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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÁmnÀ MrrNrcrpÀr DE lalaNGUÀ.pE

corfissÀo PERIaNENTE DE LrcrrÀçÀo

PROCESSO LTCITÀTÓRIO INEXIGÍVEL

rrn<reÍver N" rNoooo2/201i!
PROCESSO ÂTMTNTSTRATIVO N" 140 401IN00002

óRGÃo REÀrrzA.DoR Do CERTAi,ÍE:
Cânara Municipal de Mamanguapê
Rua Duque de Caxia,3, 123 - Centro - líamânguape pB
CEP: 58280-000 - Tel: (083) 3292-2786.

OBJEIO:
PrestaÇão de serviços técnicos espêcializados na área jurldica - Àdvogado
assêssoriâ ê consuftor.ia jurídica junto a Cánâra t'Íuni cipaf dê lÍamânguape

ELm{mrros BÁsrcos Do pRocEsso r

sorÍc1TAÇÃo E JUSTTETCÀTTVÀ DÀ coNrRÀTÀÇÃo
ATo DE DESTGNAÇÀo DÀ coMlssÀo JULGÀDoRÀ
DEcrÀxÀÇÀo DE DrspoNrBrtrDÀDE oRÇÀr'GNTÁx rÀ
AUtoRr zAÇÃo pÀxA REÀII zAÇÀo Do cERrÀ]"ÍE
PRoÍoco],o E AUrUAÇÀo Do pRocEsso
PÂRECER DA coMrssÂo JULGÀDoRA
ExPosrÇÂo DE LÍorrvos
À.pRo'râÇÃo DA ÂtrroRrDÀDB supERroR
PARECER JURÍDICo
ATos DE RATI FICAÇÃo E ÀDJUDICAÇÃo
CONTRATO CORRESPONDENTE
PUBLICAÇÕEs
DoCI,I'GNTAÇÃÔ Do CÕMTRÀTÀDo
ÀNEXOS

. CPL.o

correspondêndo

óÃ-NED-à
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oESTÀDO DÀ PÀ3ÀIBA
cÁuAnÀ MuNrcrpÀr DE uÀtdÀl{GlrÃpE

SECRETÀRIÀ DÀ CÀ}GXÀ MI'NTCTPÀL DE I''À}íÀNGI'ÀPE

Serüor Prêsidentê da CâJnara,

SolicitaRos que seja autorizada à CoRissão PerRanênte de ticj-tação destê órgã,o,
procedimênto licitatório, na modalidade exlgida pela legislação em \riqor, dest_inada a

reali zar

PrêstaÇão de serviços técnj-cos especialj-zados na área ju!1dica - Âdvogado
assessoria ê Çonsultoria juridica junto a Câmara lú]nicipal de Mananguape.

correspondêndo

,rustificativa para a necessidade da solicitâÇãô:

À contrâtaÇão acima descrità êstá sêndo solicitada, nos têrmôs das especificêções técnicâs e
informaÇÕes complemêntares quê a acorq)anham, quando for o caso, motivada: Pê1a necessidadê de
deeenvolvimento de aÇôes continuadas para a promoÇáo de atividadês pêrtinentes, visando à
maxaBrizaÇão dos rêcursos em relação aos objêtivos proqramados, consideradas as diretrizes e
metas definldas nas ferramentas de planej amento aprovadas.

Infomamos que existe disponibilidade dê dotaÇâo especifica no orÇamento vj-gênte pa.ra a
êxêcuÇâo do objeto a ser licitado, consoante consulta efetuada ao setor contábiI. Cêrtos de
contarÍlos corn imêdiatâ aprovaçào dêsta solicitaÇão, indispênsável à corrtinuidade dos trabaltlos
desenvolvidos, ficamos a inteira disposlção para maiores esclarecimentos que forêm julgados
necessários.

Atenci osamêntê,

í./ 04
ELIENE NUNES DO SÀ}]]IOS
S ecretária

ir

CPL.

Mamanguapê - PB, 2'7 de MarÇo de 2014.
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ESTÃDO DÀ PÀR.AIBÀ
cÂT,tARÀ MI,NICIPÀT DE I.0TaNGI,ÀPE

TERMO DE REFERÊNCIA

2 . O. JUSTIFICÀTWÀ
2.1.4 côntrataÇão acinÀ descrita, que será processada nos termos destê instrumento,
êspêcif.icâçôes técnicas e infontrações complementarês quê o âcorE)anh;rm, quaDdô for o câsô,
justifica-se: Pela necessidadê de desenvofvimento de açõês continuadas parâ a promoção de
atividades pertinentês, visândo à maxinLização dos rêcr-rrsos em rê1aÇâo aos objetivos
programados, consideradas as dj-rêt-rizês e metas definidas nas ferramentas dê planejêmento
aprovadâs - As características ê especificaÇões do objêto da rêferida contrataÇâo são:

g;r,.,..,r.,ii1,.
.t:àl' ......- !.-..' "iií,?

lrirtr-,+l#
€ÇrrÉi:;

D r acRrMrNÀÇÀo
Sêrviços técnicos especializados nâ árêa jurídlca - Advogado. O Contratado
deverá plestar seua serviços na sede dâ câmara Municipal de Mamanguape ou
em uma de suas dependências, com vlsitas sistêmáticâs, fora disso, ficará a
inteira disposiÇãô, diaflamente em seu escritório, ou qLrêndo convocãdô
a1êàtoriamente -

rr.: O3
\\(
o

coDr c,o

1

UNID]ÀDE QUANTIDÀDB
12

acordo com as

do objeto da

3.0.DÀs oBRrcÀçõEs Do coxlRÀrÀNTE
3.1.Efetuar o pagamento relativo ao objêto contratado efetivamente realizado, de
cláusulas do respectivo contrâto ou equlvalente.
3 .2. Proporcionar ao Contratado todos os mêios necessár:ios para a fiel êxêcuÇão
prêsêntê contratação/ nos têrmos do comêspondeDte instrumento dê ájuste,
3.3.Notifrcar o Contratado sobre qualquer ilre$[aridade encontlada quanto à
produtos ou serviÇos, exêrcendo a Ílais anpla e complêta flscalizaÇão, o quê
Contratado de suas rêsponsâbilidades pactuadas e prêcêitos legais.

qualidade dos
não eximê ô

4. o. DÀs cER,rcÀçõEs Do @ltrRÀÍàDo
4. 1. Responsabili zar- se por todos os ônus e obrigaÇõês concêlnentes à lêgisfâÇão fiscal, civit,
tributália e trabalhi3ta, bem como por todas as despesas e compromissos assumidôs. a qualquêr
tltulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razâo da execuÇão do objeto contratado.
4.2.substitulr, arcando com as dêspêsâs dêcorrentes, os materiais ou serlriÇos quê apresentarêm
altêraÇôes, deteriorações, isq)erfelçôes ou quaisquer iffegularidades discrepantes às
exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimênto e/ou
pagamento.
4.3.Mantê.r, durante a vlgência do contrato ou instrunentos equivalênte, ên compatibilidâde com
as obrigâÇôes assunidas, todas as condj-Çôês de habilitaÇào ê qualificaÇão exiqidas no
rêspectj-vô processo licitatório, sê for o caso, apresentando ao Contratante os documentos
nêcêssários. sempre çF.re solicitadô -

4.4.Não transferir a outrerB, no todo ou êm parte, o objeto da contlataçâo, salvo mediantê
prévia e expressa autorizaÇão do Contratante-
4 . 5 . úrlitir Nota Fiscal correspondentê à sedê ou fillal da empresa çF.re aprêsêntou a
documentaÇâo na fase de habilitaÇão.
4-6,Executar todas as obrigações agsr.ntlidas com observâncla a melhor técnlca vigente,
enquadrarrdo- se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, rlorÍnas e especificaçôês técrlicas
correspondentes .

5.0.DOS PRAIZOS

5.1.O prazo [Éximo para a execução do objêto desta contratação ê quê adrrite prorrogação nos
casos p!êvistos na legislaÇão \rigêntê, está abaixo j.ndicado ê sêrá considêrado a partir da
assinatura do Côntrato:

Inlclo: Imediato
Conclusào: 12 (dozê) meses

5.2.o ptazo de vigência do contrato sêrá detêEtrinadô: 12 (doze) mêses, considerado da data de
sua assinatura.
5.3-A vigência do respêctivo contrato. poderá sêr pror:rogada por iguais e sucessivos peliodos,
mêdiarrtê acordo entrê as partes, conforDe o dispostô no Art. 57, d.a Leí 8.666/93. observadas
as característicâs do objeto contiatado-

a*/

1. 0. DO O&,ETO
1.1.Constitui objeto da presentê contratação: PrestaÇão de serviÇo5 técrli-cos especiâlizados na
área jurldica - Advogrado -, correspondêndo assessoria e consu.ltoria jurldica juntô a Câmara
Munj-cipal de,Íamanguapê.
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6. O.DO RTAi'U9TàüEIIIrc
6.1-o vafor contlatual poderá sêr reajustado com periodicidade anual,

lndice adotâdo

o
e+d?;.

-!rü!a!úçecltonândo-se po! base o mês de assinatula do rêspectivo contrato, na mêsma propor
velificada no IPCÀ- ÍBGE acunrfado ou, na sua falta, um novo
Eederal que o substitua.
6-2.ocorrendo o desequillbrio econônico-f inancêiro do contrato, podêrá ser rest

? . O.I)o PàGÀüNrIO
7.1.o pagamento se!á realizado mediante plocesso regular e êm observâncla às
procêdinentos adotados pelo Contratante, da seguinte Eaneira: Mensalmente, para
prazo de trinta dias, contados do perlodo de adi]nplemento de cada parcela.

1o Gove
o

relação que as partes pactuaraD inicialmente, nos termos do Àrt. 65, Inciso II, A1 da
tei 8.666/93, tRediante coírplovação docuúrerrtaL e rêquerim€nto expresso do Contratado.
6.3.0 Contratado se obriga a prestar seus serviços na sede do Contratantê ou em umâ de suas
dêpêndências, com visitas sisteIuátlcas, fora disso, ficará a j-ntej-ra disposição, diariamente,
em seu escritório, ou quando convocado afêatoriamente,

nornás ê
ocorrer no

g. o.DÀs sNrçõEs ÀDrrrrsaqtrrr:Drs
8.1.À rêcusa injusta em deixar de c!tuprir as obrigações assuÍLidas e preceitos legais,
sujêitará o Contratado. garantida a prévia dêfesa, às segT.rintes penalidades previstas nos
Àrts. 85 e 87 da tei 8.666/93, a - advertência; b - m.rltâ dê mora dê 0,53 (zêro virgula cinco
por cento) aplicada sobrê o valor do contrato por dla de atraso na entrega, no início ou na
execução do objeto ora contratado; c - mrlta de 108 (dez por cento) soblê o valor contratadô
pela ÍnexecuÇào total ou parcial do contrato,' d - suspensáo tempo!ária de particj-pa.r em
licitação e irpedj-mento de contratar com a Afui.nj-straÇão, por prazo dê até 02 (dois) anos; e -
declaração de inidoneidade para licitar ou contlatar com a ÀdrtrinistraÇão Pública enquanto
perdularem os motivos deterninantes da punj.Ção ou até que seja p.ronovida sua leabj.litaÇáo
perante a própria autoridede que aplicou a pênelidadê; f - silmrltaneâ.Inênte, qualquer dâs
penalldades cabiveis fundamentadas na Lêi 8.666193.
8.2.Se o valor da multa ou indenização devida não fo! recolhido no prazo de 15 dias após a
com.rnicaÇão ao Contratado, será autonâticamente descontado da primeira palce1a do pagamento a
que o Contratâdo \ri er a fazer jus, acrêscido de juros moratórios de 1t (um por cento) ao nês,
ôu, quando for o caso, cobrado judj.cialmente.
8.3.Após a aplicaÇão de quaisquer das penalidadês previstas. realizar-se-á comunlcaçâo escxita
ao Contratado, e publicado na iDprensa oficial, êxc1uldas as penalidades de advêr:têncla ê
multa dê mora quando for o caso, constando o fundamênto legal da punição, informando ainda que
o fato sêrá registrado no cadastro correspondente-

Mamanquâpê PB, 27 de MarÇo de 2014

ELIENE NI'NES DO SÀI{TOS
Sêcrêtária
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REFERENTE: PESQUISA DE PREÇOS

1.0 - DO OBJETO
1 . 1 - Constitui obj eto da respect_iva
êspeciafizados na área juridica - Àdvogado
junto a Câmara Municipal de !Íarnâng"uape.

ESTÀDO DÀ PÀ3ÀIBÀ
cÁuABÀ l,Í(rNrcrpÀr DE lÀta]IcuÀpE

solj.citaÇão: Prestação dê serviços
correspondêDdo assêssolia ê consultoria

técnicos
j urídicâ

2.0 - DA PESQUISÀ DE PREÇOS
2.1 - com basê nos custos para execuÇão do objeto da contrataçào em têfa7 guardadas a9 suas
caractêrlsticas ê particularidadês, obtidos mediântê consulta êfêtuada a outras entidadês
púb1icas, setoriais ê dê classes, bêm como os preÇos praticados no me.rcado para atividades
siIllilares, rêlacionamos abaixo o preço de refêrência considerado satisfatório-
2.2 - Mes que serviu de base para eleboraÇão da referida pêsquisa: Fevêrêiro de 2014,

cóDIGo
I

UNTDÀDB

mês
QUÀNTIDÀDE P. UNITÀRIO

12 2.000,00 24.000,00
DI S(nrl,íINÀÇAO

Serviços téenicos especializados na área jurÍdica
- Advogado. O Contratâdo deverá prêstar seus
serwiços nà sede da Câmara Municipaf dê Mananguâpe
ou em uma de suas dependências. com visitas
sistemáticas. fora disso, ficãrá a inteira
disposlção, diariamente êm sell escritório, ôu
quando convocado aleatoriamênte.

Total 24 .000f 00

3.0
3.1

DO VA],OR
O valor total é eguivalente a RS 24.000,00.

4.0 - DÃ.s CONDIÇÕES DA CONTRATÀÇÀO
4.1.o prazo máximo para a execuÇão do objeto desta contrataÇão ê que adÍLitê pxorrogaÇão nos
casos prêvistos na lêqislaÇão \rigente, está abaixo indicado e será considerado a partir da
assinatura do Contrato:

Inicio: fmedi-ato
Conclusào: 12 (doze) Ineses

4.2.O valor contratual poderá ser reajustado com periodicidade anual, mediantê acordo,
tonando-se por base o mês de assinatura do respêctivo contrato, na mesma proporçào da variaÇào
verlficada no I PCA-IBGE acumllado ou, na sua falta, um nôvo indice adotado pelo Govêrno
Fêderal que o substitua.
4.3.ocorrêndo o desequilibrio econôllrico-f inanceiro do corttrato, poderá ser restabelêcida a
relaÇâo que as partês pactuaram inj.clalmente, nos termos do Àrt. 65. rnciso rr, À1lnea d, da
Lei A-666/93, mediânte corüprovaÇão docr.mental e rêqueriúento êxpresso do Contratado,
4.4.o contratado se obrigia a prestar seus serviços na sêde do Contratante ou em umã dê suas
dependências, con vlsitas sistemáticas, fora disso, ficará a inteira disposiÇão, diarÍamente,
em sêu escri.tório, ou quando corrvocado aleatoriamênte.
4.5.o pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e
procêdimêntos adotados, da seguintê maleira: Mensalmente, para ocoEer nô prazo dê trinta
dias, contados do periodo de adiEpfemento dê cada parcela.

Memenguape PB, 27 dê Março dê 2014

ELIENE ÀTUNES DO SA}.TIOS
Sêc!etária
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João Pessoa -P8,24 de março de20'14.

A
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
Mamanguape - Paraiba

Prezados Senhores,

Apresento proposta para prestaçâo de serviços técnicos especializados
na área jurídica, nos termos da solicitação formulada, correspondendo a assessoria
e consultoria jurídica a esta Casa Legislativa, nas seguintes condições:

- Valor mensal dos serviços: R$ 2.000,00 (dois mil reis).
- Período: 12 (doze) meses.
- Valor total: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).
- Validade desta proposta: 60 (sessenta) dias.

Atenciosamente,

. \ ..r'

'feu-:r> ?^-z,rtu-( dr tzot;, lZzz. a-a
TERESA RAQUEL DE LYRA PEREIRA LI

Advogada - OAB-PB 16.000
A

\
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNIC'PAL DE MAMANG UAPE

Diário Oficial do Município
FLIND.{DO PEL.{ LEI N" {J DE l6 de JULHO 197-l

ESTADo DA PARAiBA
cÂMARÂ MUNIcIPAL DE MAMANGUAPE

CASA SENÂDOR RUI CARNEIRO

Portaria n" 01/2O14 Mamanguape/PB, 2 de Jaoeiro de 20'14

o pREsTDENTE DA CÂMARA MUNTcTPAL DE MAMANGUAPE. EsrADo DA PARAÍBA,
no uso das ãtÍibuiçóes que lh€ úo cooferidas pela Constituháo Federal, pela Conditut:áo Estadual e pela Lei

Orgánica do MuniciÍio dê Mamanguapê e dêmâis leis apli:áveis à esÍÉie, RESOLVE:

Art. 'l'Nomear, a partir d6ta data, c seÍvÉores CleonÉor C§iano da §lva, Severina
de Aquino c6i! Femand6 c MaÍia J6é Gomes, para comporem, sob â PÍesilêaEia do Paimeiro, a Comissão
PermanerÍe de Li*aÉo, tendo 06 demais como membÍos, nG termG da Lei FêdeÍal n' 8.666/93.

Art. 2 E§a Poítaia eÍiÍa em vigor a partir da dda de sua publi:ação. revogadas as
disp6içôe5 eíí conúáÍio.

Câmarã túuÍ*ipal dê Mamanguape êm 2 dê janeiro de Z)14.

EmeÍson FeneiÍa Mana da Silva
Presidente

nrÊs: oo DE JANEIRoANO; 201.1

í\ÀÁrBà"\
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÂIBRÀ uuNrcrpÀr DE lalaNcuÀpE

DEcr,ÀrÀçÃo

Confo.me solicitado, dêclaramos haver
relativo à contratação em têla:

disponi"bilidade orÇamentália para execuÇão do obleto

Recursos P.óprios da câmara },Íuniclpar de Mêmanguape: 01.01 01.031,0001.2001 3390.3s.00

Mamânquape PB, de Àbxil dê 2014 -

c 10 Í,EITE EILHO
Tesourêi ro
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REE. : PROCESSO LICITATóRIO
oBJEfo: PrestaÇâo de serviços técnicos êspeciarizados na área jurldica - Advogado -,coEespondendo assessoria e consultoria jurldica junto a CânÉra l,trmicipal de ManaDguapê.
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ESTÀ.DO DÀ PÃRÀIBÀ
cÂuA.R,A }.{UNICIPÀI DE }.IAIBNGUÃPE

GÀSINETE DO PRESTDENTE DÀ CÀ.I'ÀRÀ

ÀuToRrzÀçÃo

Autorizo a Cômissào Pe!-nanente de Lj-cltaÇão, a realizar procedimento
modalidade êxiqlda pela IêgislaÇão êm viqor, destinada a:

PrêstâÇâo de serwiços técrlicos espêcializedos na área jurídica - Àdvogedô
assesgoria e consultoria juridica junto a CâÍIarâ ltunicipal de MamangR.rapê.

licltatório, na

corrêspôadendo

Conforme informaçôes do sêtor contábi1, existe disponj-bilidade dê dotaÇão êspecifica no
orÇamênto vigente para execuÇão do objeto a ser licitado.

Mamanglape - PB, 01 de Àbri1 de 2014.

e
EMERSON FI] IRA VIÀNÀ S ILVA
Presidentê da Câmara

<,

qd
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ESTÀDO DÀ PÀBÀIBA
cÁ!.rÀa.a líuNrcrpÃr DE l.lNrANclrÀpE

coEssÀo pERrttÀNENTE DE r,rcrrÀçÂo

PRCIITCCOIO
PRocasso rrcrrÀTóRro

objeto: Prestação de serviÇos técnicos espêcializados na área juridica - Advogado
colrespondendo assessoria ê consultoria jurldica jurlto a Câmâra l,i]I]icipal dê l"ÍanEnguape.

ob§ervado o disposto na tegislaÇão pertinênte no que concerlre à modalidade de licitaÇáo
empregada êm relaÇão ao valo! pre\.isto do certame e as ca.racterísticas e particularidades da
despêsâ, bêm como o que já foi rêâlizâdô até à presêntê data com objêto semelhentê âo quê será
Ilcitado ê ainda o que consta dog elenentos dê planej aeento da adÍdnistração, êm especial o
orçamento viqente, esta CoItLissão protocolou o processo êm têla:

ruo<reÍvnr, No N0oooz,/2011 - otlo4/2o].4

P\r§*.r^"^ Pa Àn ç,\..,*
CLEONISON CASS IANO DÀ STLVÀ
Plesidente da CoÍLi ssâo

FL:--lq -

NL
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. CPL. U
EsrÀDo DÀ PÀaÀiBÀ

cÀla,FÀ uuNrcrPÀr DE I|ÀIqNGUÀPE
colrrssÀo PERIaNEMI'E DE LICITÀçÀO

ÍERr.{o DE ÀrrruÀçÃo DE pRoesso lrcrtltónro
PROCESSO À'MINISTRÀTIVO N" 14040 1INOOOO2

objeto: PrestaÇáo de serviços técnicos especializados na área juridi-ca - Advogado
colrespondêndo assessoria e consultoria juridica junto a cânâra uunicipal de l,Íêmanguape.

I - RECEBI}IENTO
Nesta data lecebêmos a docuúentação inêrente à execuÇão do objeto acj-na indi,câdo, corposto
pelos sêgüintêg elêlnêntos: sol-icitação pa.a rêâlizeção de procêsso licitatório na modalidade
exj.gida pela legislaÇão vigente, colo justificativa para a necessidade da contrataÇãô, pesquisa
de preÇos correspondente, a autorizaÇão der.ida e declalaçáo de existir a respectiva
di sponibilidade orÇamêntária.

rr - Pnclto@ro
observando o disposto na legislação pertinente no que concerne à Eodalidade de licitaÇáo
emplegada êm relação ao valo! previgto do certame e as caractêr1gticas ê particularidades dâ
despesa, bem como o que já foi realizado até a presente data com objeto semelhantê ao que sêrá
licitado e ainda o que consta dos elenentos de planejamento da adninistração, em especial o
o.rçâmênto viqente, estâ cotÍLissão protocolou o processo em tê1â:

III - EI,ET{EI{1()S DO PROCESSO

Após devidamente autuado, protocoLado e ntmelado, contendo a autorizaÇão respectiva, a
ind-icaÇão sucirta de seu objeto ê do .rêcurso p!óprio pere a despesa, nos temos do À.rt. 38 da
Lê\ 8.666/93 e suas alteraçôês posteriores, sêráo juntados posteriormente o parecer da
CoÍLissâo Julgadora, a dev-ida Exposição dê Motivos com seus eLêoentos constitutivos, inclusive
a colrêspondente ninuta do contlato, os quais seleo submetidos à apreci-aÇào da Àutoladadê
superior bem como a anál-ise da Àssessoria JurÍdica.

IV - PROCEDII{EIITO
Rêmêta-se a Sec!êtâlia da câmara l,Íunicipal de Mâmanguape

P!ezados Sênhores,

Encaninhàmos, nêsta data, os elementos do procêsso ora autuados para a dêvj-da instrução,
devendo ser juntada a respectiva ExposiÇão de Motivos elabolada por esta Secletaria da Câmara
Municipal de l.{âmanguapê, a qual- indicará necessarianente, dêntre outras informações, a razào
da escolha do fornêcêdor ou executante e a justificativa do preÇo. o processo, êm sêguida,
dêve.rá sêr submetido à apreciaÇão da Àutoridade superior para ratiÍicaçáo ê publicaÇão na
imprênsâ oficia.l, consoante Axt. 26 dâ Lêi Federal 8.666/93 e suas alteraÇões posteriores:

. Elemerrtog do processo ora autuado.

. Pa.recer da ConissãoJu]gadora.

PB, 01 de Ãb!i1 dê 2014.

0\tt..*'.*- I À* 5 §.,^
CLEONISON CASS IÀNO DA SÍLVA
Plesidêntê da Corlissão

Mamanguape
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ESTÀDO DA PÀXÀIBÀ

cÁr,ÃRA MUNrcrPÀr DE lnra.NcuÀlE
col.fssÀo PERIGNENTE DE LrcrrÀçÀo

INEXIGIBIIIDÀDE DE LIcITAÇÃo N" INOOOO2/2014

1.0 - DO OBJETTyO
prestaÇâo dê sêlviços técnicos especializados nâ árêa juridica - Advogado
êssêssoria e consultoria juridica junto a Câúara I'hrnicipal de Mâmanguape.

co-rrespondendo

2.0 - .'USTIFIC,ATI\IÀ
considerados os aspectos sin$i.axldade da contrataçáo e observadas as disposiÇôes da
.legislação pê.rtj.nente, entênde-§e que é inexiqívêl â licitação.

3.0 - fi'TIDÀUENTO I,EGAT
À contratação poderá ser acobertada por Inêxig j-bilidade de LicitaÇão, nos têrmos do Art. 25,
inciso II, da Lei Fedêral n" 8.666/93 e suas alteraçôês posteriores:
nArt. 25, É inexigivef a ficitação quando hoaver inviabifidade de cütpetiÇão, em especiaf:"

ea

"ÍÍ - para a contratâÇâo de serv-iços técnicos erume-rados no art. 13 desta
singu]dÍ, com pÍofissionais ou enqtresas de notótia especialização, vedada
paÍa seÍviços de publicidade e divufgaÇão-"

4.0 - rNsrRrrçÃo Do PRocEsso
Devêrá ser observado o disposto rlos Àrts. 26 ê 61 do leferido diploma legaI.

É o entendimento desta CoÍLissão, salvo melhor juizo à considêraÇão superior.

}Íamang'uape - PB, 01 de À.bril de 2074,

CLEONISON CASS IÀNO DA SILVA

Lei, de natàÍeza
a lnêxiqibi.lidade

€;#. {,^
SE\,ERINA DE AOUINO COS S

ffi\
\),

CPL.

tlfh*ir--^.. Q^r-o^n",*" À^ SÀo.

et-

..j{."; ÍÊat 1-0,,', t.-,
ueara ;osÉ (Qou-es \,[



.úL'

ANE

FL: ,3

t
o

jp,.::i:r.,ii(
alil, ,..,.--....-àa
rf;i.Hêi,I#:

H!àffi

/o
l<
la\o
v

(\\(
o

oJ.
CPL

ESIADO DÀ PÀBÀÍBÀ
CÂMARA r4uNrcrpÀL DE r'BLq,NcuÀpE

SECRETÀRrÀ DÀ cÂla,RÀ uuNrcrpÀr DE la!.dANGuApE

Er@osrçÃo DE !{orrvos No rNoooo2/2014

Iíarnang.uape - PB, 03 de À.bril de 2014-

1.0 - DO OB.rtrrVO
Tem a presentê exposiÇão dê motivos o objêtivo dê êsclarecer, êm consonâncla com a lêgislação
vigente, as razôês da singularidade da seguinte despesa: PrêstaÇão de serviços técnicos
êspeciâlizados na área juridicâ - Àdvogàdo -, correspondendo assêssoria e consultoria ju-rtdicâ
junto a Cârnara Munj.cipal de ltaÍnângiuape -

2.0 - DÀ lrEcEssrnÀDB DÀ coNrBÀTÀçÃo
À contrataÇâô do objeto acima descrito sêrá êfêtuâda. nos termo das especifi-caÇões técnicas e
inforrnâÇôe,s complementares constânte desta exposição de rnotivos, quando for o caso, motivêdâ
pela nêcêssidâde do desênvolviBento de açõês continuâdas para a promoção de atividades
pêrtinentes, visando à Irlaxinizaçáo dos recursos êm relação aos objetivos programáticos.
con§ideradas as dirêtlizes e metas dêfinidas nas ferrâ[êntas de planêjêrênto aprovadas.

3. o - DAli RÀzões Dà EscorJtÀ Do FmxEc@oR ou -r.EclrrlN:rE
Bm decorrência das caracterígticas e particularidades do obj eto da contratâÇâo em tê1a, a
mesma poderá ser efêtuada jrmto a: Têrêsa Raquel de Lyra pêreira I,ünâ - R9 24,O0O,OO- -
Entidadê ou p.rofissional muito bem conceituado no desempenho das ati\.idades inetentes ao ramo
pêrtinênte a sua espêciâl-idade, aprêsentando ótlna qualidadê e preÇos dos seus produtos
ofertados e,/ou serwiços prestâdos, já cômprovados antêr-i orinente, justificando/ desta foÍ&a, a
sue êsco1hâ -

4.0 - DÀ i'USTIEICÀTI'\IÀ DO PREçO
O valor da refêrida contrataÇão êstá satisfatório e conpativel com os preços praticâdos no
mercâdo, conformê a correspondentê proposta âpresentada ê lêvantamênto êfêtuâdo, mêdiântê
pêsquisa apropriada, em anexo.

5.0 . I)o FI'NDÀ}IENTO I,EGAI
Entende-se que a regra da obxlgatoriedade da licitaÇão não é absoluta, contemplandô exceÇõês,
que a própria -1êgis-14ção ênun€ra. Portanto a contrataÇão em comênto poderá se-r àcobertadã poI
Inêxigibilidade de Licitação, nos termos do Àrt. 25, inciso II, da Lei Fêdêral n. 8.666,/93 e
suâs â IrêraÇôes posteriores:

"AÍt. 25. É inexigivel a ficltaÇão qudndo houveÍ inviabifidade de conpetição, era especjal:,,

"fI - parâ â contratdção de serlliços técnicos enüneÍddos no aÍt- 73 desta Lei, de natuÍeza
singular, com profissionais ou en4rresa s de notória êq)ecial-lzação, vedada a inexiqibilidade
para seÍviços de púbTlcidade e divufgaÇão. "

6.0 - DÀ cG{c[usão
A concletização da refêrida contrataÇáo poderia ocorrer com a aprovaÇào dê Vossa ExcêIência do
processo em apreÇo, o qual está derridamente instruído coEr a documentaÇão pertinente, inclusive
a ninuta do respectivo contrato.

Atênciosâlltente,

,§D

ELlENE NI,i}.I8S
secretária

o SÀ.]rros

_3"
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
CÃ}'ARÀ T.'UNICIPÀT DE }íA!,íÀNGUÀPE

coMI ssÀo pERI'ftNEMrE DE LrCITÀÇÀO

ouÀDRo DEMONSTRTÀTrVO DE PREçOS - MApÀ DE ÀPURÀÇÀO - EXPOSTÇÀO DE MOTTVOS Nô TNOOOO2/2O14

Pâltj.êipãntês Uhtd. Ouàn!. vl_ Unit. vt. tôtàl CfàsÊ. obs.
1 - sewiços tsécniêos especiâIlzados ne árêâ Jürj-dica - Àdr/ogâdo. o contra!àato de\rêrá prestàr seus
serlriços na seate dâ câmale Muniêlpàl de l{emenguapê ou em unra de suàs dependências, com vlsites
slstemáticas, fo!â disso. ficâtá a inteirà disposiçao, aliârlatrente etB seu escrltórlor ou çÍlrândo convocàdo
aLeâtoriamente.
Terêsâ Faquel dê l-yrâ Pereira I-imê mês 1,2 2.AOA,AA 24.OAO,AO 1

Mananguape - PB. 03 de Àbril de 2014

RESI'IIÀDO ETTBI:
ELIENE NUNES DO SANTOS
Secretária- teresa Râquel de lyra Pereira Lina.

Itêm (s) : 1.
valor: R§ 2 4 .000, 00
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ESTÃDO DA PARAIBA
cÂuARÀ rn NrcrPÀr DE tolaNcuÀpE

coMrssÃo PERIfTNENTE DE LrcrrÀçÀo
MINUTA DO CONTRÀTO

COXTRATO No: ....,/zO1{-CPL

Pelo prêsente instnmênto particular dê cont.ato, dê um lado câmarâ Municipal dê Mamanguapê -
Rua Duque de Caxias, 123 - Cêntrô - MamangiLrape - pB, CNPJ n" t2.-120-256/ 0001-52, neste ato
-representada pêlô Presidentê da CárDara Emerson Fêrreira ViãIlâ dâ Sifva/ Brasileiro, Sottêiro,
Professor, residênte e doÍLiciliado na Rua Marques de Herval, 329 - Centro - Mâmanguapê - pB /
CPf n" 039.842.414-45' , carteira dê Idêatidade n" 2.269.722 SSP-PB , doravante simplesmentê

o

CONTRÀTÀNTE/ e do outro lado ... -... -. ,.., CNPJ no
, nestê ato representado por .. - - residentê ê domiciliado Dâ -...,

- ..., CPF n"

.;T1. ,.";::,t
,,*li.iF+é:;i#;
!,í:Íi.: ..:r 1 

,;,i:;

€+ÍÉ-

í\(
o

Cartêi.râ dê Identidâde no
doravante simplesmente CON?RÀTÀDO. decidiram as partes contratantes assinar o presente
contrato, o qual se regerá pelas cIáusulas e condiÇôes seguintes:

cr,ÁusürÀ pRruErRÀ - Dos ruxIlet{Ertos Do cowrtsÀTo:
Este contrato dêcorre da licitaÇão modalidade Inêxig1vel n" INo0002/2014, proce.ssada Dos
termos da I,êi Eederal no 8.666/93 e suas altelaÇôes.

cüít sur,À sEGUNDÀ - Do oBirETo Do @tsmÀTo:
O p.resente contrato tem por objeto: PrestaÇão de sêrvj,ços técnicos especializados
juridica - Advogado -, correspondendo assessoria e consultoria jurídica junto
Municipal de lirãmanqLrapê.

na arêa
a Câmara

o fornecimento e/ou prêstaÇão dos serviços deverão obêdêcêr rigorosâmêntê às condiçôes
expressas nêste instnmento, propostà apresentada, Inêxiglvel n' INO0002/2014 ê instruçõês do
Contratantê, documerrtos êssês que ficam fazêndo partes intêgrantes do prêsênte contrato,
indêpêndente dê transcriÇão.

crÁu$lr À TERCETRA - Do vlroR E pnEços:
O valor total deste contrato, a base do preÇo proposto, é de RS ..- (...)

cu(üsurÀ euARaÀ - Do REAirrrsrÀl.tEtÍro:
o valol contlatua1 podêrá ser reajustado com pêrlodicidade anual, mêdlante acordo, tomando-sê
por basê o mês dê assinatura do respêctlvo contrato, na mesma proporção dà variação verificada
no IPCÀ*IBGE acumulado ou, na sua falta, r.m novo indj-ce adotado pêlo Governo Fedexal que o
substitua.
ocortêndo o desequilíbrio êcônômj.co-financeiro do corltlato, poderá sêr r:êstabelecida a relação
que as partes pactuaram inicialmente, nos temos do À.rt. 65, Inciso II, Àl1nea d, da Le1
8.666/93, mêdiante comprovaÇão docl,.mêntal e requerimento êxplesso do Contratado.
O Contratado se obriga a prestar seus sêrviÇos na sede do contratante ou êm uma de suas
dêpendências, com visltas sistemáticas, fora disso, ficará a inteira disposiÇâo, diariêmênte,
êm seu esc.ritório, ou quando convocado a1êatoriamênte.

cr.lusrrl,À errr{TÀ - m, noeÀção:
As despesas corêrâo por conta da seguintê dotaçáo, constante do orçamento vigênte:
Recursos Próprlos da Câeara l,Íunicipal de }Íaltranguape: 01.01 01.031.0001.2001 3390.35.00

cuíusrn a sErEÀ - Do PÀcàIrE[ro:
O pagamênto sêrá efetuado na Têsou.raria do Corrtratarttê, mêdiânte processo rêgula!,
maneira: Mensalmente, para ocorrer no plazo de trinta dias, corrtados do
adimplemento de cada parcel-a.

da seguinte
período dê

crÁustEÀ sÉrna. - Dos pRÀzos:
O prêzo máximo para a execuÇão do objeto ora contratado, conforme suas caracteristicas, e que
ad&ite plorrogação noe casos prewistos peLa T,ei A.666/93, está abaixo indicado e será
considerado a parti-r da âssinatura do Contrato:

Ínicio: Imedi-âto
Conclusâo: 12 (doze) meses

o prazo dê vigência do presente contrato será dêtêlEinado: 12 (doze) meses, considerado da
data dê sua assinatura.

TERMo DE coNTRATo euE ENTRE sr CEIEBRÀM A cÂtÍARÀ l4uNrcrpAr DE
MAIG,NGUÀ-PE E .... -. -.., pÀxÀ FoRNEcrl,ÍENTo E/ou pRxsrAÇÃo DE
SERVIÇOS CONEORI,ÍE DÍSCRIMINADO NBSTE INSTRI,},ÍENTO NÀ FoR}G. À8ÀIxo:

Representado por: -.-. x R$



À vigência deste instrumento poderá ser prolrogada por iguais ê sucessivos pêri
âcordo entre as partes, conforne o disposto no Àxt. 57, da Lêj- 8.666/93,
caracteristicas do objêto cootratado.

cuiustÍrÀ orTÀvÀ - DÀs cRrcÀçõEs Do @ttrRiÀràIfaE:

N\

ab s elvadas

a - Efetuar o paganento relativo ao fornecimento ou prêstaÇão dos
realizados, de acordo com as respectivas cláusulas do pregente contratoi
b - Pr:oporcj-onar ao contratado todos os meios necessários pàla o
prestaÇâo dos serviÇos contratados,.

serviÇôs. e,f etiv

c - Notificar o Contratado soble qualquêr irrêgulâridade encontrada quanto à quâlidade dos
produtos ou sêrviÇos, exercendo a mais aÍpla e completa fiscalizaçâô, o que nào exime o
Contratado de suas responsãbilidades contratuals e 1egàis.

cüíUsUIÀ IIoNÀ - DÀs oBRIGAçÕES Do coNTRÀTADo:
a - Executar devidamentê o fornêciBento ou servlços dêscritos na C1áusu1a correspondêntê do
presente contrato, dentro dos ftelhores parámetros dê qualidade estabêlêcidos para o ralno de
atividade refacionada ao obj eto contrâtual, com observância aos prazos êstipu1ados,.
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaçôes concernentes à legistaÇão fiscat, civi1,
tributária e trabalhista, ben como por todas as despesas e conpromissos assur.idos. a qualquer
t1tulo, perantê seus fornecedores ou terceiros em razâo da execuÇão do ôbjeto contrâtâdo,.
c - Mantêr preposto capacitado e idôneo, acêito pelo Contratante, quando da execução do
contrato, que o reprêsente integralmênte em todos os seus atos;
d - Permitir e facifitar a fiscalizaÇão do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimêntos sô1icitados..
e _ será responsáve1 pelos danos causados dirêtamente ao Contratânte ou a tercêiros,
decorrêntes de sua culpa ou dolo na êxecuÇão do contrato, nâo êxcluíndo ou rêduzindo essa
responsabi lidade a fiscalização ou o acoÍq)ânhamento pelo órgão interessado,.
f - Não cêdêr. transferir ou sub-coD.tratar, no todo ou êm parte, o objêto dêstê instrumento,
sem o conhecimênto e a devida autorizaÇão expressa do Contratante;
g - Mante!, durante a vigência do contrâto, êm cory)atibilidade com as obrigaçõês assurn-idas,
todas as condiÇões de habilitaÇâo e qualj-ficaÇão exigidas no rêspectivo processo licitatório,
ap-rêsêntêndo ao Contratantê os docr.mentos necessários, sê@re que solicitado-

cüfur$EÀ DÍ:cnG. - DÀ Àr,rBÀção E REscrsÃo Do coNtRÀTo:
Este contrato poderá ser alterado, unilate.ralmente pela Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no Àrtigo 65 e será rescindido, de p.leno direito, conforme o
disposto nos Àrtigos '77, -78 e 79 da Í,ei 8.666/93.
o Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contlatuais, os acréscimos ou
suplessôes que se fize.rêm necessários, até 259 (vinte e cinco por cento) do valor inicial-
atualizado do contrato, e, no caso de refo.rmã dê êquipamento, até o limitê de 5Og (cinquênta
por cento) para sêus acréscitrtos.

cuiusrÍr,À DÉcrr'G. PRrI,EÍRÀ - DÀs pErBrrDÀDEs:
A rêcusa injusta em deixar dê ctnq)rir as obaigaçôes assu[idas ê preceitos legais, sujeltará o
Contratado, garant.ida a prévia defesa. às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da
Lei 8.666/931 a - advertêrrcià; b - rllllta de mora dê 0,53 (zero vírgula c.ir,co pox ceDto)
aplicada sobre o valor do contlato por dia de atraso na êntrêqa, no inicio ou na execuÇão do
objeto ô!a contratado; c multa dê 108 (dez por cênto) sôbre o vafor contratado pêla
inexecuÇão total ou parcj"al do contrato,' d - suspênsào temporária dê participar em ticitaçào e
impedimento dê contratar com a À&LinistraÇâo, por prazo de até 02 (dois) anos,. ê - declaração
de inldoneidade parâ licita-r ou corrtratar com a ÀdÍrinistraÇão Pública ênquânto perdurarêm ôs
motlvos deterltrlnantes da puniÇão ou até que seja pronovida sua rea.bilitaÇão perante a própria
autoridadê que aplicou a penalidadê,' f - siiürltarreaÍlente, qualquêr das penalidadês cablveis
fundamentadas na Lei B - 666/ 93.

cúusrEÀ DÉcrrG, seqnDÀ - Do FoRo:
para dirimir as questões decorrêntês destê contlato, as partês ê1egem o I'oro da Conarca de
Mamangx.rapê, Estado da Paraíba.

J.
fiêI fôrnec

o

t rL: 16

C PL. a

de 2 014
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o

Eí por êstarem de pfêno acordo,
assinado pelas partes e por duas

fôl lavrado o
testenu.uüas .

presentê contrato em 02 (duas) vias. qual

Mamanguape - PB, .

PEI,o CO}ITRÀTÀNTÊ

EI'ÍERSON FERREIRÀ VIANA DA SIIVA
Presidentê da Câ]nara
039.842.414-45

de

TESTEI4lJNllAS

PEÍ,O CONTRATA.DO
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ESTÀ.DO DA PÀRAIBÀ
cÀ{ARA MuxrcrpÀr DE r'{Al.{ANcuÀpE

GÀBTNETE Do PREsrDElrrE DÀ cÀflItÀ

E:<I)ediente;

Àsaunto:

Legislação:

Ànexo:

ExposrÇÃo DE Morrvos N.o rNoo0o2l2014
SECRETÀRIÀ DA CÂ],ÍARÀ MUNICIPAI DE I{AI,ÍANGUÀPE
Prestação de serviços técnicos especializados na
área juridica - Advoqado correspondendo
assessoria e consultorj-a juridica junto a Câmaxa
Municipal de Mamanguape.
Àrt. 25, inciso II. da ],ei Eederal n" 8.666/93 e
s ua.s aItêraÇôes .

ExposiÇão de motivos correspondente e seus
e.Iementos. inc.lusive a minuta do respect.ivo
cont.rato ,

DESPÀCHO

APRoVO a coEespondênte propostâ nos termos do êxpêdiente supra mencionado. Acolho a situaÇâo
de Inexigibilidade de licitação, por esta-r êm consonância com as disposiÇões contidas na
1êqis1ãçâô pe.rt.inêntê.

Remêta-sê o processo, dêvidamentê instruido de todos os seus
apreciação da Àssessoria Jurldica, para os fins e efeitos legais.

êlementos constitutivos, à

Mananguape - PB, 04 de Àbri1 dê 2014.

L,._),
EI"TERSON FERREIFÀ VIANÀ DA SILVA

Presldêntê da Câmâ râ
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ESÍÀDO DÀ PÀRAIBÀ

cÁlqrl, urnrrcrpar, DE MÀlrANGuÀpE
ÀssEssoRrÀ ,ruaÍnrca

origern;

Àssurrto:

Interessados :

Àrtexo:

ExposrÇÀo DE Morrvos N." rN000o2/2014
SECRETÀRrÀ DÀ cÁl'qRA MUNrcrpAr DE }BlaNGUÀpE
PrestaÇâo de serv.iÇos Lécnicos especializados
na área jurídica - Advogado -, correspondendo
assessoria e consul-toria jurídiea jurlto a
Câmara Municipal de Mamanguape.
Câmara Municipal de Mamanguape e: Teresa
Raquel de Lyra Perei ra Lima.
ExposiÇão de motivos correspondente e seus
elementos, inclusive a minuta do respectivo
contrato.

Assessor Jurídico
oÀB-PB 1? 67

PÀRECER

Analisada a natélia, nos termos da Lêi Fêdeuâf \" 8-666/93 e suas altêraÇões. e considerando o
teor dos documentos ê inÍorEaÇões aplesentados, esta Àssessoria Juridica é de parecer
favoráve-l eo reconhêcimênto da situaÇão de Inexiqibifidâdê dê Licitação, como sê c:onté& no
despacho de acofhimênto êxarado pelo Senhor Presidente da Câ[ara, o qual está dê acordo com o
Àrt. 25, inciso II, do referido diploma Iega1.

Esta Àssessoxla ,furídica sugêre a publicação dos extratos de ratificaÇão, de inêxlgibilidadê
de licitaÇão e do contrato correspondente na lrDprensa oficial, para os fins prevlstos nos
À-rts. 26 ê 61 dâ Lei Federal no 8.666/93 e âIteraÇóes-

ÀI,BENDÀ}I .'ORGE DÀ SIIIrÀ COITÀ

t

(,i. rr, rB

:PL.-Y,

Mamanguape - PB, 07 de Abril de 2014.
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Mamanguape - PB, 07 de Àbril dê 2014-
PORTÀRrÀ N" rN 00002/2014

O PRESIDENTE DÂ. CÂ}ÍAFÀ DÀ cÂ]8RA }íI]NfCIPAI DE }AI'aNGIIÀPE, EsTÀDo DA PÀRÀÍBÀ, no uso de
suas atribuiçôês legais,

ESTÀDÔ DÀ PÀXÀIBÀ
cÂ}ÍARÀ MT,NICIPÀT DE uA}TANGUAPE

GÀBINETE DO PRESTDE.ITE DÀ CÀ}A,NÀ

*á
E}íERSON FERREIRÀ VIÀNA DA SILVA

P.rêsidêntê da Câmâra

R E S O t V E:

RATfFfCÀR a fnexigibilidadê de licitaÇão, quê objetiva: Prestação de serviços técnicos
especializados na árêa jurldica - Advogado -, corlespondendo assêssoria ê consultoriâ juridica
junto a Câmara Municipal dê Mânanguape; com base nos elementos constantes da Exposição de
Motivos no IN00002/2014, a qual sugere a contratação de:

. CPL.

o

t,:A
§

q
o (gIFLa 6l

,-/

- Teresa Raguel de Lyra Perêira Lima.
070999514-83
valo!: R$ 24 .0 00,0 0
Pu-b1iquê-se e cumpra-sê.
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c4i$s;
ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ

CÂ},ARA UI,NICIPÀI DE II,AMÀNGuÀIIE
GÀIINETE DO PRES IDBq'IE DÀ CÀ.I.üIRÀ

Mamanguape - PB, 07 dê Àbii1 de 2014.
PORTÀRrÀ Nô rr{ 00002,/2014-01

O PRESÍDEMTE DÀ CÁ}fl-RÀ DA CÂIERA MUNICIPAT DE IAI'G.NGIIÀPE, EsTADo DA PÂRAÍBÀ, no uso de
suas atribuiÇôês legais,

R E S O 1, V E:

A-DJUDI CÀR o objêto da Inexigibilidade de ficitaÇão n" INo0002/2014: PrêstaÇâô de
serviços técnicôs especializados na árêa jurldica - Àdvogiâdo -, corrêspondêndo assessoraa e
consultoria jurldj,ca junto a Câmara l,luÍ\icipal de Mamânguapê; com base nos elemêntos constantes
do processo correspondentê, a:

- Ieresa Raquê1 dê Lyra Pereira tima.
0?0999514-83
valorr R§ 24.000, 00
Publique-se e cllIrpra-se.

,ry
EMERSON PERREIRA VIANÀ S]LVÀ

Presidente da câ$âra

. CPL. c

,
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CONTRATO No : 0O003,/2014-CPL
/o

TERHO DE CONTRATO OUE ENTRE ST CELEBRÀI.{
MÀ}8.NGUAPA E TERESÀ RÀOUEL DE LYRÀ PERE]RÀ
E/OU PRESTÀÇÀO DE SERVIÇOS CONFORME DTSC

A cÂls,RA{'punrr-fs,* .p
LlMA, PAR-4 iE ORNEC I MEI.TT

E o

RTMTNADo *r.tYü U]4E
NA FOR}& ABAIXO:

Pelo presente instnmento particula-r de contrato, de um lado Câmara Mr.nicipal de Mamanguâpê -
Rua Duquê de caxias, 123 - cêntrô - Mananguape - pB, cNpJ n" 12.'120.2s6/ooo1--s2, nestê âto
rêprêsêtrtàdâ pelo Presidentê da câmara Eherson FerIeira viàna dâ Si.lvâ, Brasifêiro, Solteiro/
lrofessor, residente ê domiciliado na Rua Malques dê Hêrval, 329 - centro - Mamanguape pB ,CPF no 039.842.414-45, , Carteira dê Identidade n" 2.269.722 Ssp-PB , doravante simplesmentê
co].rrFÀTÀMrE, e do ôutro lado Teresa Raquêl de Lyrâ pereira r,ilna - Ruâ Dr. João Franca, 223 -Manaíra - Joâo pêssôâ - PB, CPF n" 070,999.514-83, doravante simplesmentê COIIrRÀTÀDO /decid.irâm as partês contratantês assinar o plesente cobtratot o qual sê rêq,erá pêlas c1áusulas
e condlÇões seguintes:

crÁusEÀ pRrr.rErR.a - Dos rrrNDÀÀíENrros Do cofB,![Fo:
Este contrato dêcorre dâ licitaÇào modalidadê Inexigivê1 n" INoO002/2014, procêssada nos

..{l

crÁufl[À sEcIrNDÀ - Do oB,rE1!o Do coltaxÀm:
o presêntê contrato têm por objeto; prestaÇâo de sêrviÇos técnlcos espêcializadosjurídica - Advogado -, cortespondendo assessoria e consultoria juriáica junto
Mun.icipal de Ma]nanguape -

CIÁU$EÀ SEIrf,A - DO PÀGAüET.TO:
O pagamento sêaá efetuado na Tesouraria do Contratantê, mêdiante procêsso regular,
nanêj.ra: Mensalmêntê, para ocorrêi no prazo de trinta dias, contados do
adimpl êmento de cada parcêla.

na área
a Cámara

o fornecimênto e/ou prêstação dos serviços dêverão obedecer rigorosamênte às condiçõês
exprêssas nestê instrumento, ploposta aplêsentada, InexigívêI n" IN0OO02,/2014 e instruÇões do
Contratante, docr.mentos ê5ses quê ficam fazendo partes integrantês do prêsente contrato,
lndêpêndente de transcriÇão.

cü(usulÀ TERCEIRÀ - Do vAIoR. E pRtsços:
O valor total deste contrato, a basê do preço proposto. é dê Rg 24.000,00 (VINIE E OüATRO MIL
REAIS).
Represerrtado por: 1,2 x n§ 2.000,00.

cl,Àu$IlÀ QInRIÀ - DO nEàirUSTÀt EN:l():
o valor contratual podêrá sêr reajustado com periodicldade anual, mediante acordo, tomando-sê
por basê o mê9 de assinatura do r:êspectivo contrato, na mêsma proporÇão da variaÇâo verificada
no fPCÀ-fBGE âcuJm)lâdo ou, ne suâ fa-Ita, um novo irtdicê edotado pêlo GoverDo Federa-l quê o
substitua.
ocorrendo o dêsequilibrio êconônrico-financeiro do contrato, poderá ser restabêlecida a relaçãoque as partes pactuarar inicialmente, nos têrmos do Àrt- 65, Inciso II, À1ínea d, da Lei
8.666/93, mediante coÍprovaÇâo docr-úlental e requerimento expresso do Contratado.
o contratado sê obriga a prestar seus seruiços na sedê do contratante ou en una de suas
depêndências, com visitas sistemáticas, fora disso, ficará a intêira disposiÇáo, diarj-amentê,
em seu esc.ritório, ou quando convocado aleatoriâmente.

Cü{U$[À QIIIIIIÀ - DÀ DoIÀçÃo:
As dêspesas correrão por conta da sêquinte dotaÇão, constante do orÇamento vigente:
Recursos Próprios da Cámara ltunicipa] de Namanguape: 01.01 01-O31.OOO7.ZOOL 3390.35.O0

da sêguinte
pê.riodo de

CI,IíUSUIÀ SÉTDG. - DOS PRÀZOS:
o prazo máximo para a execução do objeto ora cont.ratado, conforme suas caracteristicas, e que
admite pror.rogação nos casos pre\ristos pela Lêi 8.666/93, êstá abaixo j,ndicado e será
consideaado a partir da assiâatura do Contratoi

Iníci.o: Imêdiato
Conclusão: 12 (doze) mêsês

o prazo de vigência do presente contrato sê!á detenLinado: 12 (dozê) mesês, considerado da
data de sua assinâtura.
A vigência deste .instrr][trênto poderá ser prorrog,ada por igrrâis e sucêssivos perlodos, mêdia.tê
acordo entrê as partes, confome o disposto no Àrt. 57, da Lei A.666/93, obselvadâs as
caractêrlsticas do objêto contratado -

c!Àu$EÀ olaÀ\rÀ - DAs oBRIGàçOEA DO @llTRàràrrTE:
a - Efetuar o paqamênto ielativo ao fôrnecimento ou prestaÇão dos
rea.lizados, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contratoi

serviços êfetivamênte

fiel fo-rnecimento oub - Proporci
prêstaÇâo S

ao Corrtratado todos os meios nêcessários para o
ços côntratados;
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c - Notlficar o Contratado sob.re qualquêr irrêgulari-dade encontrada quanto
produtos ou serviÇos, exercendo a mais aÍ[)Ia e completa fiscalização, o
Contratado de sLras responsabilidades contrãtLrais e legais.

cr,ÀusurÀ NoNÀ - DÀs oBRrGÀçoEs Do coNfRÀaÀDo:

a
que

rt 22 o
(

a
ú

â - Exêcutar devidamente o fornecimênto ou sêrviÇos descritos na Cláusu1a corre ente
presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para
atividade relacionada ao objeto contlatuâI, com oLrsêrvância aos prazos êstipulados;

'E:rlli}

b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obriqaÇões concernentes à legislação fiscal, civil,
t.ributáriâ ê trabâ1hista, bem coDo por todas as despesas ê compiomissos assruridos, a qualquêr
títufo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contrâtado;
c - Mantêr prêposto capacitado e idônêo, acêito pêlo Contratante, quando da execuÇào do
contratoT que o rêpresente i,Àtegralmente em todos os seus atos;
d Permitir e facilitar a fiscalizaÇào do contratantê devêndo prêstar os informes e
esclar êcirnen Los soli ci tados,'
ê - Ser:á rêsponsávêl pêlôs danos causâdos dirêtâmêntê ao Cont.ratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execuÇão do contrato, não excluindo ou reduzindo êssa
responsebilidede a físcâlizeção ou o ecoÍrpênhemênto pelo órgão intêressadoi
f - Nâô cêder, transferir ou sub-contrâtar, no todo ou em parte, o objeto deste instlunênto,
sem o conhecimento e a devida autorlzaÇão expressa do Contratantê,'
g - Mântêr, duraate a wiqência do contrato, em cotrpatibilidade com as obrigaÇôês assuridas,
todas as condições dê habilitaÇão ê qualificação êxigidas no rêspectlvo processo licitatórao,
aprêsentando ao Contratantê os documêntos nêcessários, serq)re qire solicitado.

cuiu$,IÀ DÉcDrÀ - DÀ Àr,rRÀçÃo E REscrsÃo Do corsrRÀTo:
Este contrato poderá ser alterado, unilatêralmente pela Contratantê ôu por acordo entre as
partes, nos casos previstos no Àrtigo 65 ê sêrá rescindldo, de pleno direito, conformê o
disposto nos Artigos '1-l , -18 e 79 da Lei A.666/93.
o Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condiÇôes contratuais, os ac-réscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 252 (vinte e cinco por cênto) dô valor anicial
atualizado do contrato, ê, no caso de reforlna de equipamento, até o limite dê 50ts (cinguenta
po.r cento) pêra seus àcréscÍmos-

clÁusulÀ DÉcn4À SE6,NDÀ - Do FoRo:
Pârâ dirlrlir as questões decorrêntes deste contrato, as partes elegem o Eoro da Comarca dê
Hamanguape, Estado da Paraiba-

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrâdo o
assinado pelas partês ê por duas testemunhas.

TESTEMUN}IÀ.S

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

PB, 10 dê ÀbriI dê 2014-

q

Mâmangx_rape

PELO CONTRATÀNIE

{t-,*^ 1,,* %tná
E}íERSON FERREIRA VÍANA DA STLVA
Prêsidêntê da Câmara
039.842.414-45

PELO COMTRÀTADO

€il*^, Lt ta^
Iêresa Raquêl dê Lyra Pêleira Li-úe

cr,ríusur,r nrÉlcna, pnncrnl - DÀs pEtr{Ar.rDÀDEs :

A rêcusa injusta êm deixar de curq)rir as obrigações asslullidas e prêceitos lêgais. sujeitará o
contratado, qarantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da
Lei 8.666,/93: a - advertência,. b - mrlta de mora de 0,59 (zêro vlrgula cinco por cento)
aplicada Sobre ô valor do contrato por dia de atraso na êntrega, no inicio ou na execuÇão do
objeto ora contrâtado,' c - multa de 10? (dez por cento) sobre o vâfor contratado pela
inexecuÇãô total ou parcial do contrato,' d - suspensão temporária de partacipar em licitaÇão ê
impedimento de contratar com a AdrlinistrâÇão, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declarâÇâo
dê i"nidonêidadê pâra licitar ou contratar com a AdÍLinistraÇão Pública enguanto pêrdutarêm os
motivos deternlinantes da puniÇâo ou até quê sêjâ promovida sua reabilitaÇão pêrânte a própria
autoridade que aplicou a penalidâdê; f - simultêneâ&ente, qualquer das pênalidades cabivêis
fundamentadas na têi 8 - 666193 -
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EsrÀDo DÀ pÀrÀÍBÀ
cÁlrARA MuNrcrpÀr DE ldtt'iAN6uÀpE

corfl ssÀo pERl.GNErrrE DE LrcrTÀçÀo

rxs<leÍvE], N' rNoooo2,/2014

DECTARAÇÃo - PLBtrcAÇÀo

DECLÀRAçÃO

Mamanq-uape - pB, 07 de À.bril de 2014-

C],EONÍ SON CÂ.SS IÀNO DÀ SIIVA
Presidente da conli ssão

;l[tr/v}\
t\

Ft: 23 '.-l

, àY/qr/

Declaro parâ os dêvidos fins de direito, que uma cópia dos termos dê Ratificação e AdjudieaÇão
bem cono do respectivo extrato dê Inexigibilidadê dê LicitaÇáo referentes ao p.rocêsso acina
.indicado, foram dêvidâmêntê afixadas no Ouad.ro dê DivuLgE'ção deste Órgâo, nesta data, êm
observância as disposiÇõês da Lei Federal ^" 8.666/93 e suas alteraçôês postêriores.

( r-\os.^u-n"^ 
0 *,^^*^^ ü (^\.,^
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ES1ÀDO DÀ PÀRÀIBA
cÀrAxÀ r.{uNrcrPÀr DE }rArrÀNeuÀpE

coMrssÀo PERITANEIIIE DE LICITÀÇÀO

INTTIGÍ"\'EL N' I}IOOOO2/2014

DECÍ,ÀRÀÇÃO _ PUBLTCÀÇÃo

DECLARÀÇÃO

Decla.ro para os devidos fins dê dirêito, que ujna cópia dos termos de Ratificação e AdjudicaÇão
bem como do rêspêctivo extrâto de Inexigibilidade dê Llcitação rêfêrentes ao processo acama
indicado, foram dêvidarRente afixadas no Quadro dê Diwu]-gação destê órgáo, nesta datâ, em
observância âs disposiÇões da Lei Eederal ^" 8.666/93 ê suas alteraÇôes posteriores.

Mâmanguape - PB, O'7 dê Ãbri1 de 2014.

ELIENE NUNES DO SÀNTOS
sec!etária

áí-',8ll-iN/;" q\
Í r'-, 24 :le -"1\r/
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ESTADO DA PARAiBA
CÂMARA MUNtctPÂL DE MAMAiIGUAPE

RÂTrFrcAçÃo E ÂDJuDtcAçÃo - lNExtcrBtuDADE N. tN0000220íit
Nos temos dos dementG con§ante da respectiva Exposiçáo de Motivos que instÍui o
processo e obsêrvádo o pater,er da Assessoda Juídi:â, rêfêrente 3 lnexigibjlidadê dê
Licitaçâo no 1N00O022014, que objetiva: Pr6tação de sêrviç6 técnicos especializados
na área jurídica - Advogado; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o
seu objeto a: TeÍesa Raquel dê Lyra PêÍeÍa Lima - R$ 24.0O0,0O.

Mamanguape - PB, 07 de Abnlde 2014
EMERSON FERREIRA VIANA DA SILVA - PÍesiderte da Câmara

PUBLICAR

(

I - Quadro de DivulgaÇão do Orgão Realizador do Certame - 07.04.14



ESTADO DA PARAIBA
CÂiiARA MUI{ICIPAL DC MÀMANGUAPE

EXTRÂTO DE INEXI( BIUDADE OE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exp6iÉo de Molivos n'1N000022O14.
ÔBJETO: Preareçáo dê sêrviç6 téênb6 espêcializad6 na íea juridbâ - Advogedo.
FUNDAMENTO LEGAL: AÍt. 25, iÍrciso ll, da Lei Federal no E.666y'93 e suas alterações.
AUTORIZAçÃO: Secretaíia da Câmara Municipal de Mamanguape.
RATIFICAÇAO: PÍesidenle da Câmara, em 07/04/2014.

PUBLICARi

i I - Quadro de Divulgação do Órgão Realizador do Cêrtame - 07.04.14

áÁ-NED)\
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ESTADo DA PARA|BA
CÂMÂRA MUÍ{rcIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DÉ CONTRATO
OBJETO: Prestação de serviçc técnicos 6pecializadc na área juridica - Advogado.
FUNDAMENTO LEGAL: lnexigibilidadê dê tiÍaçáo n' lN0o002z)í4.
DOTAÇÃo: Recursos Próprios da Cãmara Municipal de Mamanguape: 0í.01
0'1.031.m01.2m1 3390.35.00
VtGÊNclA: 't2 (doze) m€ses
PARTÊS CONTRATANTES: câmara Municipal de Mamanguape e:

CT No 0000320'14 - 10.04.14 - Teresa Raquel de Lyra Pereira Uma - R$ 24-0m,00

PUBL]CAR

I - Quadro de Divulgação do Orgão Realizador do Certeme - {0.04.í,1
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ESTADo oe eeReIaR

PREFE'TURA, MUN'CIPAL DE IWAMANGUAPE

Diário Oficial do Município
FLINDADO PELA LEI N":13 DE 16 de JULHO 1974

RATTFTCAçÃo E ADJUDIcAçÃo - tNExtctBtltDADE No tN0000z2or,í
Nos termos dos elementos constante da respeciiva Exp6içáo de Motivos que instrui o pÍoc6so e observado
o parêceÍ da Assessoria JurÍdica, refeÍente a hexigibilidade de Lidtaçào n" |N0O0OZ2014, quê obiêtiva:
Prestação de serviçG técnicc especializados na área jurídica - Advogado; RATIFICO o conespondente
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: TeÍesa Raquel de Lyra Pereira Lima - R$ 24.000,00.

Mamanguape - PB, 07 de Abíil den14
EMERSON FERREIRA VIANA DA SILVA - Presidente da câmara

ESTADo DA PARÂIBÂ
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

ESTADo DA PARA|BA
CÂMARA MUNTCTPAL DE MAMANGUaPE

ExrRATo DE tNExtctBtuDADE DE LtctrAçÃo
PROCESSO: Exposição de Motivos n'|N00{X}22O14. OBJETO: Pr6taçáo de serviços técnicos
especial2ados na árêa iuÍídbe - Advogedo FUNDAMÊNTO LÉGAL: Art 25, inciso ll, da Lei Fedêral no

8.666/93 e_ suas alteraçôes. AUTORIZAÇÁO: Seqetaria da Câmara Municipal de Mamanguape.
RATIFICAÇAO: Presidente da Câmara, en O7lO4l2O14.

MES:09 DE ABRILANO:2014
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Diário Oficial do lvlunicípio
FUNDADO PELA LEI N" 43 DE l6 de JULHO 1974

ESTADo DA PARA|BA
CÂMARA MUNrctpAL DE MAMANGUapE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de sêNiços técnbos especializados na área juÍidica - Advogado. FUNDAMENTO LEGAL:
lnexigibilidade de Licitação n'lNmOüZ2O14. DOTAçÃO: RecuÍs6 PÍó[ri6 da Câmara Municipal de
Mamanguape: 0í.0í 01.031 .0001 .2001 3390.35.00. VIGENCIA: 12 (doze, meses. PARTES
CONTRATANTEST Câmara Municipal de Mamanguape e: CT No 000032014 - í0.04.14 - Teresa Raquel de
Lyl" PeÍeira Lima - R$ 2400O,0O.

wtÊs: Artu-

ESTADo DA PARAÍBA
PREFE'TURA Í\IIU N'CIPA,L DE MAMA,NGUAPE

ANO: 2014
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Teresa Raquel de Lyra Pereira Lima
Brasileira, solteira, 26 anos,
Rua Doutor João Franca, número 223, Apto. 202.
Manaíra - João Pessoa - PB,

Telefone: (83) 3247-3185 / (83) 8826-5243 / E-mail: raque:pereiralima@hotmail.com

FORMAçAO

. Bacharela em Direito. UNIPÊ, conctusão em 2010.

. Advogada - inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil sob no 16.000.

. Cursando especializaÇão em direito processual civil - Faculdade Damásio de Jesus.

Fórum Cível da Capital - 2a vara Cível (2 anos)
Cargo: estag iária.

Área de Atuação: direito civil e processo civil.

Emprêender-JP (6 meses)
Cargo: Secretária da Diretoria ad min istrativo-fina nceira.

Área de Atuaçào: ad ministraçào.

Escritório de Advocacia (6 meses)
Ca rgo: estag iária.

Área de AtuaÇão: direito do trabalho e direito civil.

Escritório de Advocacia (1 ano)
Ca rgo: advogada.

Área de Atuação: direito do consumidor, direito do trabalho e direito civil.

Escritório de Advocacia (8 meses)

Ca rgo: advogada.

Área de Atuação: direito administrativo
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EXPERIENCIA PROFISSIONAL

INFORMAçOES ADICIONAIS

. Participação em palestras e debates sobre temas jurídicos;

. Participação em Congresso Internacional de Direito Constitucional;

. Conhecimento de Windows, Word, Internet;

João Pessoa, 31 de março de 2Ol4
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MINISTERIO DA FAZENDA
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional
Secreta.ia da Receita Federal do Brasil

Noms: TERESA RAQUEL DE LYRA PEREIRA LIMA
CPF: 070.999.514§3

CERTIDÂo coNJUNTA NEGATIVA
DE DÉBTToS RELATIVoS AoS TRIBUToS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIAo

Ressah€do o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscreler quaisquer dÍüdas de responsabilidade do
sujeito passi\o acima identifcado que üerem a ser apuradas, é certifcado que não constam
pendências em seu nome, relati\as a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Blasil (RFB) e a inscrições em Diüda Ati\â da Uniáo junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).

Esta certidão refeÍe-se exclusi\êmente â situação do sujeito passi\o no âmbito da RFB e da PGFN,
não âbrangendo as contribuiçÕes prevdenciárias e as contribuiÇôes deüdas, por lei, a terceiros,
inclusile as inscítas em Diúda Ati\a do lnstituto Nacionâl do Seguro Social (INSS), objeto de ceÍtidão
especifca.

A aceitaçâo desta certidâo está condicionada â wriicaçáo de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://www,receita.hzenda.gov.br> ou <http://www.pgftl.fazendâ.govbr>.

Certidão emitida com base na PoÉaria Conjunta PGFN/RFB ÍP 3, de 0?/0512007
Emitida às 09:49:49 do dia 08/01/2014 <hora e data de Brasilia>.
Válida alé 071O712014.

Codigo de controle da certidão: AFA8.3O7C.0919.5EBA
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!t$/w.receita.fazeí\dâ.9 @b./apl icacoes,/atspdcertidadcndconjuntainler/ErÍitec ertidaolnternet.asp?ni= 070S9951483&pâsság ens= 1 &tj po= 2 111

Certidão emilida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda inlalidará este documento.

No\a Consulta
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
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A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem
exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobiar vaiores a ela
porventura devidos pelo referido requerente.

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

cóDtco: i460.E58c.t BcD.sco3

ldentificação do requerente
CNPJ/CPF: 070.999.51 4-83
R.G. :

oBS: lnválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou
prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não
compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado
estiver localizado no estado da Paraíba.

Válida com a apresentação conjunta do cartão de inscrição no CPF ou no CNPJ da
SecÍetaÍia da Receita Federal do Ministério áa Fazenda.

Certidão de Débito emitida via 'lnternêt'.

Emitida no dia 3110312014 às 12:41:21

certifico, observadas as disposiçôes da legislação vigente e de acordo com os
assentamentos existentes neste órgão, que o requerente supra identificado está em situação
REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais
administrativos e inscritos em Dívida Ativa.A referida identiiicação não pertence a
contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Éstado dà Para íba.
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Número da Certidão

2014t016492

No de Controle de AutenticaÉo

717.527 .477 .514

tDENTTFtcAÇÃo Do REeUERENTE

Ressalvêdo d re ilo de a F azen da Pú b rca M U n ci p I la nçat l n d ívidâsscT qua tsq q u vie rn a ser apu ladas fi ca rtificâd atép resenle d a tâ não consta rn m no m e do uerent al ifica
q u a
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INSCRIÇõES VINCULADAS AO REQUERENTE

MERCANTIS

IMOBILIARIAS

OBSERVAçÕES

Esta cortidão á valida por 60 (sessenta) dias, conÍo
Municipal).

rme o artigo 138, §1o, da Lêi Complemen tar no 53, de 23 de dezembro de 2OO8 (Código Tributário
aceitaçã desta certidão está cond icionada a i istê a de d brne aS ta SU s mo à vêrificação dê sua AU tenticid d lnterneten de reço http pb br a na n,oaopessoa gov

Certid ao em tida rnente em 3
,1

t031201 4 1 2 :4 1 :2I

c.N.P.J./C.P.F.

0709995.t483
Nome do Contribuinte

TERESA RAQUEL DE LYRA PEREIRA LIMA
Endereço

AV DR JOAO FRANCA
NúmeÍo

223

Apto/sat

202

Bloco Complemento

Bairro

MANAIRA
CEP

58038190

Cidade

JOAO PESSOA
UF

PB

1t1

p/

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PÊSSOA

SECRÉTARIA DA RECEITA

PROCURAOORIA GERAL DO MUNICIPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS
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JUSTIÇÂ DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBALHISTÀS

NOMe; TERESA RAQUEL DE LYRÀ PEREIRA LIMA
CPE: 070.999.514-83
Certidão n" | 46064946 / 2O!4
Expedição : 31, / 03 / 2014, às 12:3?:11
validade: 26/09/2OJ_a - 180 (cento e oítênta)
de sua expedição.

dias, contados da data

CerEifica-se que TERESÀ RÀOuEL DE LyRÀ PERETRÀ LrMÀ, inscrito(a) nocPF sob o n" 070.999.514-83, NÃO CONSTÀ do Banco Nacionar deDevedores Trabalhi stas .

cert'idão emitida com base no art - 642-A da consolidação das Leis doTrabalho, acrescentado pela Lei n" t2.44o, de 7 de julho de 2011, ena Resolução Admini-strativa n" r47o/20r1 do Tribunal superior d.oTrabalho, de 24 de agosto de 2011.
os dados conscantes desta certidão são de responsabilidade dosTribunais do Trabalho e estão atualizad.os aLé 2 (dois) diasanEeriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurÍdica, a Certidão atesta a empresa em relaçãoa todos os seus estabel-ecimenLos, agências ou f il-iais.À aceitação desta cert.idão condiciona_se à verificação de suaautenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho naInternet (http: / /www.tst.. jus.br) .

Certidão emitida grat.uitament.e.

INFORMÀçÃO IMPORTÀNTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dad.osnecessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a lTustiÇa do Trabalho quanto às obrigaçõesestabelecidas em sentença cond.enaLória transit.àaa em julgado ou emacordos judiciais trabalhistas, incfusive no concernenEe aosrecolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, aemolumentos ou a recolhimentos determinados em lei,. ou decorrentesde execução de acordos flrmados perante o Ministérlo púbtico doTrabalho ou Comissão de Conciliação prévia.





Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
TRÂÀ,{I"IA - Sistema oê Trâmitaçâo oê Píocêssos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

Jurisdicionado: Câmara Municipal de l\.4amanguape
Númêro da Licitação: 0000212014
Orgão de PublicaÉo: Jornal OÍlcial do [/unicipio
Data de Homologaçáo: 101041201a
Responsável pela Homologação: Câmara l\4unicipal de Mamanguape
Modalidade: lnexigibilidade
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor Estimado: R$ 24000.00
Valor: RS 24000.00
Fontes de Recursos: Recursos Ordinários (9'1).
Objeto: Prestaçáo de Serviços Técnicos Especializado na Area Jurídica
Proposta 1 - Valor da Proposta: R$ 24000.00
Proposta 1 - Proponente Pessoa Física (Nome): Teresa Raquel de Lyra Pereira Lima
Proposta 1 - Proponênte Pêssoa Física (CPF): 070.999.514-83
Proposta 1- Situação: Vencedora

João Pessoa, 09 de Maio de 2014

Assinado Eletronicamente
6nlo$o ia -3193 â,r.Édr pel3 La91,2cc9€

pe . Rê9ine{r lde,.c. â 1éÍ,c. !êlã
PÁ ÍC r3r?C09

Sistema dê Processo Elêtrônico do TCE-PB

SimIPDFI Tenno de Homologação

Certidão de Recibo Protoeolo Doc.24532114 lnseflio porTramita {gêrado aulcmãticameÍlts) em C9105/2014 10:57
impresso por Claudio Leite Filho em 0!/C5r20:4 10râB Artenlicação: 54a7988f2f55í4€a8e74a09c.ic898daE.

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certiÍlca que êm 09/05/2014 às 10:57:59 foi protocolizado o documento
sob o No 24532114 da subcategoria Licitaçõês 2014, refêrentê a(o) Câmara Municipal de lvlamanguape, mediante o
rêcebimento de informaçôes/arquivos eletrônicos encaminhados por Claudio Leitê Filho.

IINFORN,,IAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

]tnrorrnauoz hutentlcaçãoDocumento

lb3d28ofd5dees1 
734s1 93ac626c83J5e



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
TRAIII TA - Sistema oe lÍamiiâção oe Píocessos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraiba certifica que em 09/05/2014 às 1 1 :09:16 foi protocolizado o documento
sob o No 24547114 da subcategoria Contratos 2014, referente a(o) Câmara Municipal de Mamanguape, mediante o
recebimento dê informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Claudio Leite Filho.

Número do Contrato: 00003/2014
Data da Assinatura: 1010412014
Prazo Vigência: 12 meses
Valôr Contratado: R$ 24000.00
Situação do Contrato: Vigente
Objeto: Prestaçâo de Serviços Técnicos Especializados na área Juridica
Contratado (Nome): Teresa Raquel de Lyra Pereira Lima
Contratado (CPF): 070.999.514-83

IINFORMAÇÃO DO SISTEI\,4A1 Envio Fora do Prazo: Não

Joâo Pêssoa, 09 dê Maio de 2014

Assinado Eletronicamente
eib:tu .C 13193, 3itê€da Fel, LC 912a!.s e

pêlô Reqnàfio lnieno a1ôrâno !?la
RÂTC 19t2009

sistema de Procêsso Eletrônico do TCE-PB

ls'.IPDFI Contrato

Ce.tiCãc de Reêibo píolocolo. Doc 24547i14 
'nseido 

po. T.afirlla lgeiado automalicamerlel em 09105/2014 1 1 :09
lmpresso por Clauqio Leile Fiiho eri 09/05/24'14 1i:09. Auteniicâçào: Cd927íb 1 §63ced02cíí55í1 56.13b051 .

Pecumer{e ItnÍormaao: [Altenticação
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