀPE

CotGSSÃo PEmaNENTE DE LIcITÀçÀo

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÁO N" lNOOOOl/2018

1.0 - oBirETo
Paestaçáo dê Serviços Técnicos Contábeis Espêcializados na êlaboraçáo dos balancetes mensais
com todos os deÍnonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCE/PB da Câmara Municipal de
MamanquaPe, parêcêres espêcializados contábeis ê financeiros, consultas sobre assuntos
fiscais, fi-nancêiros, trabalhistas, econômicos e contábêis.

2.0 - JUSTTFTCÀTnIA
À unidade demandantê - secretaria da Câmêrâ Municipal dê Mamanguapê - após considêrar
aspêctos e a singularidade da prêsêntê contrataÇão, bêm como as disposiÇõês contidas
legislaÇão vigente, entêndeu ser inexigível a licitaÇão.

OS

na

3.0 - E\'!IDÀIdENTO I.EGÀI,
Conforme o entendimênto e as infomaÇÕes apresentadas pela rêferida unidade demandante, a
contrataÇão em tela será acobertada por Inexigibifidade dê Licitação, nos termos do Att, 25,
inciso I1, dâ Lei Federal n" 8-666/93 e suas aftetaÇÕes postêriorês:

"Art, 25, É inexiqivef a TicitaÇão quando houvet invlabilidade de conpetiÇâo, en especidT:tt

II - para a contratação de seÍviÇos técnicos enumerados na art. 73 desta Lei, de natureza
singuTaÍ, con proíissiondis ou êmprêsa s de notóÍia especidl-izaÇão, vedada a inexigibifldade
para serviÇos de pubficidade e divuTqaÇão.t,

4.0 - rNS!RI,ÇÀO DO PROCESSO
Dêvêrá ser observado o disposto no Art. 26, especialmente os incisos II e III do sêu parágrafo
único, ben como no Art. 61, todos do ieferido diploma lega1. É o que rêcomenda êsta Conissáo,
salvo melh

Mananguape

C UDIO LEITE EI

Uu*o ídL*i q ti tiç --\
ffirÀ .TosÉ cffis

or juízo à considerâÇào super io'.

PB, 96 de Janêiro de 2018.
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EgIÂDo DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂr'rÂRÀ ut NtcrpÀr DE uer'lnNqrÀpE

sEcRErÀRrA Dà cÂ!'!AaÀ M[rNrcrpÀ! DE lB!{ÀtrcoÀpE

ExPosrÇÀo DE rrorÍrrost Nô rNo0001,/2018

Janeiro de 2018.Mamanguape - PB, 08 de

1.0 - DO OBiTETTVO
Têm a presente êxposiçáo de motivos o objetivo de esclarecer, êm consonância com a legislaÇão
vigente, as razões da singularidadê da sêguintê despesa: Prestaçáo de SelviÇos Técnicos
Contábeis Especializados na elaboraÇão dos balancetes mensais com todos os demonstrativos e
anexos exigidos pefas normas do TCE/PB da Câmara Municipal de Mamanquapê, pareceres
especiatizados contábeis ê financêiros, consultas sobre assuntos fiscais, financêiros,
trabalhistas, econômicos e contábeis.

2.0 - DA NEcEssrDÀDE oe coxtneteçÂo
À contrâtaÇão do objeto acima descrito será efetuada, nos têrfto das especificaÇôes técnicas e
informaÇões compl.ementarês constantê desta exposiÇão dê motivos, quândo for o caso, motivada
pela: Pela necessidade da devida êfêtivaÇão dê sêrviÇo para suprir demanda espêcifica -
PrestaÇão dê SêrviÇos Técnicos Contábeis Especializados - êlaboraÇâo de balancetes e
dêmonstrativos, pareceles e consultoria fiscal, financeira, trabalhista, econômica ê contábi1
-, consideiada opoltuna ê imprescindivê1, bêm como relevante medida dê interesse púb1ico; e
ainda, peIâ nêcêssidadê de desenvol-vi-mento de aÇóes continuâdas para a promoção de atividades
pêrtinentês, vi-sando à maximizaÇão dos recursos êm rêlaÇão aos objetivos progrêmados,
obselvâdâs as diretrizes e mêtas definidas nas ferrâmentas dê planejamento aplovadas.

3.0 - DÀs nazõss DÀ Eltcor,EÀ Do FoRtfEcEDoR ou ExEcrrrÀr.ITE
Em decorrência das caractêrísticas e particularidadês do objeto da contrataÇão êm te1a, a
mesma poderá ser efetuada junto a: ASTEC Group Contadores Àssociados S,/S Ltda. - ME - RS

71.500,00. - Entidadê ou profissional muito bêm concêituado no desempenho das atividades
inerentes ao ramo pertinêntê a sua especiaLidade, apresentando ótima qualidade e preÇos dos
seus produtos ofêrtados e/ou serviÇos prestados, já comprovados anteriormêntê, justificando,
desta forma, a sua escolha,

4.0 - DÀ JusrrFrcÀrrvA Do PREço
O valor da referida contrataÇão está satj-sfatóriô e compativêl com os preços praticados no
mercado, conforme a corrêspondentê proposta apresentada e levantamento efetuado, mediante
pesquisa apiôpriada, em anexo.

5.0 - DO ET'!{DÀIíENAO LEGAI
Entênde-sê que a regra da obrigatoriedade da licitâÇâo não é absoluta, contemplando êxcêÇôês,
quê a própria leqislaÇâo ênumêra, Portanto a contrataÇão em comento poderá ser acobêrtada po!
Inêxigibilidade de Licitação, nos termos do Art. 25, inciso II, da Lei Eederal n' 8.666/93 e

suas alterâÇóês posteriorês :

"Art. 25, É inexiqivel a ficitdÇão quando hauvet ir)viabi)idade de canpetiÇão, en especial-:"

"ÍI - pata a canttataÇão de setviÇas técnicos enunetados no aÍt.
sinqufat, com pÍofissionaig ou empresds de notórid especiafizaÇào,
para serviÇos de pub]icidade e divüfqação."

1i desta
vedada

Lêi, de natureza
a inexiqibifldade

6.0 - DÀ coNcLusÃo
A concretização da referida contrataÇão poderia ocorrer com a aprovaÇão dê Vossa Bxcelência do
procêsso em apreÇo, o qual êstá devidamênte instruido com a documentâção pertinente, inclusive
a minuta do rêspectivo contrato,

Atenciosamêntê,

IÀ IÀNY DE

Chêfê de Gabinete
OUZA PÀIVÀ

c
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ESTÀDO DÀ PNiAÍBÀ
c.âr'nRÀ MuNrcrpÀr DE l,tÀltíàN6uÀpE

SECRETÀRIÀ DÀ CÂI{ARÀ IdI'NTCIPÀI DE M]àIIIÀNGUÀPE

QI'ÀDRO DEI{O}ISTRÀTI\/O DE PREçOS - ttBPÀ DE ÀPURÃÇÀO - EXPOSIçÃO DE I.OTIi'OS Nô r}IOOOO1/2O18

Pârticipantes I lrnid . : guânt. I VI. UEit
oragâo dos balanêêt€s Dênsaís corB tsodô
ara Munaci-pa1 de Maaârrquàpê, parêcête
s fiscaÍs, fiÂãnceirôs / trabalhístas,

72 s.500, 0 66.000,0 1

1 5.500,0 5 ,500, 0 1

Vl. TotâI aaa ob6 . !

Mamanguapê - PB, 08 dê Janeiro dê 2018

RESI'LTÀDO FIT{AI,: 5
ME

A r YD SOUZÃ PA]VA
Chefe de Gabinêtê- ÀSTEC Group Contadores Assoclados S/S Ltdâ.

Valor: R§ 7- .500,00



ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
câT,qRA MT,NICIPÀT DE !|N,IAI{GUAPE

coMlssÀo PERTiANENTE DE LrCrrÀçàO

MINUTA DO CONTRÀTO

ColtIT,ÀTO No: .. - . /2018-CPL

PêIo plesente
Rua Duque de
representada
Comerciantê,
CPE no 031. 4

CONTRÀTÀNTE,

TERMO DB CONTRÀTO QUE ENTRE SI CELEBRÂI,I A
MAMANGUÃPE E PARÀ PRESTÀÇÃO DE

DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NÀ FORMA ÀBAIXO:

instlumento particular de contrâto, dê um lado Câmara Municipal de Mamanguape -
Caxias, 123 - cêntro - Mamanguape - PB, CNPJ no 12 -'120.256/ 0001-52, neste ato

peLo Presidente da Câmara João Ferreira da Si]va Filho, Brasileiro, Divorciado,
residênte e domiciliado na Rua Severino Victor, 45 - Planalto - Mamânguapê - PB,
63.444-40, carteira dê Idêntidade no 2-288-944 ssP-PB, doravante simplesmente

do outro lado - ..., CNP.I n"

CÂMÀRÀ MUNICIPÀL DE

SERVIÇOS CONFORME

Identidade
assinar o presentê

neste ato reprêsêntado por .... rêsidêntê e domiciliado na
. ., CPF n' Cartêira de

doravante simplêsmente CONTR.ATADO, dêcidiram as partes contratantes
contlato, o gual se rêgerá pêIas cláusulas ê condiÇões seguinte§:

CI,IíESUIÀ PRIüEIRÀ - DOS !\'NDàTGI+1\OS DO COIITRÀTO I

Este contrato decolre da ]icitaÇão modalidade Inexigibilidade no IN00001/2018,
Eermos da Lei Federal no 8.666/93 ê suas a1têraÇÕes ê a Lei complêmêntar no
dêzellüro de 2006, alterada.

processada nos
12 3, de 14 de

CLi\Ust'I.À SEGI'NDÀ - DO OB"ETO DO CONIRÀrc:
O presente contrato tem por objeto: PrestaÇão de ServiÇos Técnicos Contábeis Espêcializadoa nâ
elaboraÇão dos balancetes mensai.s com todos os demonstrativos e anexos êxigidos pelas normas
do TCE/PB da Câmara Municipal de Mamanguape, pareceres especializados contábeis e financêiros,
consultas sobre assuntos fiscais, financêiros, trabalhistas, êconômicos e contábêis.

Os serviÇos deve!ão se! prestados de acordo com as condiÇóes expressas neste ingtrunento,
proposta apresentada, Inexigibilidade n' IN00001,/20L8 e instruções do Contratante, documêntos
esses que ficam fazêndo partes intêgrantês do presente contrato, indêpêndente de transcriÇão.

CüíDSUI.À IERGIRÀ - DO vTtOR E PBEçOs:
o valor total deste contrato, a base do preÇo proposto, é dê R§ ... (...).
Rêpresentado por: .... x RS

CtátrSUT.À QUÀRI,À . t'O RE.AJU9TÀT'ENE<':

Os preÇos contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstôs no Àrt.
65, §§ s" e 6", da Lei 8.666/93.
Ocolrendo o desêquilibrio econômico- financei ro do contrato, poderá ser restabêIecida a rê14Çáo
gue as partes pactuaram inicialÍnente, nos termos do Art. 65, Inciso ÍI, Alinêa d, da Lei
8.666/93, mediante comprovaÇão documenta] e requerimento exprêsso do Contratado.
O Contratado se obriqa a presCar seus serviços na sede do Contratante ou êm lrlna de suas
dependências, com visitas sistemáticas, fora disso, ficará a intei.a disposiÇâo, diariamente,
êm seu escritório, ou quando convocado âIêatoriamente.

cÍ.Áusvl,À QutNrÀ - DA DorÀÇÃo:
As despêsas correrão por conta da seguintê dotaçáo. constante do orçamento vigentê:
Recursos próprios da Câmala Municipal de MamangÍuapê: 01.010 - Câmara Municipal dê Mamanguapê '
01.031.OOO1.2OO1 - Manutênção das Ativi,dades da Câmêra Municipal. 3390.35.99 - ServiÇos de

Consultoria

ct Áu$rÍ,À I'E:EA - DO PÀCrrMEltTO:
O pagamênto será efetuado na Tesourâria do Contratantê, mediante processo legula!,
naneira: Mensalmente, para ocorrer no plazo de trinta dias, contados do
aditnplemento de cada parcefa.

da segui.ntê
perÍodo de

cráEsur,À sÉtnre - Dos PRAzos:
O prazo máximo para a exêcução do objeto ora contratado, conforme suas caractefisticas, e

admite prorrogaÇão nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado ê
que

será
consi.derado a parti! da assinatura do contrato:

Inlcio: Imediaco
conclusão: 350 (trezentos e cinquenta) dias

O prazo de vigência do presêntê contlato sê!á determinado: até o final do exercicio financêiro
de 2018, considerado da data de sua assinatura.
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cuiusul.À orrÀrrà - oes oan:eeçôrs Do coNrRÀrÀNTE:
a - Efetuar o pagamento relativo a prestaçáo dos serviÇos
com as respectivas cláusulas do presênte contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários
contratados;
c - Notificar o contratado soble gualquer irregularidade
aerviÇos, êxercendo a mais ampla e complêta fiscalizaÇão, o
responsabilidadês contratuais e legais,

efetivamente realizad

para a fiel prestaÇão

encontrada guanto à quaL i dos
que não eximê o Contrâtado de suas

cLÁusgÍ.À No!{À - DAg oenreeçôss Do coN'TRÀrÀDo:
a - Exêcutar devidamênte os serviços descritos na CIáusuIa corrêspondente do presente
contrato, dêntro dos mêIhorês parâmetros de qualidade estabê1êcidos pala o laJno de atividadê
rêlacionada ao objeto contlatual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabifizar-se por todos os ônus e obrigaÇões concêrnentes à 1êgis1aÇáo fiscal, civiI,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assurôidos, a qualquer
tÍtulo, pêrante sêus fornecedoles ou têrceiros en razão da execuÇão do objêto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da êxêcução do
contrato, que o represente integlalmente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prêstar os informes ê

esclarêcimentos solicitados ;
e - Será responsável pelos danos causados diietamentê ao Contratante ou a terceilos,
dêcorrentes de sua culpa ou dolo na execuÇão do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
rêsponsabi.Lidade a fiscalizaÇão ou o acompanhamento pelo órgáo interessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contraCar, no todo ou em partê, o objeto deste instrumento,
sem o conhecimento e a dêvida autorizaÇão expressa do Contratante;
g - Mantêr, durante a vigência do contrato, en conpatibilidade com as obrigações asautidas,
todas as condi.Ções de habilitaÇão e qualificaÇão exigidas no respectivo plocesso licitatólio,
aprêsentando ao Contratante os documentos nêcêssários, senpre quê solicitado.

cuíusur.e DÉcDrÀ - DA Àl.rERÀCÃo E REgcrsÀo Do coNTRÀTo:
Este contrato poderá ser altêrado, unilateralmêntê pela Contratante ou por acoldo entre as
partês, nos casos prêvistos no Artigo 65 ê será rescindido, de pleno direito, conforme o
disposto nos Artigos 'l'7, 'lB e 79 da Lêj- 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceita! nas mesmâs condições contratuais, os acréscimos ou
supressÕes gue se fizeren necessários, até 258 (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

cúÁúgt LÀ oÉcoa pnacrna - DÀs PBttÀ! )ÀDEg:
À recusa i.njusta em deixar de cr.mprir as obrigaÇões assrmidas e prêceitos legais, suieitará o

contratado, galantida a prévia dêfesa, às seguintes penalidadês previstas nos Arts. 86 e 8? da
Lêi 8,666,/93: a - advêrtência; b - mLrlta dê mora de 0,5t (zêro vírgul-a cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do
objeto ora contratado; c - multa de 108 {dêz por cento) sobrê o valor contratado pela
inexecuÇão total ou parcial do contrato; d - suspensão têmporária de particj-par em IicitaÇão e
impedj.rnento de contratar com a Administraçáo, por prazo de até 02 (dois) anos; ê - declaraÇão
de inidoneidade para licilar ou contrata! com a AdministraÇão Púb1ica enquanto perdularem os
Ínotivos determinantes da puniÇão ou até quê sêja promovida sua reabilibaÇão pêrante a própria
autoridade que aplicou a penafidade; f - simultaneamente, qualquer das penalidades cablveis
furdanentadas na Lei 8.666193.

cuiuguLÀ DÉcDa SEGUIDÀ - Do FoRo:
para dirimi! as questões decorrentês deste contrato, as partês êIegem o Foro da Comarca de
Mamanguape, Eslado da ParaÍba.

E, por estarern de plêno acordo, foi lavrado o presente contrato en 02(duas) vias,
assinado pelas partes ê por duas têstemunhas.

de

o qual vai

dê 2018.

TESTEMUNHAS

Mâmanguape - PB, .

PELO CONTRÀTANTE

JoÃo FERRETRA DA srLVÀ FrLHo
Prêsidente da Câmara
a31 .463 .444-40
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asIÀDo DÀ PÀRÀiBÀ
cÂr'nRÀ M[rNfcrpÀ! DE lqtGNculpE

GàBINETE Do PRESIDENTE DÀ cÂIaRÀ

Expediênte:

Àaaunto :

Legiê1ação:

Ànêxo:

ExposlÇÃo DE Morrvos N.o rNo0oo1,/2018
SECRETÀRIA DÀ CÂ),ÍARÀ MUNICIPÀL DE MAMANGUÀPE
PrestaÇão de Serviços Técnicos Contábeis
Especiafizados na êlaboração dos bafancetes
mensais com todos os demonstrativos e anexos
exigidos pelas normas do TCE/pB da Câmara
Munlcipal de Mamanguape, pareceres
especializados contábeis e financeiros,
consultas sobre assuntos fiscais, financeiros,
trabalhistas, econômicos e contábeis.
Arl. 25, inciso 11. da Lei Eederaf no 8.666/93 e
suas alteraÇôes,
Exposição de motivos correspondente e seus
elementos, inclusive a minuta do respectivo
contrato.

DESPÀCIIO

APROVO a correspondênte propostâ nos termos do expedientê supra mencionado. Acolho a situaÇão
de Inexigibilidadê de LicitaÇão, por estar em consonância com as disposiÇões contidas nâ
legisfação pêrtinente.

Rêmeta-se o processo, dêvidamentê instruído
apreciaÇão da Assessoria ,rurídicâ, para os fins

dê todos
ê e feitos

os seus ê1êmêntos constitutivos, à
fegais.

Mamanguapê

, /),,/.

PB, 08 dê Janeiro de 2018

JOÀO FERRE
Presidente

DA SILVÃ FTLHO
da Câmara

o
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EsrÀDo DÀ pam,ÍsÀ
câraana, unrrcrplr, DE r.RrrANcuÀpE

ÀasEssoRrÀ ,ronÍprca

Origeo:

Àssurto :

ExposrÇÃo DE Morrvos N.. rNooool/2018
SECRETÂR]À DA CÂMÀRA MUNICIPAL DE MÃIIIANGUÀPE
PrestaÇão de Serviços Técnicos Contábeis
Especializados na elaboraÇão dos bafancetes
mensais com todos os demonstrativos e anexos
exigidos pelas normas do TCE/pB da Câmara
Municipal de Mamanguape, pareceres
especia.Iizados contábeis e financeiros,
consultas sobre assuntos fiscais, financeiros,
trabalhistas, econômicos e contábeis.
Câmara Municipa.l de Mamanguape e: ASTEC Group
Contadores Àssociados S,/S Ltda. - ME.
ExposiÇão de motivos correspondente e seus
elementos, incfusive a minuta do respectivo
contrato.

de inêxigibil idadê
fins prêvistos nos

Interêssados :

Ànêxo:

PÀRECER

Anali sada
teor dos
favorávê.I
despacho
ArL. 251

a matéria, nos têrmos da Lêi Eêdera1 n" 8.666/93 ê suas altêraÇões, e considerando o
documêntos e informaÇõês aprêsentados, esta Assêssoria Juridica é dê palecer
ao reconhêcimento da situaÇão de rnexigibilidadê de LicitaÇão, como se contém no

de acolhimento exarado pelo Senhor prêsidênte da Câmara, o qual êstá de acordo com o
inciso II. do refêrido dipfoma lega1.

Esta Àssessoria
de licitaÇáo e
Arts, 26 ê 61 da

Juridica sugere a publicaÇão dos êxtratos de ratificaÇão,
do contrato correspondênte na Imprênsa Oficial, para os
Lêi Eederal n" 8-666/93 e â-LLerêÇões,

Mâmanguape PB, 09 de Janeiro dê 2018

MEIO
Asse .Iu! í di co

15.685



Mamanguape
PORrÀBra N" rN 0ooo1/2018

O PRESIDENTE DÀ CÂMÀRA DA CÂMÀRÀ MUNICIPÀL DE MÀMÀNGUÀPE, ESTÀDO DA PARÂÍBA, NO USO dê
suas atribuiÇôês legais,

- ÀSTEC Gloup Contadores Associados S/S Ltda
10. 596. 37 0/0001-97
Valor: RS 71.500,00
Publique-se e cumpra-se.

EsTÀDO Dà PÀNÀIBÀ
CâUARA MT,NICIPÀT DE T.GT,ÀNGUÀPE

GABTNEÍE DO PRESIDENEE Dà CâT'ÍARÀ

ME

a

Pu, tu oe Janelro qê zu.Lú.

RESOLVE

RÀTIFICAR a Inexigibilidade de licitaÇão, quê objetiva: PrêstaÇão dê ServiÇos Técnicos
Contábeis Especializados na êlaboraÇáo dos balancetês mensais com todos os demonstrativos e

anexos exigidos pê1as nomas do TcE/PB da câmara Municipal de Mamanguape, paleceres
especializados contábeis e financeiros, consultâs sobre assuntos fiscais, financeiros,
trãbalhistas, econômicos e contábêis; com basê nos eIêmentos constantes da ExposiÇão de

Motivos no IN00001/2018, a qual sugere a contratação dê:

.l PERRNIRÂ
Presidentê

SILVA FILHO
câmarada

*: 2l
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rsrÀDo or pÀRÀÍBÀ

câl|ARÀ t'oNrcrPÀr DE DaraNGUÀPE
câBTNETE Do PREÍITDENTE DÀ câranÀ

Mamanguape - PB, 10 dê Janeiro dê 2018.
POR!ÀR!À Nô tN 00001,/2018-01

o PRESÍDENTE DA cÂMÀBÀ DA cÂMÀRÀ MUNrcrpÀL DE MAMÀNGUAPE, ESTADo DA PARAÍBA, no uso de
suas êtribui.Çôes leqai§,

RESOLVE

ADJUDÍCAR o objeto da licitaÇão, rnodalidadê Inexig j-b j-l idade n' INo0001/2018: PrêstaÇáo
de Serviços Técnicos Contábeis Especiatizados na elaboraÇão dos balancetes mensais com todos
os demonstrativos e anexos exigidos pê1âs nornas do TCE/PB da Câmara Municipal de Mamanguapê,
pareceres êspêciafizados contábeis ê financeiros, consultas sobre assuntos fiscais,
fj-nanceiros, trabalhistas, econômicos e contábeis; com base nos elementos constantes do
procêsso correspondeDLe. a:

- ASTEC Group Contadorês Associados s/s Ltda.
10. 596. 37 0/ 0001- 97
Vafor: RS 71. 500, 00
Publique-sê ê cumpra-se.

JOÁO REIRÀ DA
Presidente da

ME

Í
-2,/

STLVÀ EILHO
Câma ra

/,-



ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
câl,ÂRÀ UUNICIPÀ! DE },aMÀNq,ÀPE

coMrssÁo PEBr'DITENTE DE LrCrTÀç.áO

INEXIGTBIÍJIDÀDE !r" IN00001/2018

DECI.ARÀÇÃO - PUBLICAÇÁO

Dêclaro para os dêvidos fins dê direito, que uma cópia dos termos dê Ratificação ê ÀdjudicaÇão
bêm como do respectivo extrato de Inexiqibilidade de LicitaÇão rêferentes ao procêsso acina
indicado, foram devidamente afixadas no guadro de Divulgação deste órgão, nesta data, em

DECLARÀçÃO

observânci

Mamanguape

a

c DIO LEITE EIL
Preaidentê da Comissáo

s dis[íosiÇóes da Lêi Eederal n' 8.666193 e suas altêraÇões posterlores.

PB, !0 de Janeiro de 2018.
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EstÀDo DÀ PÀaÀÍBÀ

cÂrÂRÀ Mt NrcrpÀr DE MAÀÀNcuÀpE
cotdrssÃo PER!{A}|ENTE oB r,:c:raçÃo

INEXIGÍBILIDÀDE N. TNOOOO1,/2018

DECLAIÃÇÃo - puBl,rcAÇÃo

Dêclâro para os dêvidos fins dê direito, quê uma cópia dos termos dê Ratificaçáo e Àdjudicação
ben como do respectivo extrato de Inexigibilidade de LicitaÇáo referêntês ao processo acima
indicado, foram devidamente afixadas no euadlo de DivurgaÇâo destê órgão, nesta data, em
observância as disposiçôês da Lei Eedêrâ1 n" 8.666/93 e suas altêraÇÕes posteriorês.

DECLARAçÁO

Mamanguape - PB, 10 de Janeiro de 2018.
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Chêfe de cab inête
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Comprovanle de lnscdção e dê Sltuaçào Cadastral

Contribsirta,

Conliía os dados de ldenliÍicaÉo da Pessoa Jurrdica e, se houver qualqueí diysÍg6ncia, pÍovi(bnoê iunto à
RFB a sua âlualizaçáo cadastral-
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Peio píesênre inslrurnonto pqticurcí cre conrroto dc coníiÍuiçõo de rcciedocre,
dü'"iogroíodo ê ossinodc no rÊs€nço de duos r6leÍrrríüo3 oo rnqr nomoodcE ê
egnolunos, col"lp(Í€ceín o§ toÍÍbám hltoGlíro(l56, ,.Aflqil DE COüIA I]V^
bics4e,o. notuíol de Rb linlo/pg, co6odo coín o regine ds coíÍrrnhôo pqdd ô
oens. conrodor c?c 26671p9. poírodoí do cáJuro de rcbntúodê no 43l.olr-
ssP/PB cPF n' 205.9o238a- rs, reedenre e domtsilirdo à Ruo oÍ Juüe: GucíÍo, vn
- Cerr,ro - CEP:58-28O{00 - MoÍnonguope/pb. e. LÊIllA |GI}IAND!3 DG SOUS
g[yA. Díosit€Ío, notuíol dê Rb Into/pb, cosodo coín o rcgirr de cotruntrfu
oorcbl de b€ns, Cdltocirío CRC 7Tntil, portoddo cb Cácfui, do kbntk OClc n,
.!r8.238 ' f vio - SSp/pB. cpf no rar.998.40+78. rÊsi5€ntê e ctornrcl{o<ro à RLO Dí.
iuore: GuêíÍo. s/n - Cenho - CEp: 5E.2gG@ _ Usnorfuopa/pb, ,êm Frúo ê
contÍôtodo ÍrEdi«tle os clóusrJOs e

re qpíocomêfl lê oceilorh a oiJlorlpim;

condlçôês sogü&t§s que /nútuo ê

CúUSUIA ?llIAA - A Scbílocb eÉoÍó !Ôb o noírÉ -npíêúid ASÍIC OEU,
CONIADOIB AItOCIADOS S/3 tIOÀ ê ,eíó ,€de ê dornbÍ-,o no Ruo proddGnto
Jcüo - earoo. 157. Cêp: SO28O{00 - Mornonouope/pB.

cúusur stornaoâ * o coFflor socbl s€íó R$ 50,m,@ {Grqucí|io Mr R(ÍÍ1,
.ividdo êm 50.m (ci1qjênto À i quotosl, no vc oí n(xÍlÍroú d6 RÍ I,OO {Ifuín rooll
codc Jmo, hlegrolizoclos, nosle olo oín moedo coírenle cb pcÉ, pêfcs !ócir:

sócbs -

NÉUZOMAR DT SOUSA SILVA $.m
.ENIR^ FERNANDES DE SOUS^ 5.m

i 
roÍAr 50.8

1 Cmlin o no 1t.02

Glroüt cArtrAt{ro *
í5.00,00 ,0
srm.q) r0

I.e,o to
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coMtNuAÇÀô Õ0 cÕNlPAÍ0 §o§iAL;

ASIÉC GrOUt corfiÀ§OüS ASTOC|ADO' §/trlD^

CLÁUSUIA TEiCEI§A

:,hITABIttDADE-"

I ôbiolo d{r sô§tt'dods seÍó o '^IlViD^Ot DE

CúUSü| o|JAIÍ - A socledodê fdeloró ruos othrld&3 o poÍtt do Í.OblÍo ítê

C.oÍôf'o de &eghtro Civil dâ Pcstoo JurÍdco e s6u F,&o dc ctroçôo á
í,rlc.lÉÍninodô

CLAUSU1Â G{rB{lA - tu quor{:§ sero rn{n}§§êts I nâo pgctgíOo 5aÍ cst da3 ôr
iroí',iidid<ts o tôrcô,ôi sefi a aôa3ênlimênlo do ouko tôcio, o q!6m fco
.rre§.!odÕ. êm igúaldodô oô e§.rClçÕsÉ I prÊço ú6itô dê tr êÍeíâncb poro o

!rü ir:llitiçôô cé poíst à vendo. íôrmÕüzffido, s. íg&Cr (t catsào daB. o
.Jlleít)Çôo conlíotuol psÍlinênla.

CLÀ$ULÂ SEXIA - A Í€rpo.§oblsdode ds eÕds rócb ó. refitlo oo vqh{ dà Íu6
euo!c,,. mcE to'€ro6 rspondêm so{dôtiômônlô pslo inl.gr*oçêo dÕ c6p*iql

rociol.

C!ÁUSUI^ SÉIqfA ' Á §drnlfsrÍoçoo d§ §ôerôdod§ §rrbcrú ur*eornsnte os É«ro
NEUIüMAR oÉ §ÕUSA SlLvÁ- com podsts§ 6 ofr&u.jçôes €r. odrye*rfudúir

,lufoniodo o u:o do nôtnê ompíes(Iiol. vodod;, no ontonlo. em olividôdsr

ctrrüí,r('! oo iôlêrossê ;ociol ou orflfilir, ôbngoçô§, ,ôio GÍn íovÕí dÉ qsslsJsr

í()s <luotirtor Õrj de l{ttcslíô§, bom conrç EnÊíot g{, o{cnoí bãp6 knóyab. d§
;;lie,;ade, sêrn auloíizoçôo do oulro ráeio.

CLÀU3UIA O{ÍIYA - Â rêãpênsd§d8óê lécnico pc}o ãrscuçôo dor *ndçol
r:rc,frssior6i: praslodor p§tr 3o(:rsdod6, dê nsordo ca.r§ §3 obrclivos rocioh" ortorú

o .-üÍEc crê to{los 05 sód§§, ô 6gm drilt»§da;

Cônfluro ns í.03
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cÕNilNU^ÇÃo Do CoNTRATO SOoAL

À§IIC GNOI,IP COXTADO{§§ A§SOclÀM3 TÃ TIDA

r'aEulo$Ât Ot §Ot'Sl slLVA. Cont«<Jor, CRC/P8 2áó7. §!p§.d€ró pÕÍ,Õdos ü
Servços Conlótois p.§y los no (Íl§o ?5 do DôcÍate tei Íf 9r?$4ó.

tENtA f§Íil^NgÉs OG l(X§f $tVA. Conio$ro, CRC/PB n' 779?, oqlos il\,iç6
i-c.irür>eil ro orl§o 25 dô DôcÍelo- Lei n" 929${6-

cr^usul,Á xo.Í{t - 
^ô 

tórmlnô dê codô §r.(,c}cb §ôclol. €m 3i ds deôínho. ô
,f,dmií,§lÍodor píÉ:túó conlry ,l,§1{flt.o{i€r ds Júo g{kr&]bhqçôo, pÍoc€dtndo ô
ôle,bÕrcÇ6o do invênt&io. ei" §{]*onço pe1*nroniol â do bohnço dê r§rdl&|
.cr,nr-:oúcô. cob€ndo (,(r3 só€ia§, no prgp§açÕg éê suc quolô, oÉ }Jclôt ou

i.erü3, ãpi.lrodoS.

,.frogíoro ünico - Pôd6íô rnÉnsõimÉRtÉ- dcpos 6o gpt Í(rdo 06 insoúrtÉ,

iôrerc:n oi sôcios retirodsr d€ qrcr6, qúê oo kld & cxsre*elo t.íüo €*§bd@.

a. i§,r'Í)c o côÍÍ63pon&ísrn erqlomênlê o píoporçõo dú suG quotcs dê ssptlol.

Cúu§uLA DÉCmÂ - Noq C§,rdr'ô m6ôs rôgll,lbúê,r oo l§ín&lÔ clo €x.rô,clo rosi§t. o§

.,ócios dslibaror& sÕbí6 6 Esrr{§i o dssi§rlt aôo odnffircdoí§6. {fr€rldo *0,:§

ao1()

clÁUsut sÉC§A-?llf§f§ - Â ,êeiÊd§d§ podorú o quoaqecí toÍnpo, & §o

i€choí fi§ol oU ouÍÍo d§pên6ônêi6. mÊa§§r,t§ dt§oçÕo contÍoltrol otdnodô pot

rúoo§ os ócb§.

cúusulA Dêc$aA-3tG{»lDa - or sócb,r podà!Õô, {l,ô cdrum ocordo. fuq un}o

,-,,i,ô{jú mênsol, ei iíiuio de "p&}trbore", obastad(§ os drpo$çô6

:r?uljff ênloíes pcílinônteÍ.
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a*619tÇ,ro Oô eCilTRATC SOüÀL':

ÂsrEC GiOt ? corÍÍaoo*3 Âtsoe n§gi tF rr§A

ctÁusuL^ gÉc§rÂ"Eicer - r(recê:!i:,Õ i}! irliêrdi.todo grrstq§§,ôdo, o
:l( leÕOd6 Çonlinuoô suos otividodes corn os hordeiros ou tgce§rççgr , Nào !€ítoo

lussrv"l oú meritür'rdo inlrrs§g deslç ou do{S} sóeiiglr} r€Ín€noçsr*§l§!, o vôlor
ir(r ,€i j hove|êÉ sêró ôpuíodo e flq*todo com bosê no s[rrô§& pãlÉnoídd do
:,,:crer:.;:lê, ô d§lo ds *§o*rçôo." vel§coós *in OotOrço rysd*irerlró
i€ v Jnt::ckl

PARÁGRAFO Ú,ÚlCO - O m8sÍto E»ôcsdimento seró odotcrdo €,rÍ ou!Íôr coso, õn
ale o so€iÊcrodc s6 Íoíôlvo sm rôbçôo o sor.l rócb.

clÁusutÂ otcll.l-oglrÍe - Q AdminStr§,Jor dadÕrc. sob 6 p§nor d{, tol, dê
.t!i! Li:c srtó impsdido de BxêrÇ« o odmin6trôçôo & socjadod§, pgÍ l€i

e'Í;ecrcl, ou 6m viludê ctê cond(,noçôo erirriaol. o{, pol sa §nconlrq rcb os

t..i§,lor cele, c, peno qtrc vode. dndo qvo lelrçoro{arnxúe, o (,o§ro s §(x{rôs

§rôiic,§i ou poí cíimô folm.nld, dc pí6yoílcoçôo. p€ltô or., rdtoÍno. eoneusêo,
pecu;oio. ou coniro o âcoÂoíÍio populc. contÍq o rbtc io l&r§nctlrjo notÍqror.
a.Jrtí{; írJrrnos dê d€Íissq do concaÍrânçio, conlro or íâloçôcs dc coalrt Ínô, lê
f]JLrt..r ou pÍopdúdode.

cúUtuIA OÉC|fA,qr§{Â . ãss ô{§l}o o tôÍo dô À,t§noneuopo poís ô ô,(§}eúell}

§ ô cumpriÍnônlo dcq fuloú E obl,l§iôçO6 tcsuironra6 dêrt§ contíolo.

E. pot sc ochorem os§a.ô iusfôs ô conhotodos. csskrom o
pr(.sêr.rc rrNlrumsnio em 03 vios tjg igüol tâoí ê ioímq. iufitrynenta corn crs duoe
rÊrisrr;.lho5 o sêgui ÍlÍrnodo6. poro quê is píodulgn 6 §Lt5 lrícIe6 o bgob
eierio-

,046r§!ft*rot.
\
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TIINISTÉNIO OÀ FAZÊNDA
Socrolaílt de Rscalts fusral do gresil
PaocurâdorlE GêÍàl dâ Fazendâ Nag}onâl

CERTIDÃO NEGATIVA OE OÉBÍIOS RELANVOS AOS TBIEUTOS FEOEÊÂIS E À OíVIDA ÀrlVA
DA UNIAO

Nome: ASTEC GFOUP CONTADOnES ASSOCIADOS SIS LTrrÀ - r,E
CN PJ : 1 0.596.370/0mí -s7

Ressa:vado o d:reito de a Éazenda Nacionai cobrar e inscreveÍ quaisquêr dívidas dê
Íesponsabihdadê do suj€ilo passivo acima ideÍdificado qu6 vierem a §6Í apuÍadas, á csÍtiÍicâdo,qus
nào conslam pendências em seu nômê, rÕlativas a séditos tribulários administrados pola Secíelaria
da Recêita Fedêral do Bíasd (RFB) e a insôÍições em Dívidâ Aliva dã Uniáo {DAU) junlo à
Proeuradoria-Gêral da Fazênda Naôlonal (FGFN).

A acertaçáo desta certidáo está condiclcnaóa à veriticaçáo ds sua aulgnticidade fla lntem6t, nús
êndereços <httpJlrÍb.gov.bb ou <htFr/lwww.pgrn.gov.br>.

Csrfidáo emitida grâtuitamênte com base na PodaÍia Coniunta FFEUPGFN nr 1 .751, de 2llOP.011-
Emilida às 09:14:30 h dia 2111212017 <hoía sdata de Brasilia>.
Válida até 19/06/2018.
Código de controle da csrtidáo: 10OA.í224.8444.5164
Oualquer rasura ou emenda invalidara este documBnto.

Esa cêÍtidão á vállda para o estabelecimgnlo metiz e suas filiais e, nq sêso do ônta l.a&Íalivo, pqfâ
todos os órgãos e lundos públicls da âdministíaçâo diÍeta a êlÉ vinÕurados. FlaÍêÍã-sê à Bilqâçrô ft
ssleito passivo no âmbito da RFB ê da PGFN e abíange inclusivs âs eontibuiçõ€s soctah pIâvistas
nas alíneas'a a 'd'do parágíaÍo únicô do ân. 11 da Lei n,8,212, de 24 de iulho de 1991.

tLh; 2l/ I ?,/2017 0t): l-r
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:Crra.;ô 2390.A31 9-97CC.8D47 E,nrlida no rJa 2i i1?12Õf i às ü{3ra 7 05

i,.lÉrlr:,.t3tâ,- t., requeaenle

a.\?.. a]:,r I 0.596.370/0001 -97

Cert íicc obseÍ{êdas ãs Clsprslçóss da legislãção vrgente e de acordo coÍÍl os
es:enl3.iteor.s exlslenles neste Ô.9ãc. qu8 ô Íequeíenle suprô identiírÇadÕ está em sifuaÇâô
R EGULÀR Feíante ã Fazenda Pública Estadual com rolaçâo a dêbito3 Íiscai§
âdíllirristrat{vos e :nscritos em Dívadâ Ativa-Â reíerrda idenlríicaÇão nàÕ pertence â
i:círiírbuinle ;ôm rnscíÇão et!!a no Cadaslro Ce Contriburntes de Estãdo da Paraiba

Â prrsenle Cãrtidão náo côr,p.eâGde dêbllos cuia exrgibilidade csleja srrspensã, nem
eÀa.iit, r íir? t./ dê ê Fazenda Públiet Ilstadual a qualeuer telllpo cobraí valore§. ê ela
püÍvenll,Í:l ca,lrdo§ pêlô rêÍeíido tequnre$tê.

Esiâ certrdáo e vâli'la por 60 (BBssenta) diâs a partlÍ da datê de sua emissão,
úarÉiliJ; 5a .rrniÍmaCâ â súa ãútel.llici:rde alravcr rlo serviçc Vallrlar Ç*ílt.!aú {re Dêô,Íô na
pág na r", v,,w.'eieitr. pb.gov. cr.

OBS: l*válida pârâ licitaqáo no que se reÍêíe ao fornacimento de mercado.ies ou
prestaçào dÉ serviÇos de tíansporte interestadual e intermunicipâl ou comunlcsção náo
co{rprcendidôs na competêncla tÍibulária dos muniôipios se o reqüorente supÍacitado
êsti!er loÇalirado no estâdo da Paraiba, res§al\,ôda quando a lielteçeo sê ÍâíêriÍ á
pr€stâÇào da serviço d€ tÍânsportê gntre münicipiÕs com caÍactoíisticãs rrbânaÉ no
âmbito das regiôôs mêtropolitanas no 6§tado dâ paraibâ, reconhecldà por L*l espeeíÍlca.

effi
GOVERNO DO ESTADO DA PARÂIBA
SECAETARIA DE E§TABO DA BECÉITA. SER

CERTIDAO

ValiCâ com I apÍeseâlàÇão aarliuntâ dô canã'{r ds iossrisào no CPF ou os CNPJ rt§
SecrGt rrâ da llê.Êlta Fed€íar di' &iÍislêío da Fallinda

Dertidào dr ôôbito ernit.dá vi;r'lDtrànct'.
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PREFEITURA §UiIICIPAL DE âIIA$yIÂI{GI,,APE
_ cNÊ, 08 898 124000148
RLÂ fO IMPERADOR 78,jEI,ÍTRo MAITANG.jAPE.PB CEP s62gO.OoO

FoNE_ {83} 3:§2-?778 - - ---
sÉcR§faRta oE FtNÂt{ÇÂs
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CERTI AO NEEÂTIVA 0Ê BITo§ UN lct
I',IUMERO OÂ CERTIOÀO OATA DE EfrIS§ÀO

17í tr201t
VÀLIOADE

180 DIAS 5{.836,

:r 5§6 3:0ro§01-97

DADOS OO REQUERENTE

ASTEC GROiJP üCNTÁDORES ASSOCIADOS 9,S LTDA . ME
Êreç§

ÊRESIDENTE JOAO PÉSSOA

DADOS DÁ CERTIDÀO
Câ(ili:Õ Dâra os devidos fins quê de confonniôade coÍn a§ irifo rmâçôo§ pÍestadâs pelos ôrgâo§ cdYtÊslêÍtus{:tâ§iá PreÍertur.ã NÀo coNsTA DESIÍO§ refer*ttê a TibrÍos MuniaipeiE. inscnto§ ou nâo 6m §'Ívida Ativaeia e plesê/rle §3ia para O ÍequêÍAnte aôtmâ

§§cmç&§.Ü0cprr

,57

CENTBO

a:t rjoÁÕ
FÍNÂLIDÀDE

ô8SEivÀçÀo

l/,r{s, I
,fw<i-

r(ora&
a

NOM; 1

:)!ÊEÍCi rE IRIBJTOS

§ÔÍÀ IMPORTANTE OUALOUER RA§UAÁ ÍoRNA RA O PRESENIÊ &CUMEÍ.'fO

íiaÂ 'cca,|a le§§€'vaocs os. drreíos ca 'azeFda Mux,3pa,.de coDraí qua[qu€Í dêbôs qus úênh€Í a 5eÍ
.,;.j.1ã;Ê;'ãiãÍürrs 

Do que cocsreÍ passaí",o! e lrei€nre cá.roao paia rm!ãÉCoVüiüÊo A roDoiÊ

:5iÀ CE§TIDÀQ §ÉFERE.SE EXCLL.SIVAMEN;E À SITÚNÇÃO DO COÀíTRIzuINTE NO Aâ/IBITO .§E§TA:; - lii': .,: D. ;.12E^O^ MTJNIC|pAL

M{|IIANGLJÂPE t? dB,rcvei-,tt:; ae 201;

! .;: rj' aa4c
NIJLO
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Cá,I,(,
CAIXA ÊCONÔMiCf FEDERAL

Certiíicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrlção: 10596370/oool-97

R.ZãO SOGIAI:A TEC GROUP COMTADORES ASSOCIADOS SS LTDA

Endereço: RUA PRES JOAo PESSOA r57 / CEMÍRO / t{Âl,lÂI{GUAPE / PB /
58280-OOO

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Att. 7, da Lêi 8.036, de l1 de maio de 1990. certifica que, nesta
data, a empresat acima identificada errcontra-se em situação
regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de ServiÇo - FGTS.

Valldade: 27 /12/2017 a 25{OU2O78

CcÊlíIcação l{úmêro: 2017 L227 t6462256340793

Informação obtidâ em 29l|UZOL7, às 15:42:52.

A utilização deste Certificâdo para os ffns previstos em Lel está
condlclonada à verlficação de autenticidade no site da Caixa:
www.câlxa.goy.br

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos reÍerentes a contribuiÉes e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS,
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CERTIDÂO IIEGÀTIVÀ DE DÉBITOS ÍRÀBÀÍ]HJSTà,§

NoIne: ASTEC GROUP CONTÀDORES ASSOCIÀDOS S/S LTDÀ. . ME (MÀTRIZ §
FILIÀIS )

CNP.I: 10. 596,370/0001-97
Certideo n": 742233632 / 201"1

Expediçào: 2111.2 / 2OL1 , às 09:5tl:08
VaLidade: L8/06/20L8 - 180 lcenLÕ e oitênta) dias, contados d-a data
de sua expedição -

CerLiflca-Ée quê À§TEc 6aou! coNTÀDoiEs Às§oerÀDos g/s LTDÀ. - tríB
(MITRIZ E FrLIÀIA), inscrito(ã) nô CNp.I sob o n" 10.596.3?glOOOl-9?,
NÃo cotÍs?À do Banco Nacional de Dewedores Trabalhist.aE.
Certidãô emiEida com báse Êo art. 642-A da ConsolidaÇão daà l,eis do
Trabalho, acrescênLado pela Lei n" L2.440, de 7 de julho de 2O:.L, e
na Resolução Àdministrativa i" l47O/2011 do Tribuaál Superior dô
Trabalho, de 24 de agost.o de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabil-idade dos
TrÍb::nais do Trabalho e esLão aLualizado6 até 2 (dois) dias
anLeriores à data da sua expedição.
No casc de pessoa jurÍdica, a CerLidão atesta a empresa eÍn relação
a :odos os seus estabeleci-mentos, agências ou fili-ais.
À aceitação desta certidào eondiciona-se à verifi.cação dê sua
autercicidade nô porLal do Tribunal Superior do Trabalhô na
Incernet' (http: //www. t.6t. jus.br) .

Certidãô emirida gratuitamenLe.

TNFORXÀçÃO rr{PORTÀlrrB
DÕ BanÕo Nacional de Devedôres Trabalhistas con.s.t.am os dados
necessários à identificaçáo das pessoas naturais e JurÍdicas
inadimp.l-entes perante a üustiça do Trabalbo guantô às obrigações
eslabelecidas em sent.ença cosdenatóriâ transitada em jü:.gado ou em
acordos judiciais E.rabalhista6, inclusi-ve no cÕncen1ênte aos
recolhimentos p r e v i d e n c i á r i o s , a honorários. a cusEas i a
emol-umenE.os ou â recclhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perantÊ o Ministério público do
Trabà1ho ou Comissãc de conciliação Frévia.

o
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE. PARAÍBA

ALVARÁ DE ORGANTZAÇÃO COr.lTÁBtL
DE SOCIEDADE

o coNSELHo REG|oNAL DE coNTABtLtoADE - PARAIBA, no uso de suas atribüÉ€§ hgaise com ÍwdeÍnon(o no Decrêto-L€i rf . 9.29slr6, 6p"de o prosente Alvará d" orsri.ãrá;
Contátil, para qr.re suta os êfeitos l€gais.

TDENTtFtCAÇÃO:

TÍTULAR / SOCOS / RESPONSÁVE§ TÉCNlcOS
BEGISTBO NOME cÂÍEGOFrrÂ TFOOE ULO

PB{0?66/O-O
P&Oo77ezr}0

r€Lqou^Â DE Sa't-§^ Sa\A
rE G^ FEFIütf,rES DÊ SOIS^ St VA

coÜIAooa
cotíAooR

SOCD i R.rp. Tasi.c
SOClc i R..p. IcrcD

A ÍalsiÍicagão deste docuÍnento_ corstitri-ss em crime previsto rn códgo peral Brasildrc,
suieilando o eúor à resp€ctiva agâo penal

Emissào: JoÂo PESSOA, 02.01.20.17 as 11:35:30.
Váido até: 31 .03.2018.
Código de Cortrole: 1rlÍi921.

Para veriÍicar a aúerticidade deíe documento coÍrsúe o site do CRCPB.
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REGTSTRO N' PB{0022Í/O-7 LDO AT :31.CrÍ1.ã)18

ATIVIOADES

ASTEC GROUP CONIADOSES ASSOCIADOS S/S LTDA

SOCIEDADE

10.596.37Cy0001-97

R PRESIOENTE JOAO PESSOA, 157 - CENTRO - MAMAI{GIIAPE - PB -
5828G.000

Idcl ü2l0tlfrll lt :35



EN

PB.dlUlo

o
o
o

rt 37 'õ

Ccí,dio dc Rclulund dc httpi//wwwl-clt.oÍt.br/scripts/sll-c

CONSELHO REGIOI{AL DE CO}ITÂBILIDADE. PARÂ.BA

CERTTDÃO DE REGUIáRIDADE CADA§TRAL
DE SOCIEDADE

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABIUDADE - PARAIAA cerritica que a
Organizaçáo Contábil identilicada no presente documento encontra-se em situaçáo
regular.

|DENT|FICAç^O DO REGTSTRO
oENOMTNAÇÃO........

NOME DE FANTASIA

REctSTBO......._..._...,

cATEGORtA..............

ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS VS LÍDA

CNPJ

A presente CERTIDÃO não quita nem invalkía queisquer débhos ou inÍÍâçoes que,
posleÍiormente. vênham a sor apurados pelo CRCPB contra o reÍerido ÍegistÍo.

A ÍalsiÍicaçào d€stê documento constitui-se em crime píevislo no Cr5'dlgo Penal
Brasileiro, suieilando o autor à respectiva aÉo penal.

Emissào: JOÀO PESSOA, 21.12.2017 as 10:09:27
Válido até: 21.03.2018.
Codigo de Controle: 163007,

Para verílcar a auteoüddadê deste docüÍnento consulte o site do CBCpB.

PB-000221tO-7

SOCIEOADE

10.596.370/0001.97

. CPL. o
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COTSELIIO REGIOI'AL DE COI.TASILIOADE . PAEAIBÂ

CERTIDÃO DE REGULÀRIOADE PRO?IASIOI{AL

O OOI{SELHO REGIOIIAL DE COMTAB:LI3ÂDE - PAR ÚBA certiÍica qüe o(a)
proÍissional idon§ficado(a) no presente doarmento encorflra-se em situaçáo rogulaÍ.

IDENTIFIGAçÂO DO REGISTRO
NOME..........
REGISTRO..

CATEGORIA

cPF.-.........-..

-.,.. ; NEUZOMAF DE SOUSA SILVA

...... ; PB-002667/O-0

...... : CONfADOR

....: 205.902.884-15

A preserto CERTIDAO nâo quita nem invalida quaisquaí débitôs ou inÍraç6ss que
postsriormente, vênham a ser apurados pelo CRCPB contra o rEÍ€úidà registÍo.

A Íelsilicaçào d€ste documento constitui-se em crime prevrsta no Código Penàl
Brasileiro, suieitando o autoÍ à respectiva ação penal.

Emissão: JOÂO PESSOA, 21.12.2017 as 10:08:40

Válido até: 21 .03.2018.
Código de Côntrole: 1â3006.

Para verificar a autenlicidade deste doürmento consulte o sile do CBCPB

I J!' I lt,/t2l?0r710:05
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. CPL.Neuzouen De Sousn Sruva
57 anos

Rua Dr. Juarcz Guena, 54, Çsrüo - Mamanguaps/PB; @.: 5828&000,r,
Telfrns: (0-83) 3292-2766 (secretâia Thals)e (er80) 99907-1ô10

E+naib: muoma.silva@d.con.br e de@ccotttsdoles.cnt.h

CURRICULOCOMIÊÍO

OBJETIVOS

Disponibilizar nosso coÍ)curso como Profissional Contabilista e ProÍessor em cuÍsoÍr de $+grdu@ om
mntabilidade, con[ola<hda, auditoria contábil, auditoda de pessoal, planeiamento tributário, pedcia cmtátil,
finanças corporaüvas, economia de empÍesas, mercado financeiro, den[e ouüos afins.

DISCIPLINAS U]}TISTRADAS ET CURSOS DE GRADUACÃO E PÔ$GMT'T'ACÂO

Contabilidade Básia, Contabilidde CoÍnerciel (prátba), Contabilidade lntermediária, Tóftioe Contsmporânec de
Conlabilidade, Pericia Cont$il, Audiloria de Pessoal, Contabilidade Trifutária, Plarclamoto TÉhn&io,
Contabilidade Financeira, Tributos em espêcie (Pis e Confis), Audiloria Púlica, Laboa[ário ConÉbil e Êti:a e
Prenogatrvas do Peíto Contador

o PosGraduaçÃo em Contábil. Auditoria concluida pela (C.E.) UNP-UNIVERSIDADE POTIGUAR/RN - 2002.
. Graduaçâo em Ciências Contáôeis concluida pela UNIVERSIDADE FEDERqL DA PAMIgA-Ufpg - t985:
. Contador - Númerc de Regbúo Ptofltsional no Conselho Regronal de Contabilidade do Estado da Paraiba:

CRC,PB 26ô7/G0 - Desde 1982.

r Fomação de Proflsslonal Coach - PSC pelo lnstituh Brasileiro de Coading - IBC 20í6

EXpEEÊr{CrA ACADÊmCA E PROFTSSOIüL EX U|SIÍTUç0§ DE B|SSÍO

. Professor do Unipe - Cênho de Enclno de João Pessoa - 13 anos em curso de grdu4âo om
contabilidade(2002 - 201 3);

. ProÍe*or do IESP - lnstituto de Educação Supedor & Paralba - 4 arrc em qtrso de gradurft e pós-
graduação em Contabilidade- (2007 a 2009 - 2017);

. Profe*or do CEAP - Cenho de Enino Adixdo de Pós Gradurp - MaeiiiAL - 2 anc

. Profersor do lÍri - lnctttÍo modeÍno - I anos em qrÍso tá:nico de conlabilklade- (í9&5 a 1993);

EXPE$ÊT{CIA PROftS§Oü{At ET CURIP§ E IREMEIflIE EIPRE§ARÂE

. illniotante dc Cuno pelo SEBRAE (DopaÉam$to P€Boalli

. Itlinlstrantg de Cutto polo Unipo (PÉticac Hodomac de Gontabilidade);
o Ministrante de Cumo pelo IESP (Ar erlgênclas ao ProÍissional do Conbbilldade no llundo de Hole);

a
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EXPEHÊIG|A re§§lo}IAt il @.ITÂBIUDADE I{AS

Expriênch profissiontl de nrais de 35 anoc em contabilidade cornercial com essitótio ê
estabelecido, com caÍteira média de 200 clientes nas mais diversas áreas da contabilitJade cotnercid,

a prestaçáo de servirios de mnsultoria (1983 - 2017);

Contador PúHico, com serviços prestados a diversas entiddes públicas a exemplo de: Prefeifuras Municipais

de Cunal de Cima, Cuilé de Mamanguape, ltapoÍoroca, Jacaraú, Mabraca, Marcaçfu, Mamapuape, Pedro

Regis, Rio Tinto, Araçagi, Dona lnês, Juriptranga, Sa§do de São Felix, CaÇua, Cacimba de Dento, Caldas

Brandà:, Pilar, Areia, Câmaras Munidpais de Bda da Tração, Marcaçâ, Rb Tinh, Manaqu4e, C4tim,

Cuité de Mamanguape, ltapororoca, Mdaraca, Bayeux, Crcimba de DeíItÍo e Autarquic e lnsüfube de

Previdência Póprios (1993 a 2017);

PeritoContador divesas aÉes judiciais em atendimenh as solicitaÉss da Justiça da Coowca de

MamanguapePB - De 1990 a 2011 ;

Gonhdor{hitoral . Exeqrtor de Contabilllade Eleitoral de candilabs e paftdc ebt'tonais nos úttirnc 25

anos - De 1989 a 2017;

Dketor-Preridenb da ASTEC Group Conhdores Assocíadm S/S Ltda (www.mteccontdores.cnt.h)

PRÊillo§E}EMlf,lASRECEEMS

Honraria e Hdtrenagom Recebidar em diversas tuÍmas de formandos do Curso de Graduação em Ciôncias

Contábeis do UNIPE, reÍerente ao trabalho desenvolvido com empenho e dedicação a esses dunos aÉ 201í;
Título de Cidadáo do Municipio de llrmanguapdPB, pelos relevanles seruilps contáôeb pedados em pd
do desenvolvimenlo do municÍpio;

Tltulo de Cidadão do Í{unicíflo do ltapororoca/PB, pebs rebvartes serviços mntábeb pestados €m pÍd do
desenvolümento do municlpio;

Titulo de Cidadãr do llunhípio de Luiz GomodRl{, pelos rebvarhs serviços socieis pÍestdos na furmaÉo
de Jovens.do Município;

Tltulo de Cidldfu do }lunicipb de CapimlPB, pelo,s Íelevantss Servrçc mntábeis prestadoo em pÍol do

desenvolvimento do Municlpb;

Premio Excelência e Qualklade Bneil 2015, pela Brmliler em São Pzulo pelo destaqus como ContadoÍ
Público;

Premio Rcíerencia t{ecional e Qualídade Emprcarlal em 2015, pela ANCEC em Stu Paulo pelo d€stque
como Contador Público;

Honraria e llomenagem Recebidu pelo Robry e RdaÍEct Club pelo desenvolvimento de tabâ[m
voluntários nos 27 anos de paÍticipaçáo, mrno sócio, instrutoÍ, palestrante.

ouInAS [foRfAçoEs RErEvArÍE§

Participa@ em dezenas de bancas de avaliaçh de babalhos de onclusão de curso e monografia em qrmos

de graduação de insütuiÉes de ensino do Estado da Paraiba:

Orientador de diversos trabdhos de condusão de ornso, monografias e estfubs supeÍvisiondos em cumos de
gradu4ão de institui@s de ensino do Estado da Paraiba;

BEFEBêTCNASFE$T}CIS ,

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

ProÍ. Luiz Márcio de Brito Madnho, Pmfessor do Curso de Ciência Contábeb do IESP - Tehene: (ffi3)
9881G380s;

Prof. Fábio Liía, Probssor do Curso de Cências Contábeis da UFCG - TeleÍone: (0*83) 99Í0ô3500.

João Pessoa/Pts, dezembrc de 20í7
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CONTRATo N': 00001/2018-cPL

DISCRI'ÍIIIAÇÁO .

PrestaÇào de sEviços Técnicos contábe1s
Espêcializados na efaboraÇão dos balancetes
rnensa.is com todos os dêmonstrativos e anexos
exigidos pelas normas do TCE/PB da Câmarâ
llunicipâ1 de Mamanguape, pareceres especiãlizados
contábeis e financeiros, consultas sobre assuntos
fiscais, financeiros, trabalhistas, econômicos e
conrábeis.
E1àboràÇão do Balanço An-aI da .âmara MuniclPal de
Mamdnguàpe.

TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CELEBRÂM A CÂMARÀ
MAMANGUAPE E ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIÀDOS S/S

{
o (_

o

PÀRÀ PRESTAÇÃO DE SÊRVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO NESTE

NÀ EORI,ÍA ABAIXO: CPL.o
TRUMENT

PêIo presente instrumeoto particular de contrato, dê um lado Câmara Municipal dê Mâmanguape -
Rua Duque de Caxias, 123 - Cêntro - Mamanquape - PB, CNPJ r" 12.7 2A -256 / 0001-52, neste ato
representada pelo Presidênte da Câmara Joâo ferreira da Silvê Eilho, Brasileiro, Divorciado,
conerciante, residêntê e doniciliado na Rua severino victoi. 45 - Planalto - Mamânguapê - PB,

CPE n' 031.463.444-40, Carteira dê Identidade \o 2.288.944 SSP-PB, doravante sinrplesrnente
CONTRÂTANTE, e do outlo Lado ASTEC Group Contadores Associados s/S Ltda. - ME - Rua Presidente
João Pêssoa, 15? - Centro - Mamanguape - PB, CNPJ n' 10.596.370,/0001-97. doravante
sinplêsmêntê CONTRATÀDO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual
se rê9êrá pelas cl"áusulas ê condiÇõês seglllntes:

CLÁUSUÍ,À PRI}IEIRÀ - DOS FT'IIDà}{EN'rOS DO COIITRÀTO:
Este contrato decorre da llcitaÇão modalidadê Inexigibilldadê n' INo0001/2018,
termos da Lei Fedêrâ1 n' 8.666,/93 e suas alteraÇõês e a Lei Conplementa! no

dezeÍürô dê 2006. alterada.

proces sada
1.2 3, de 14

nos
de

CIáÚSuIÂ SEGI'IÍDÀ - DO OB.'ETO DO CONTR,àTO I

O presentê contrato têm por objeto: PrestaÇâo dê Serviços Técnicos Contábeis Espêcializados ía
el,aboiaçâo dos balancetes mensais com todos os demonstrativos ê anexos exigidos pelas normas
do TCE/pB da Câaara Municipal de Mamanguape, pareceres espêcializados contábeis e financêiros,
consultas sobre assuntos fiscais, financeiros, trabalhistas, econôrnicos ê contábeis.

Os serviÇos devêrão sêr prestados de acordo com as condiÇôes êxprêssas nêste instnmento.
proposta aprêsêntada, Inexigibilidade no IN00001/2018 e instruçôês do Contratântê, documentos
esses quê ficam fazendo partes integrantês do presentê contrato, independêntê de transcrição.

cúusul.À TERCEÍRÀ - DO I,oR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a basê do preÇo pr:ôposto, é de RS 71.500,00 (SETENTA B UM MIL E

OUÍNHENTOS REÀIS ) .

Rêpresêntado por: 13 x R§ 5.500,00.

CODIGO

1

UNIDÀDE
mês

QUÀ}ÍIIDÀDE
12

I,NIT1ÁRIO

5 . 500, 00
P, TOIÀL

66.000,00

? L 5.500,005.500,00

lotal: ?1.500,00

CúUSuI.À QUÀRTÀ - DO RÉAi'I'STÀI'ENTO:
Os preÇos contratados sâo fixos pelo periodo de um ano, exceto para os casos previstos no Art.
65, §§ 5' e 6", da Lêi 8.666/93.
Ocorrendo o dêsêquilibrio econômico-financêiro do contrâto, poderá ser restabelecj-da a rêIâção
que as partês pactuaram inicialnente, nos termos do Art. 65, Inciso II, A1ínea d, da l'êi
8.666/93, mediante comprovaÇão documentaf ê rêquerimento êxpresso do Contlatado.
O Contratâdo se obriga a prestar sêus serviÇos na sede do Contratantê ou em uma de suas
dêpêndências, com visitas sistêmáticas, fora disso, ficará a inteira dj-sposição, diariamente,
êm seu escritório, ou quando convocado aleatoriamênte.

cr.Ássrn l Qurl+TÀ - DÀ DoÍÀÇÃo:
As despesâs correrão por conta da seguinte dotaÇão, constante do orçamento vigênte:
Recursos próprios da Câmara Munlcipal de Mamanguapê: 01.010 - Câmara Municipal de Mamanguape.
01.031.0001.2001 - ManutenÇáo das Atividades da Câmara Municipal. 3390.35.99 - SêrviÇo§ dê
Consultoria

cu(usl,IÀ SExrÀ - Do PÀcÀrtÍENEo I

O paganento sêrá êfetuado nâ Têsouraria do Contratante, mêdiante procêsso rêgulal,
maneira: Mensalmentê, para ocorrel no prazo de trinta dias, contados do
adimplêmento de câda parcela.

da seguinte
período de

que
será

cu(usuJ.À sÉTÍMÀ - Dos PRÀzog:
O prazo máximô para a execuÇão do objeto ora contratado, conforme suas caractelisticas, ê

admite prorrogaÇáo nos casos previstos pê1a Lêi 8.666/93, está abaixo indicado e

considêrado a partir da assinatura do Contrato:
InÍcio: Imediato
Conclusão: 350 (trezêntos e cinqüenta) dias

O prazo de viqência do prêsente contlato será detê
de 2018, considerado da data dê sua assinatura.

ado: êté o final dô êxercicio nce

\
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cúusu,À orÍÀvÀ - DÀs oBRTGAçõES Do ooNTRÀTÀNTE:
a - Efetuar o paqamênto rêfativo a prêstaÇão dos serviços
com as rêspectivês c1áusulas dô presêntê contrato;
b - Proporcionar ao Contrâtado tôdos os meios nêcessarios
contratados;
c - Notificai o Coôtratado sobl:ê qualquêr irregularidade
servicos, exercendo ê nêis êÍrpla ô .onpLôta t.sca_-zaç;o, o
respons ab i l ldades contratuais e lêgais.

#&a"
(
o

cr,iiusur,a NoNÀ - DÀs oaRrêÀçõEs Do coNlRàTÀDo:
a - Executar dêvidamênte oS serviÇos dêscritos na Cfáusu1a corrêspondentê do pr:esente
contrato, dentlro dos mêlhores parâmetrôs de qualidade êstabelêcidos para ô ramo de atividaderelacionada ao objeto contratual, com obsêrvância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus ê obrigaÇôês concernentês à leqislação fiscal. civil,tributária e trabalhista, bem como por todas as dêspesas ê compromissos assumidos, a quâlquer
títu1o, pêrante seus fornecedores ou terceiros em razãô da êxêcuÇáo do objeto contratado;
c - Mantêr prêposto capacitado ê idôneo, aceito pelô contratante, quando da exêcuÇào docontrato, que o represente integrafmênte em todos os seus atos;
d - Pêrmitir e facilitar a fiscalizaÇão do Côntratantê devendo prestar os informês e
escfarec : nentos sol ici!ados;
e - Será responsáveI pê1os danos causados diretanêntê ao Contratante ou a terceiros,
decorrêntes de sua culpa ou dolo na êxecuÇâo do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
re spons abi l idadê a fiscalÍzaÇão ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou êm partê, ô ôbjeto destê instrumênto,
sem o conhêcimento e ê devida autorizaÇão expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, êm compatibilidade com as obrigaÇões êssumidas,
todas as condiÇões de habilitaÇão e qualificaÇào exigidas no rêspectivo procêsso llcitatório,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

crÁusrIÍ,À DÉcn A - DÀ ÀrrERAçÀo E RrscrsÃo Do coNrRÀTo:
Este contrato podêrá ser alterado, unifateralmente pêIa Contratantê ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no Àrtigo 65 e sêrá r:êscindido, dê plêno direito, conforme o
disposto nos Artigos 'l'l , '78 e 79 da Lei 8-666/93.
o contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condiÇôes contratuais, os acrescimos ou
suprêssôes que se fizêlen necessários, até 259 (vinte ê cinco por cento) do valor iniciaf
atua.l i zado do contrato.

CIÀUSULÀ DECIIdA PRIMEIRÀ - DÂ.s PENÀIÍDÀDES:
A recusa lnjusta êm dêixar de cumprir as obrigaÇôes assumidas e prêceltos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia dêfêsa, às sêguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da
Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5? (zero virgula cinco por cênto)
aplicada sobre o valor do contratô por dia de atraso na êntrega, no início ou na êxêcuçâô do
objeto ora contratado; c - mulla de 10? (dez por cento) sôbre o valor contratado pela
inexecuÇão total ou parcia] do contrato; d - suspensão temporáriâ dê participar em licitaÇão ê
impêdimento de contratar com a ÀdministraÇão, por prazo de até 02 (dols) anos; e - dêclar.aÇão
de inidonê.idadê para licitar ou contratar com a AdmlnistraÇão Púb1ica enquanto perdurarêm os
motivos detêrminantes da puniÇão ou até quê seja promovicla sua rêabilitaÇão perantê a própria
autoridadê guê aplicou a penalidadei f s imuftaneamente, qualquer das penâIldades cabívêis
fundamentadas na Let 8.666/93.

CLI{USuLÀ DÉCIMjA, SEGUNDÀ - DO FORO:
Para dirimir as questões dêcorrentes destê coôtrato, as partês ê1êgem o Eoro da Comarca dê
Mamanguapê, Estado da Paraíba.

eletivamênte r.eaf i zad

para a fiê1 prêstaÇão ervl Ços D
.oencontrada quanto à quaf s

que não exime ô Contratado de suas

PB, 10 de Janer.o de 2018

E, por estarêm dê pleno acordo, foi lavrado o presentê contrato êm 02(duas) vias. o qual
assinado pelas partes e por duas têstêmunhas.

TESTEM;NH.ê-S

Mamanguapê

PELO CONTRÀTANTE

4-4.í1,/nuÁr,á* r-r/t,JoÃo EERRETRA
Presidente da
031 . 463 .444-4A

DA SILVA
Câmara

EI iI{O

PEI,O CÔNTRÀTADO

-2a

ÀSIEC Group C

ME
tado Àsêociados S/S Ltda -

N\
I a
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I\4AI\4ANGUAPE - PB
Sexta feira, 12 de janeiro de 2018

Diário Oficial do Município
Poder Lêgislâtivo

ANO lÍ) N." oo2
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MUNICIPAL

ATOS

ADMINISTRATIVOS

ESTADO DA PARAíBA
cÂrvtlna tlturutctpAL DE MAMANGUApE

RAT|FTcAÇÃo E ADJUDtcAçÃo - tNExtGtBtLtDADE No tN00001/20'ío
Nos termos dos elêmentos constantes da respectiva ExposiÉo de Motivos que instrui o processo e
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a lnexigibilidade de Licitação no 1N0000'1/2018,
que objetiva: PrestaÇão de ServiÇos Técnicos Contábeis Especializados - elaboração de balancetes e
demonstrativos, pareceres e consultoria Íiscal, financeira, trabalhista, econômica e conlábil; RATIFICO
o correspondenle procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ASTÉC Group ContadoÍes Associados
s/s Llda. - ME - R$ 71.500,00.

Mamanguape - PB, 10 de Janeiro de 2018
JOÃO FERREIRA DA SILVA FILHO . PTESidENtE dA CâMATA

ESTADO OA PARAIBA
cÂMARA MUNIcIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de lvlotivos no 1N00001/2018. OBJETO: Prestação de Serviços Técnicos
Contábeis Especializados - elaboração de balancetes e demonstrativos, pareceÍes e consultoria Íiscal,
ÍinanceiÍa, trabalhista, econômica e conlábil. FUNDAMENTO LEGAL: Art.25, inciso ll, da Lei Federal
no 8.66ô/93 e suas alteraçôes. AUTORITÁÇÁO: Secretâria da Câmara lvlunicipal de Mamanguape.
RATIFICAÇÃO: Presidente da Câmara, em 10/01/2018.

ESTADO DA PARAíBA
CÂMARA MUNIcIPAL oE MAMANGUAPE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de Serviços Tecnicos Contábeis Especializados - elaboraçáo de balancetes e
demonstrativos, pareceres e consultoria Íiscal, íinanceira, trabalhista, econômica e contábil.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação n" 1N00001/2018. DOTAÇÃO: Recursos Próprios
da Câmara l\4unicipal de Mamanguape: 01.010 - Câmara l\4unicipal de Mamanguape.
01.031.000'l.2001 - Manutençáo das Atividades da Câmara l\.4unicipal. 3390.35.99 - Serviços de
Consultoriâ. VIGÊNCIA: até o final do exercicio financeiro de 2013. PARTES CONTRATANTES:
Câmara lvlunicipal de l\4amanguape e: CT N" 00001/2018 - 10.01.18 - ASTEC Group Contadores
Associados S/S Ltda. - ME - R$ 71.500,00.

í\
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tMpRÊsso soB A RESpoNSABtLtDADE DA CÂMARA MUNrcrpÂL DE MAMANGUApE



Tribunal de Contas do Estado da paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de processos e Documentos Yo^
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RECIBO DE PROTOCOLO

o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certiÍica que em 08/0212018 às 19:sg:20 foi protocolizado o documentosob-o No 10385/18 da subcategoria Licitações, exercicio 2018, referente a(o) câmara n,,1iniàipàiãá úamanguape,
mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhadoà por ClauOio t-eitá Êiltró.

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Mamanguape
Número da LicitaÇ"ão: 00001/2018
Ôrgão de Publicação: Jomat Oficiat do Municipio
Data de Homologa ção: 1210112018
Responsável pela HomologaÉo: Câmara Municipal de Mamanguape
Modalidade: lnexigibilidade
Tipo do Objelo: Compras e Serviços
Valor Estimado: R$ 71.500,00
Valor: R$ 71.500,00
Fontes de Recursos: Recursos Ordinários (91).
objeto: Prestação de Serviços Técnicos Contábeis Especializados - elaboração de balancetes e demonstÍalivos,
pareceres e consultoria Íiscal, flnanceira, trabalhista, econômica e contábil.
Proposta '1 - Valor da Proposta: RS 7í.500,00
Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (Nome): ASTEC GRoup coNTADoRES ASSoclADos s/s LTDA
Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (CNpJ): 10.596.370/00O.l_97
Proposta 1 - Situação: Vencedora

Documento lnformado? utenticação

[PDF] Termo de Homotogação Sim hâf a57 2c7 7 1 3259cqe57 t)cb4b4et 492

João Pessoa, 08 de Fevereiro dê 2018

Assinado Eletronicamente
IâÍlmê LC 1383, ,lÊ.àds Eta tC glroos â

p61o RGgi@nlo rôlêmo atHado pêta
R^ÍC 1&2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-pB

í
c

Àl

llNFoRl\4AÇÃO DO StSTEt!íAl Envio Fora do prazo: Não

. RECIBO PROTOCOLO. Doc. 10385/18. cerado automaticamente em 08/02/201g 19:S9.rmpresso por cÍirho2 em ogto2t2oly rs:ss. vaiioáçãã: ásÉà.ÀÉsãsaãâ.i Éóa.õÀói.ÉiãÀ.iiõa.ossa.
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RECTBO DE ALTERAçÃO DE DOCUMENTOS/|NFORMAçOES

PROPOSTA ,I

Valor da Proposta (1): Rg 71.500,00
Nome Pessoa Jurídica (1): ASTEC GROUp CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA
CNPJ Pessoa Jurídica (í ): '10.596.370/0001-97
Situação (1 ): Vencedora

IINFORMAÇÃO DO S|STEMAI Envio Fora do prazo: Não

IPDF] Termo de Homologaçáo Sim 6f a57 2c7 7 1 3259 c9 e57 í0cb4b4e7 4gz

João Pessoa, 08 de Fevereiro de 2018

;.: ; Assinado Eletronicamente
;:. .,: con,o.môLc,3193 .tbíaiapd.LC91 200o.

pct. Rcq ú.ito t.ro.no ,n!,adoEtâ
RÂTC 13:20!9

9certidâo - ALTERACÃO DOCUN,'IFNTO-S/INFORMAçÕES. Doc. 10385/18. Gerado automaticamente em 08i02/20.18 20:16rmpresso ôor crirho2 en oenirzoiB ào:1rjIv-r,ãàãa" aããõ:Áó7à.oaso eÊÀÉ óôrc ÊãÊà.2áijdxãÊii'

o Tribunal de conlas do Estado da Paraíba certiÍica que em 08/0212018 às 20:16:40 claudio Leite Fitho alterou osseguintes documentos/inÍormaçÕes deste documenlo soO o frt" t ôãSStt a_

Jurisdicionado: Câmara [,4unicipal de Mamanguape
Número da Licitação: OOOOIt2OlB
Orgão.de Publicação: Jornal OÍicial do Nlunicipio
Data de Homologação: Atterado de l1|2tO1t2O1Bl oaÍa l1OtO1l2O1A1
Responsávet peta Homotogação: Cámara Munióipat Oô [,4amangüpe
I\4odalidade: tnexigibitidade
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor Estimado: R$ 71.500,00
Valor: R$ 71.500,00
Fontes dê Recursos: Recursos Ordinários (91).
objeto: Prestação de serviços Técnicos côntábeis Especializados - elaboração de balancetes e demonstrativos,pareceres e consultoria fiscal, Íinanceira, trabalhista, econômica e contábjl.

Não foram alterados os proponentes:

Sistema dê Processo Eletrônico do TCE-pB
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RECIBO DE PROTOCOLO

o Tribunal de contas do Estado da Paraíba certifica que em 08/02/20'18 às 20:21:10 foi protocolizado o documentosob.o No 10388/18 da subcategoria ContÍatos , exercício 2018, referente a(o) Câmara Municipal de Mamanguape,mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Claudio róitáÉirrrá.'

Número do Contrato: 000090012019
Data da Publlcação : 12101l tZ01 I
Data da Assinalura : 10101 lZOl I
Data Final do Contrato: 31t12t2018
ValoÍ Contratado: R$ 71.S00,00
Situação do Contrato: Vigente
objeto: Prestação de serviços Técnicos contábeis Especializados na etaboração dos balancetes mensais comtodos os demonstralivos e anexos exigidos peras normas do TCE/cB da câmara Municipar de Mamanguape,pareceres especializados contábeis e Ínanceiros, consultas sobre assuntos Íiscais, Íinanceiros, tÍabalhistas,econômicos e contábeis.
Contratado (Nome): ASTEC GROUp CONTADORES ASSOCTADOS S/S LTDA
Contratado (CNPJ): I 0.596.370/0001 -97

IINFORMAÇÃO DO StSTEt\íAl Envio Fora do prazo: Não

João Pessoa, 0B de Fevereiro de 20í g

. AssinadoEletronicamente
oonr.ft LC j A/03, á[eodô pclô LC 9 t/2009 ê

p€to R6gimêl o hrâno, àlerêdó Étà
tla lc 13r00n

Sistema dê procêsso Eletrônico do TCE.pB

5

lnformado?
DFI Contrato

tm 971 d067ac6ab43S602d353ca7e9cB6e

. RECTBO PROTOCOLO. Doc 1

rmpresso por cnrhoá-.i_õalõúzíidz[g2l128li;3r%:lsrãÊ [,â,lj,33A#"rru,rr3ár;l?;3.,r2lrl.ro*
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
cÂMÀnÀ MUNrcrPÀr DE I,íÀÀrÀNGUÀPE

COMISSÀO PERMÀI.IENTE DE LIcITÀÇÃo

PROCESSO LICITÀTóRIO INEXIGIBILIDADE
INEXICIBILIDÀDE N". ÍN00001,/2018
PROCESSO ADM]NISTRÀTIVO NO 1BO1O4INOOOO1

óRGÃo REALI zÀDoR Do CERTAME:
Câmara Municipal de Mamanguape

OB.]ETO:
PrestaÇão de ServiÇos Técnicos Contábêis Especializâdos - elaboraÇão de balancetês e
demonstlativos, parêceres e consultoria fiscaf, financeiaâ, trâbêlhista, econômica e contábi1.

TERMO DE ENCERRJàI'{ENTO VOTI'ME 01

(
o

tJt

o
IFL:

(
oI

Neste ato
como assuD

seguintes

encerra-se o 1" volurtrê dos autos do processo Administrativo n. 180104IN00001, tendo
rny'igiOil.iaaae n' IN00001,/2018 em êpigiafe; iniciando no número 01 e as folhas

rad{s sequencialmente, findando ro n. 48 , esta folha.

to a

Responsáve1

\_9


