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EsTÀDo DÀ PÀBÀÍBÀ
cÁr'ÍARÀ Mt NrcrpÀr DE lelrANGUÀpE

co}{IssÀo pER},qNElrrE DE LrcrTÀçÀo

PRocEsso r.:crrarónro rxuxreÍwr,

rNo<re ÍvBa N" rxoooo2,/2015
PROCESSO ADI,ÍINI STRAIIVO N" 150122INOOO02

óRGÃo RxÀ1,ÍzÀDoR Do CERTÃMÉ:
Cânâra Municlpal dê }Íamãnguape
Rua Duque de Caxias, 123 - Centro l,{ânânguape - PB
CEp: 58280-000 - Te1: (083) 3292-2786.

oBirEto:
PrestâÇão de serviços técnicos especializados na árêa juridica - Advogado
assessoria ê coDsultoria jurldica junto a cârnara Nunicipal de l"Íamanguapê

EIiET.TEITIOS SÁISICOS DO PROCESSO:
SOLICITAÇÀO E JUSTIFICAT]VA DÀ CoNTRÃTAÇÀo
ATo DE DEs 1GNÀÇÃo DÀ coMTssÀo JULGA-DoRA
DEcLÀRÀÇÃo DE Dr s poNrBr Lr DÀDE oRÇÃr.ElrTÁF rA
ÀuroRrzÀÇÀo pÀxÀ REAr,r zÀÇÃo Do CERTÀME
PRorocolo E AUrUAÇÃo Do PRocEsso
PÀRECER DÀ coMrssÀo ,JULGÀDoRÀ
ExPosrÇÃo DE Morrvos
APRo\AÇÃo DÀ ÀUToRIDÀ,E SUPERIoR
pARECER JURÍDICo
ATos DE RÃTI FICÀÇÀo E ADJUDTCÀÇÀo
CONTRATO CORRESPONDEME
PUBLIcAÇÔEs
DocuI"EI'trAÇÃo Do coNTRÀTÃ-Do
ÃNEXOS
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EsTÀDo DÀ PÀÀÀiBÀ

ciú{ARÀ MrrNrcrpÀt DE }IA}TANGUÀPE
GÀ.EINEIE DO PRESIDENTE DÀ CÀ},IAR,à

Serüror Presidentê da Câmara,

SolrcitaBros quê seja autorizada à CoBlissão Permanênte de ticitaÇão dêstê órgãô, rêalizar
procêdimênto llcitatói.io, na modalidade exigida pela 1êgislaÇão êm vigor, dêstinada a:

Mamanguapê

chefe Gablnete

PB, 21 de Janêiro de 2015.

DE SOU PAIVA

PlestaÇão dê selwiÇos técnicos espêcializados na área juridlca - Àdvôgado
assessoria e consuftoria jurídica junto a CâEara Municipal de Mamanguape.

JA
de

coraespondêr1do

Justificativa para a necessidade da solicitaÇão:

À contrataÇào acimâ descrità êstá seDdo solic.itadâ, nos ternos dâs especificaÇóes técnicas e
informaÇões cômplementares que a acorq>arúram, quando for o caso, môtivada: pela necessidadê de
dêserrwolvi.mento dê aÇôês continuadas para a paomoção dê atividades pêrtinentes, visando à
maxiRizaçào dos rêcursos em rê1âÇão aôs objet.ivos programâdos, consideladas as diretrizes e
mêtas definidas nas fêrrêmentas de planejamento aprôvadas,

Informamos quê existe disponibilidade dê dotaÇão especifica no orÇamento vigeDtê para a
execuÇão do objêto a ser licitado, consoânte consulta efêtuâdâ ao sêtor contábil. Certos de
côrrtalíros côm imediata aprovação desta solicitação, irrdispênsável, à continuidade dos trabaltros
dêsenvolvidos, ficamos a intêlra dlsposição para maiorês êscfarecimentos quê forem julgados
necessários.

Atenciosamente,
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ESTÀDO DÀ PÀXÀIBÀ

cÁr'aRÀ MUNrcrpÀ! DE llÀ)lANcuÀpE

TERMo DÉ REEERÊNCIA

1. O.DO OILTETO
1-l.Constitui objeto da prêsênte contrataÇão: PrestaÇâô de serviços técnicos especializados na
área jurldica - Àdvogâdo -, correspondendo assessoriâ ê consultoria jurídica junto a Câmara
Municipal dê Uâmanguape.

2 . 0.,fusTrFrcÀTrva
2 - 1.4 contrataÇào acimã descrita, que será processâda nos termos destê instrtmênto,
êspecifÍcâÇõês técnicas e .infoflnêÇôes complêmenta-res que o acorpânham, quando for o câso,
lustifj-ca-se: Pela necessidadê dê dêsênvolvimênto de ações cont.inuadas para a promoÇâo de
atividadês pêrtinêntês, visando à nBxinrização dos rêcursos em relação aos ôbjêtavos
prôgramados, consideradas as diretrizes e mêtas definidas nas ferrarBentas de plânêjamênto
aprovadas. Às cêràctê.isticas e especifj-caÇões do objeto da referida contrâtaçâo são:

CODIGO

1

D I SCRIMINÀÇÀO

Serviços r,écnicos especializados na área jLi:ídi:a Advoqado. o Conrr:âlado
Cerêiá rr=siàr :eus seI.,:rÇ.s.r1 sede dà Cânrrr il.rni.ipal CÊ Mãlnan!rârÊ iu
erL una de suas cependências, ccn vrsitas sistenáticas, f.:a dissc, fi3ará a
int,eirã dispo:ição, dieriimerLte --m seu --s.ri.l:rror .L quanCo .ron./..ado
aleaaoriamenae.

UNIDADE OUÀITIIDÀDE
11

acordo com as

dô objêto da

qualidade dos
não exime o

3. o.DÀs oBRrcàçÕEs Do clttrRArÀIcrt
3.1.Efêtuar o pagamento relatÍvo ao objêto côntratado êfêtivêmêntê rêalizado, de
cfáusulas do respectivo contrato ou equivalente-
3.2. Proporcionar ao Contrâtado todos os meios necêssáiios pâra a fiêI êxecuÇão
preserrte contrataÇão, nos termos do corrêspondente instn-mento de ajuste-
3.3-Notifícar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à
produtos ôu serviÇos, exercendo a mãis ampla e completa fiscalizaÇão, o que
Contratado de suas rêsponsabilidades pactüadas e preceitos leqais.

4.o.DÀs cFJeÀçÕEs Do colrrRÀTÀoo
4 . 1. Responsabifi zar- se por todos os ônus ê obrigações concernentes à legis]aÇão fiscal, civil,
tributáriâ ê trâbalhi.sta, bêm como por todas as despesas e comprotnissos assuÍLidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou tercej-ros êm razão da execuÇâo do objeto coatlatado.
4.2.Substituir, arcandô com as despesas decorrentes, ôs materiais ou senriços quê apresentarem
altêraÇôes, dêtêrio.raÇões. llryerfeições ou quaisquer iriêgularidades dlsclepantês às
exigências do j-nstnmento de ajustê pactuado, ainda que constatados após o recebimênto ê/ou
PagaRerlto,
4.3.uanter, dulantê a vigência do contrato ou instrumentos equivalente, em compatibilidade com
as obrigaÇôês assumidas, todas as condiÇões dê hattilitação e qualificaÇão exi"gidâs no
respectivo processo licitatório, se for o caso, apresêntando âô Contratante os dôcunêntos
necessários, semprê quê solicitado -

4.4.Não transferi! a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contrataÇão, salvo medíante
prévià e exprêssa autorizaçáô do Contratarrtê.
4 - 5 - Erritir Nota Fiscal corrêspondente à sêde ou fi1ial da ellprêsa çfuê apresentôu a

documentaÇão na fase de habilitação.
4 - 6-Executar todas as obrigaçôês assrinridâs com ôbservância a melhor técnica \rigelte,
enquadrando- se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normes e espêcificeÇões técnicas
corrêspondentes -

5.0.DOS PRÀZOS
5.1-O prazo máximo para a execuçãô do objeto desta corrtratação ê que adÍLite prolroqaÇào nos
casos previstos na Legislaçáo vigênte, êstá abarxo indicado e será considêrado a parti! da
assinaturà do Contrato:

Inlcio: Ímedi-ato
Conclusão: 11 (onze) meses

5.2.o prazo dê vigência do contrato será detereinado: até o final do exêrcicio financej.ro de
20L5, considerado da data de sua assinatura.

6. O.DO BEàirUSrrUErrln
6.1.Os prêÇos contratadog são fi-xos pêlo pê!íodo dê um ano, exceto pâra os casos previstos no
A.t- 65, §§ 5" e 6", dâ Lêi 8.666193.
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AN
6.2.ocorrê.do o desequilibrio econôrlico-f inancêito do contrato, poder:á sêr
rêlaçâo que as partês pactuaram iniciâlmente, nos termos do Àrt. 65, Inciso I
tej. 8.666/93, mêdiante corBprovação docr-Enental e requerimênto exprêsso do Contra
6.3.0 Contratâdo sê obriga a prêstar seus serviÇos na sede do Contrâtânte ou
dêpêndências, com visitas sistemáticas, fora disso, ficará a inteira disposiÇâo.
em seu êscritório, ou quándô convocado alêatoriámente.

ari amênte
o )
c 'cP

?, O,DO PÀGÀUENA§
7. 1. o pagamento será realizado mediantê processo regular ê em observância às
paocedimêntos adotados pelo Contratante, da sêgrrintê narBelra: Mensalmente, para o
plazo de trinta diâs. contados do pêriodo dê adimplemento dê cada parcêla.

8-O.DAS SÀNçOES ÀDünII STRATI\TÀS
8.1.4 recusa injusta em deixar de
sujêitará o Côntratado, garantlda a prévia dêfesa, às seguintes pênalidades previstas nos
Arts. 86 ê 87 dâ Lei 8.666/93r a - advêrtência,- b - nulta de mora de 0,59 (zêro virgula cj-nco
por cento) aplicada sobre o valor do coatrato por dia dê atraso na êntrêçÍa, no inicio ou na
execuÇão do objeto ora contratado; c - multa dê 10Ê (dez por cento) sobre o valo! contratado
pela inexecuÇào total ou parcial do contrato; d - suspênsâô temporária dê participâr êm
licitaÇâo e inpedj-mento dê contrata! conx a ÀdÍLinistraçâo, por prazo dê até 02 (dois) ànos; e -
declaração de inidoneidadê para licitar ou contrata.r com a AdninistraÇão Pública enquanto
perdurarem os motivôs deterltlinantês da puniÇâo ôu até que sêja promovida sua rêabilitação
pêrantê a própria autoridade que aplicôu a penalidade,. f - simtltanea$ente, qualquer das
penalidades cabivêis fundamentadas na I,ei 8.666/93.
8-2-sê o va1ôr dâ multa ou indênizaÇão dêvida nâo for recolhido no prazo dê 15 dias após â
comunicaÇão ao Contratado, sêrá autonaticamente descontado da primeira parcê1a do pagiamênto a
que o Contratado viêx a faze.r jus, acrescido de juros moratórios dê 1g (um por cento) ao mês,
ôu, quarldo for o caso, cobrado judicial-mentê,
B.3.Após a aplicação de quaisquêr das pênalidadês prêvistas, realizar-se-á corunicaÇâo escrita
ao Contratado, ê pulrlicado na inprensa oficial. excluídas as penatidadês dê advertência e
multa dê mora quando for o caso, constando o fundamênto 1êqal da puniÇão, informando alnda que
o fato 9erá registrado no cadastro correspondente.

Mamanquape
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EsrÀDo DÀ peraÍaÀ,

CÀ,íAÀÀ MUNIcIPÀT DE MAMANoUÀPE

REEERENTE: PESQUÍsÀ DE PRIÇOS

1.0 - DO OBJETO
1,1 - Constitui objeto da respectiva solicitaÇào: p_restaÇão
especializados na área juridica - Àdvogado -, correspondêndo assessoria
junto a Cânara Muni.clpal de !íamang.uape.

dê serviÇos técnicos
ê consultoria j uríd1ca

CODIGO

1

LrNIDÀDE OUÀNTIDÀDE P.UNITIiRIO
r1 .3.500,00

P. TOTÀI
-18.5C0, C0

DI SCRIMINÀÇÀO
Serviços técnicos especi ã Ii zados na
- Advoqado. O Contratado deverá
serviÇos na sede da Câmara Municipal

rn d d- su.s d-peldÁr . ,s,

área j urídicã
prestar seus
de l'{amanguapê
com wisitas

â inteiràs is temát1cas,
di sposi ção,

fora disso, ficará
diariamêntê êm seu escritório,

q r" .do orvo-.do ê êo-orjdmênrê
Totâl 38.5ôô, 0C

3.0 -
3-1 -

DO VÀIOR
O valor total é equivalênte a R9 38.500,00.

4.0 - DAs coNDrçôEs DA coNTRÀTAÇÃo
4.1.o prazo máximo pa.ra a exêcução do objeto dêsta côntrataÇão e que adnLite prorrogâÇão nos
casos p.re\ristos na legislação vigente, está abaixo indicado ê sêrá considêrâdô a paltir da
âssinatura do Contrato:

Início: Imediato
Conclusão: 11 (onze) meses

4.2.os preÇos contratados são fixos pelo perlodo de um ano, exceto para os casos previstos no
Art. 55. §§ 5" ê 6", da Lêi 8.666193.
4.3.ocorrendo o desequillbrio econômico-f inancêiro do contrato. poderá ser restabêlecida a
rel-ação quê as partes pactuaram inicialmêntê, nos têmos do Art. 65, Inciso 1I, Àlinea d, da
Lei 8.666/93, rnedj.ante coBrprovação docurerrtal- e requerimerrto expresso do contratado.
4.4.o Contratado se obriga a prêstar seus serviÇos na sede do Contratantê o1! ê![ una de suas
dêpendências, coB visitas sistêmáticas, fora disso, ficará a inteira disposiÇão, diaridoêntê,
em seu escritório, ou quando convocado alêatoriamente.
4.5.O pagamento sêrá realizado mediaDte procêsso rêg:l-rlar e em observância às normas e
prôcêdiBentos adotados. da sêguintê maneira: l/lensalmêrrtê, para ocorrer no prazo de trinta
diàs, coDtados do periodo dê adlrq)Iêmênto de cada parcela-

Mâmanguapê PB, 21 de Janeiro de 2015.

IA DE PAIVA
chefe de Gabinetê
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2.0 _ DA PESQUISÀ DE PREÇOS
2.1 - Côm base nos custo§ para êxêcuÇão do objeto da contrataÇào êm te1a, guardadas as suas
caractêrísticâs ê particularidades. obtidos mêdiante consulta efetuada a outras entidadês
púbIi,cas, setoriais ê de classês, bem como os preÇos praticados no mêrcado para atividades
silLila!ês, relacionarnos abaixo o preÇo de referência considerâdo satisfatório.
2.2 - Mês que serviu dê base para elaboraÇào da referida pesquÍsa: DezeÍüro de ZOL4.



Alberdan Cotta - Advogado - OÂB-PB-I767
Causas cíveis, criminais, comerciais e úabalhistas.

Mamanguape,/PB, 19 de janeiro de 2015.

Senhor Presidente,

Pelo presente, eu, Alberdan Jorge da Silva Cotta, advogado
ínscrito na OAB,/PB, sob o número 1767, CPF 070.366.30+72, com escritório
situado à Av. Senador Rui Carneiro, 214, na cidade de Mamanguape/PB, venho
muí respeitosamente perânte V. Exa. oíerecer pÍopostâ pâra prestar serviços de

Assessoria Juridica a esse Poder Legislativo, mediante pagamento de R$ 3.500,00
(três mi1 e quinhentos reais), mensais, esclarecendo que estou inscrito nos quadros

da OAB,/PB, desde o dia 04 de abril de 1978, como comprova o documento em

anexo, já tenrlo exercido a função de assessor jurídico nas Pre{eituras da Baia da

Traição, Curral de Cima, Itapororoca, Jacaraú e Mataraca, bem como às Câmaras

Municipais de Capim e Curral de Cima, alem de je ter exercido, também, o cargo

Procurador Geral da WB - União de Vereadores do Brasil, tendo, portanto, larga

experiência no exercício da referida atividade.

Atenciosamente

mM#*;.
Advogado

Ao
llmo. Sr.Vereador

João Ferreira da Silva Filho
Presidenete da Câmara Municipal
Mamanguape/PB.

Escritório: Avenida Senador Rui Cameiro, 214- Mamanguape-PB. CEP 58.280-000.
Fone-Fax (083)32922229 Celular (083) 99812373
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ESTADO DA PARAíBA
PREFEITUF'A MUN'CIPAL DE MAMANGUAPE

Diário Oficial do Município
FIrND-{DO PELA LEI N'.13 DE 16 de JLTLHO 197{

ESTADo DA PARAíBA
CÂ ARA MUÍ{rcrPAL DE MAMANGUAPE

CÂSA SENADOR RUI CARNEIRO

Portaria no 30/2015 Mamanguape/PB, 05 de Janeiro de 20'15

o PRESIDENTE DA CÂMARA MUNIcIPAL DE MAMANGUAPE, EsTADo DA PARAíBA,
no uso das atribuiçóes que lhe sáo conferilas pela Constituiçâo Federal, peb CondituiÉo Esaduat e pela Lei
Orgànica do Municipio de Mamanguape e dêmaÉ leis aplicáveis à especie, RESOTVE:

Art. 1' NOMEAR, a paÍtir desta data, os seÍvidores Ctáudio Leite F,lho, Maria J6é Gomes
e Eliane Nunes d6 Santos, para comporem, sob a Eesidência do pÍimeiÍo, a Comissáo permanente de
Licitação, tendo os demais como membros. nos teÍmo6 da Lei Federal n" 8.666193.

Art. 20 Esta Portaria entra em vigor a partiÍ da data de sua publbaçáo, revogadãs as
disposiçõ€s em coI*rário.

Câmara Municipaldê Mamanguape, em 05 deianeiro de 20í5.

João FerÍeira da Silva Filho
Presidente

ltÊs: oo or JANrIRoANOr 2015
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EsrÀDo DÀ pÀ3ÀÍBÀ
cÁlrÀRÀ lllNrcrpÀr DE l,IAItAN6uÀr,E

RE[,. : PROCESSO LICITÀTóRIO
oB,lETO: PrestaÇão de serviços técnicos espêcializados na área juridica -
corrêspond endo assessoria e consultoria ;uridica jurtto a Câmara Municj-pal de l{arnanguape,

DECI,ãRÀçÃo

Cônforme solicitado, declaramos havêr
rêlativo à contrataÇão êm têla:

dlsponibilidadê ôrçamentáriâ para exêcuÇão do objeto

Rêcursos Próprlos da Câmara Munlcipal de Mamanguapê: 01.01 01.031.0001.2001 3390-35.00

rO LEITE ['Í
Tesourêi.ro

aY/
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÁlíA.BÀ l4uNrcrpÀr DE lÍArrÀIrclrÀpE

GÀBINETE DO PRES IDE}TIE DÀ CÀ}BRÀ

ÀuroRrzÀçÀo

Autorizo a Conlissão Permanêntê dê licitaÇão, a realizar procedimento
modalidade exiglda pêIa leqis.lação êm vigor, dêstinada a:

PrestaÇão de serwiços técnicos espêcializedos na árêâ juridica - Àdvogadô
assêssoriâ ê consultoria jurídica lunto a Câmara Municipal de Mâttanguape.

licitat

côrrêspôndendo

Conformê informâçôes do setor contá-bil, existe disponibilidade de dotação especifica no
orÇamento \./-igrentê para êxêcução do objeto a ser licitado.

Mamanguapê - PB, 22 dê Janêiro de 2015.

JoÃo
Pres

1ÊÂ DA SÍLVA E]LHO
rdênte da Câmara
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ

cÀaRÀ MuNrcrpÀt DE l{A}tÀNcuÀpE
coMr ssÀo PERI,íANENTE DE LrcrrÀçÀo

PRqI1cCOIO
PRocEsso rrc rrATóRro

objeto: PrestaÇãô de servi-ços técnicos espêcializados na área juridica , Advogado
correspondêndo assessoria e consultôria jurídicâ junto a Cârnâra Mrmicipâl de l,tananq-uape.

Observado o disposto na legislaÇão pertinênte no que concerne à modalidadê de licitaÇão
empregada em rê1ação ao valo-r p.revj-sto do certãmê e as caractellsticas e particularidades da
despesa, beln como o que já foi .rêafizâdo âté a presentê data com objeto semelhantê âo que sêrá
licatado e âinda o que consta dos elêoentos de planêj amento da adr ,nistraÇão, êm espêcia1 o
ôrÇâmento vigente, êsta CoÍLissão protocolou o processo em têla:

INEXIEIVEL o2l2OL5 - 22lorl2or5

10 LEITE I'I
Presidente da Comi ssão
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ESTÀDO DÀ PÀR,ÀIBÀ
cÁlnRÀ MrrNrcrpÂr DE I,ÍAI4ANGUÀpE

COMISSÀO PERI{ANENTE DE I,TCITÀÇÀO
( ,,L

(ttr n
tl

l:/.trERMo DE àurrÀÇÃo DE pRocEsso r,rcltetóalo
PROCESSO ÃDMINISTRAIIVO N' 15O 122INO OOO2

objêto: Prestação de senriços técnicos êspeclaflzados na árêa jurldica - Àdvogâdo -,
correspondendo assessoria e consultoria juridlca jr.mto a Câmara Municipal de l"Ianangx.rape.

I - RE,(EBITETÍTO
Nesta data rêcêbemos â docrnentação inêrênte à execuÇão do objêto aciÍla indicado, coÍlposto
pelos sêguintês efemêntos: solicitação pâra realizaÇão de procêsso licitàtório nâ modalidade
êxiqlda pela legislaÇâo vj.qente, con justifj-cativa para a necessidade da contrataÇào, pesquisa
de preÇos correspondente, a autorização devida e declaraÇão de existj.! a rêspectiva
dj spôn i bilidade orÇamêntária.

rI . PROIOCOIO
Observando o disposto na legislaÇáo pêrtinente no que concerne à modalidade dê licitaÇão
êmprêgada em relaÇão ao vaLor previsto do certâmê ê as caracteristicas e particularidadês da
dêspêsa, bem como o quê já foi reallzado até a prêsentê data com objêto sêmefhante ao que será
lj-citado e ainda o quê consta dos êlementos dê planej amento da ad[iaistraÇão, êm especial o
orÇâmênto viqente, esta CoÍLissão protocôIou o processo em têla:
rtlêlligível. oo IXOOOO2/2015 - 22|OU2OL5.

III - EI,EI'EfIOS DO PROCESSO
Àpós devldamêntê autuado, protocolado e numerado, contendo a autorizaÇâo fespectiva, a
indicaçãô sucinta dê sêu objêtô ê do recurso próprio pera a dêspêsâ, nos têrtnos do À!t" 38 da
Ler 8.666/93 ê suas alterações posteriores, sêrão juntados posteriormentê o parecer da
Conissão Julgadora, a dêvida ExpôsiÇâo dê }íotivos coÍl seus elementos constitutlvos, inclusive
a corrêspondênte ninuta do contrato, os quais serão submetidos à aprêciaÇão da Autoridadê
Superior benl como a análise da Àssessoria Jurídica.

IV - PROCEDI}'EIITO
Remeta-se a Secrêtaria da Câtrlala t'Íunicipal de ]íamanqmape.

Prezados Senhores,

Encaminl-amos, nesta data, os elementos do processo ora autuados para a devlda inst.ruÇão,
devêndo ser juntada a respectiva Exposição de Motivos êlaborada por esta Secretaria da Câmara
Mul!.icipal- de Mamanguape, a qual indicará necessariamente, dentre outras informações, a razào
da escol-ha do fornecedo! ou executante e a justiflcatlva do preço. O processo, en seguida,
devêrá ser su-brEetido à apreciaÇão da Àr.rtoridade Superior para ratificaÇão ê publicação na
imprensa ofic.ia1, consoãntê Art. 26 da ,ei Federal A-666/93 e suas a1têraçõês postêriores:

c

B/

IO LEITE LHO
Prêsidente da Corli ssão

do processo ola autuado.
s§âô .llr laÍáarôr: -

Elêmentos
Parecer dâ

Mamanguapê de Janeiro de 2015.
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ES?ÀDO DÀ PÀRÀIBÀ

CÁI,ÍARÀ MT,NICIPÀI DE },IA}4ÀNGUÀPE
COMI SSÀO PER},G.NENTE DE LICITÀÇÀO

INEXIGIBII,IDÀDE DE IICÍTAÇÃO N" INOOOO2 /20 15

1-O - DO O&,ETrVO
PrestaÇáo de se^riços técnicos especial-izados na área juridica - Advogado
assessoria e consultoria jurídica junto a Câmâra Murlicipal- de !Íamanguape.

co-rrêspôndendo

2.0 - irusTrrrc tr
Considerados os aspectos ê a sin$Íaridadê da contrataÇão e observadas as disposj.ções da
fêgislaÇâo pêrtinêntê, êntênde-se que é inexigiwel a licitaÇào.

3.0 - I'I'XDàüEI{I1o I,EGÀú
A contratação poderá ser acobertada por Inêxigibilidadê de Licitação, nos termos do Àrt- 25,
inciso II, da l,êi Fêdêra1 no A.666/93 ê suas alteraÇões posteriorês:

"AÍt. 25. É inexigivel a ficitação quando houveÍ inviab.ifidade de cotupêtiÇãa, em especlal:"

"fI -- l)ara a contÍatação de sêlviqos àécnicos enlnDerados úo aÍt. 13 desta .tei, de natuteza
singq.laÍ, com profissionajs ou erqrresa s de notótid especia.Tização, vedada a inexigibifidade
paÍa seÍviços de púbficidade e div\Tgaçãa. "

{.0 - rNslBlrçÃo Do PnocEsso
Deverá se! observado o disposto nos Àrts. 26 e 61 do referido diplooa l-êgâ1-

É o entendimento desta comissão, salvo mê1hor juizo à consi"delação superior.

,raneiro de 2015.Mamang_uape
"8, 

2 de
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ESTÀ.DO DÀ PÀRÀIBÀ
CÀMARÀ MUNrcrPÀr DE I,AI{ANGUÀPE

CÀ TNETE DO PRESIDENTE DÀ CÀ}'ÀRA

EreosrçÃo DE lorrvos l{"

Mamanguape ' PB, 26 de

oooo2/201s

Janêirô dê 2015.

1.0 - m OElirBrrno
Tem a presentê exposiÇão dê notivos o objetivo de esclalecêr, em consonância com a legislaÇão
vigente, as razÕes da singularidade da seguintê despesa: PrestaÇâo de serv-iços técnicos
êspêcializados na área juridica - Advoqado -, corrêspôndendo àssessoria e congultoria jurldlcà
junto à Cámara l4unicipal de !íamànguape.

2.0 - DÀ XECESSTDÀDE r)À COIT1RÀTàçÀO

A contrataÇão do objeto acima descrlto será êfetuada, nos temo das espêcificaÇões técnj.cas e

informações coiq)lementaaês constantê dêsta exposiÇão de motivos, quando foE o caso, motivadâ
pela necessidade do deserrvol\rimento de aÇóês continuâdâs para a piomoção dê atividades
;ert1nêntes, visando à maxinLizaÇão dos recursos em lelaÇáo aos objêtivos ploglanáticos,
consideradas as diretrizes e metas dêfinidas nas felrâmêntas de planêlamento aplovadas.

3. O - DÀS NÀZõES DÀ ES@IIIÀ DO IIRNECEDOR d' EX3CTI!ÀTTIE

Em decorrência das caractêristicas ê parti-cularidadês do objêto da contlatação em

mesma podêrá se! êfetuada junto a: Alberdan Jorge da silva cotta - R§ 38.500,00' -
ou profj.ssional Euito bem conceituado no desêmpenho dâs atividades inelêntes
pertinênte a sua especialidade. âpresentândo ótirnà quali-dade e preÇos dos seus
tfertados e/ou serviÇos prêstados, já comprovados ahtêrior&entê, justlficândo, dêstâ
sua escolha.

tela, a
Entidadê
ao lalno
produtos
forma, â

,l.0 - DÀ an íirIFICÀrIvÀ DO IaEço
O valo! da referida contrataÇão está satisfatório ê cotrll)atlvêl com os preços praticados no
nercado, conformê â coffêspondentê propostâ apresentada e levantamênto efetuado, mediântê
pesquisa apropriada, êln anexo.

5-0
Ent
que

- DO E{'NDIIGIITO I.EGAI,
ende-se que a regra da obrigator:iedade da licitâÇão nãÔ é

â própria legÍislâção ênumera ' PorlantÔ â contratação em
absol-utâ, contêmplando exceÇões,

co&ento podêrá sêr acobertâda Por
rÍ, da l,ei Fedêial n" 8.666/93 ernexigibilidade de Licitação,

suas altêracóês Poste r i ores:
nos termos dô Àrt. 25, inciso

"AÍt. 25. É inexigivel, a licitação qüando houver inviabi,l,idade de conPetiÇão, em es.Peciai: "

"ÍÍ - paÍa a contrataÇão de seÍviÇos técnicos enúnerados no arx'
sinqufar, cotu proÍissionais ou etq>resas de notóÍ|a esPecialização,
para serviÇos de ]ruà-licidade e divllLgação - "

6. 0 - DÀ CclIcLT SãO
À concretizaÇâo da !êferidá contrataÇáo poderia ocorle! com

prôcesso eft apreÇo, o qual está devidamente i'nstruído com a

a IlLinuta do respectivo contrato.

13 destd Lei, de ndtureza
vedada a inexiqibilidade

a aplovaÇào de Vossa Excefêncj.a do
docuhentação pertinentê, inclusivê

Àtenci osamente,

ÍA JÀIÀNY DE SOU
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EsTÀDo DÀ PÀRÀiBÀ
cÀlÀRA uuNrcrPÀr DE l&raNcuÀpE

col{Í ssÀo PER}rÀNENTE DE LrcrrÀçÀo

euÀDRo DEMoNsTRÀTrvo D! pRBÇos - !ÍÀpÀ DE ÀPunÀÇÀo - ExPosrÇÀo DE Morrvos N" rNo0oo2/2015

gârticipantes Unid. Quent. vl. uniE. vL. totsàl ctàss. obs-
1 - Sêrrj,ços técôj.cos especializados nà âlea juridica - a(ürggedo. o Contratâdo devêrà ptestat seus
serviÇos na sede dà Cánarã lârnictpal de Mâ.nangNâp€ ou em ura dê suâs des)endênciàs, con vlsitâs
sisteDaticàs, fore disso, ficarà à intêira disposiçào, diàrla.rente eo seü escritsorio, ou quando convocà<lo
a1êatorlaeêntê.
Albêrdan J.r,le d.r :jilv: Cotta mé 11 3-5íirr,rl'-r 38.50r,00 1

Mananguape PB, 26 de Janeilo de 2015

NTSI'ITÀDO FTIüI; 6
DE PATVAMARIA

Chefe de Gabinête.Alberdan Jorge da Silva cotta.
Iten(s): 1.
Valor: R§ 38 .500, 00
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EsrÀDo DÀ paraisÀ

cÁr'íARÀ MrrNrcrpÀr DE MA!íãNcuÀpE
COMI SSÀO PER}âNENTE DE LICTTÀçÀO

MINUTÀ DO CONTRÀTO

collTRÀTo tlo: - - - -/2015-CPL

TERMo DE coNrRÀTo euE ENTRE sr CELEBRÀH A cÂ}BrÀ l.{uNrcÍpÀt DE
MÀ}ANGUAPE E .. .. .. ..., PÂÀA E'ORNECIMENTO E,/OU PRESTAÇÀO DE
SERVIÇOS CONFORME DISCRIMTNÀDO NESTE TNSTRUI4ENIO NA FORI@. A3ÀIXO:

Pê1o p!êsêntê instrumênto particular de contrato, dê r.iln lâdo Câmara ttunicipal dê Manánguape -
Rua Duque de Caxias, 1.23 - Centro - Mamanguape - PB, CNPJ n" a2.-720.256/ 0001-52, nêstê ato
repleseotada pelo presÍdente da CâJ6ara Joâo Eerreira da silva Eilho, Brasileilo, Divolciado,
Comerciante, residente e doEllciliado na Rua Sevêrino Victor, 45 - Planalto - Marnanguape - PB,
CPF n" 031-463-444-40, Carteira de ldentidade D" 2.288.944 ssP PB, doravantê s1Íplesmentê
CONTRÀTÀNTE, e do outro lado

, neste ato rêprêsêntâdô por .. .. rêsidentê e doÍLiciliado Dâ ....,
.. ., CPE n" Carteira de Identidadê B" - - . .,

-.., CNPJ n"

doravante sinpfêsmente COIIIRATÂ.DO, decidj-laln as partes contratantes assinar o presente
contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintês:

CtiiU$,IÀ PRIT'EIRÀ - DOS !1'NDAI,TEIITOS DO COMIRÀTO i
Este contrato decorre da licitaÇâo modalidade Inexigivê1 n" INo0002/2015, procêssada nos
terlâos da l,ei Federal n" 8.666,/93 e suas altelaçóes.

cüiu$ÍIÀ sEeuNDÀ - Do o&rEm Do c§tttRÀTo:
O presente contrato tem por objeto: PrestaÇãô de sêrviÇos técrricos especializados
jurídica - Advogado -, correspondendo assessoria e consultoria jurídica junto
MunicipaL de Ma$anguape.

na área
a Cámara

o forneci-llento ê/ou prêstaÇâo dos sêlviços dêvêrão obêdêcê.r rigorosamênte às condiçôês
exp.ressas nêste instrumênto, p-roposta apresentada, fnexigível n" IN00002/2015 ê instruÇóes do
Contratante, documentos êsses que ficam fazendo partês integrantês do prêsênte contrato,
irrdêpêndentê dê transcriÇão-

cuiustna rERcErRÀ - Do \rÀr,oR E pREços:
o valor total deste contrato, a base do prêÇo plroposto, é dê R$
Representado por: .-.- x RS

CIJ{I'SUÀ OUÀRÍÀ . I)o RE,À;'USTIÀ'EN!O:
Os preÇos contratados são fixos pelo pêríodo dê um âno, exceto para os casos previstos no À-rt.
65, §§ 5" e 6", da tei, 8.666/93.
ocorrendo o desêquilibrio êconôRico- financeiro do contrato, poderá ser resta.belecida a relação
que as partes pactuaram inicialoentê, nos termos do Art. 55, Inciso II, Àl1nea d, da l,ei
8.666/93, mediante comprovaÇão documental e requêrimênto expresso do Contratado.
O Contratado se obriga a prestar sêus sêrviÇos na sede do Contratante ou er! una de suas
dependências, com visitas sistemáticas, fora disso, ficará a intêira disposiÇão, dlariamente,
êm seu escritó.rio, ou quando convocado alêatoriamênte.

CIJíI'$IIÀ QI'INTÀ _ DÀ DCyIÀçÃO:
As despesas correrão por coDta da seguinte dotação, coDstarte do orÇaEênto vigêntê:
Rêcursos Próprios da cârnara Municipal de Mamangrrapê: 01.01 01.031-0001.2001 3390.35.00

cli(u$rrÀ sEtrÀ - Do PÀeàl'rBlÍto:
o pagámênto será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediêntê plôcesso rêgular,
maneira: Mênsalmentê, para oco-rrê! no prazo de trinta dias, côntados dô
adimplêmênto dê cada parcela -

da sê$-rinte
período de

crifurst[À sÉTDa - Dos PRÀzos:
o prâzo máxinlo pala a exesuÇão do ôbjêto ora contratado, conforme suas características, e quê
adnite proEogação nos casos previstos pêIa Lei 8.666/93, êstá abaixo indicado ê sêrá
considerado a partir dâ assinatu.ra do Contrato:

Início: Imediato
conclusão: 11 (onzê) úeses

o prazo de vlgência do prêsênte contrato será deteruinado: até o final do exercicio financêiro
de 2015, cons.idêrâdo dâ data de sua assinatura-

a
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cIÁrrsIIIÀ orTÀva - DAs oBRrcÀçÕEs Do colÍfnÀràüTE:
â - Efetuar o pagamênto rêlativo ao fornecimento ou prestação dos sêrvi
rêalizados, de acordo com âs respectivas cláusulas do prêserte cont!âto:
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para ô fiel
prêstaÇâo dos serviços contratado§,.
c - Notificar o Contratâdo sobre qualquer irrêgularidadê encontrada quanto
produtos ou serviços, exercendo a mâis anpl-a e coÍltr)leta fiscalização, o
Contratado de suas responsabil idades corrt.ratuais e legais.

fo

à qual a
que nâ

CIÁI'$,IÀ. ]ÍCNN _ DÀS OBBIGÀçÕES DO COIÍIRÀÍADO:
a - Exêcutar dêvldamente o fornecimênto ou sêrviÇos descritos na C1áusu1a corresp
presente contrato, dentro dos melhores parânletros de qualidade êstabelecidos para
atividadê rêlacionada ao objeto contratual, com obsêrvância aos p.razos êstipulados,.
b - Responsabilizar-se por todos os ônus ê obrigaÇões concêrnentes à leqislação fiscal, êtvi1,
tributária ê trâbâlhista, bem como por todas as despêsâs ê cômpromjssos àssrrrrlidos. â qualquer
titulo, perante seus fornêcêdores ou terceiros em razão da êxecuÇão do objeto contratado;
c - lÍanter pleposto capacitado ê idôneo, acêito pelo Côntratante, quando da êxecução do
contrato, que o lepresente integralmente em todos os sêus âtos,'
d - Perlrlitir e facilitar a fiscal-izâçâo do Côntratante devendo presta-r os irrfomes ê
escl êrêci.nêntos sol i ci tádôs,'
e - Será responsáveI pelos danos câusados dirêtamênte ao Contratante ou a terceiros,
dêcorrentes de sua culpa ou dolo na êxêcuÇãô do contrato, não excluindo ou rêduzj-ndo essa
responsabilidade a fiscalizaÇâô ou ô acompanhamentô pelo ólqão interessado,.
f - Nâo cedêr, trânsfêrir ou sub-contratar. no todo ou em partê, o objêto dêste j.nstrrEnento,
sem o conhecirEnto e a devida autor-izaÇâo expressa do Contrâtante;
g: - Mantêr, durantê a vigência do côntrato, êm coryatibilidade com as obrigaÇôês asgufiidas,
todas as condiÇões de habilitaÇão e gualificação exigidas no rêspêctivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os documentos necessárlos7 sêmpre que solicitado-

cüfursl,IÀ DÍicDdÀ - DA à!TEEÀÇão E REscrsão Do coxrRàTo:
Este contrato poderá ser altêrado, unilateralmente pêIa contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no Arti-go 65 e sêrá rêscindido, dê p1ênô direito, conforne o
dlsposto nos Artigos 71 , 7A e 79 da Í,el A.666/93.
o Contratado fica obrigado a acêitar nas mesmas condiÇôês contratuâis. os acréscimos oLl
§upressôes que sê fizêrêm necêssá.rios, até 258 {vintê ê cinco por cento) do va.lor inicial
atualizado do contrato, e, no caso de reforma de equipaBento, até o limite de 509 (cinquenta
por cênto) para seus acréscimos.

cTÁu$,IÀ oÉTna TnncIRÀ - DAli PENÀúIDÀDES:
A rêcusa injusta em deixar de cunprir as obriqaçôes assumidas e p.receitos legais, sujêitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seg'Lrintes penalidades previstas nos Arts. 86 ê 87 da
Lêi. 8.666/93, a - advertência.' b - mrlta dê mora dê 0,5t (zêro virgula cirtco po! cento)
apl-icada sobre o valor do contrato por dia de atraso na êntrêga, no inlciô ou na execuÇão do
ôbjeto orê contratado,' c - multa de 10t (dez por: cênto) sobre o valor colrtratado pela
inexecuÇâo tôta1 ou parcial do contrato,' d - suspensãô temporária de partlcipar em licitaÇão e
impedimento de contratar com a ÀdÍtinistraÇão, por prazo dê até 02 (dois) anos,' ê - dêc1alaçâo
dê inidoneidadê para licitar ou contratar com a AdministraÇão Púb1ica ênquanto pêrdurarem os
motj-vos detêlnlinantes da puEiÇão ou até que seja promovida sua reabj-I1taÇão peiante a própria
autor.idade que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis
fundamentadâs na Iêi I . 666193.

Ei por estarem de pleno âcordo, foi lavrado o prêsêntê contrato em 02(duas) vj-as, o qual vai
asslnado pê1as partes e por duas testêmDhas.

TESTEMUN}IAS

de 2015.

JOÃO EERREIRÀ DÀ S]LVÀ FILHO
Presidêntê da Câmara
o31 - 463- 444-40

It
a-

tê
N

1í1it

PELO CONTRÀTADO

criíusurÀ DÍrDe. stqn@à - Do truRo:
Para dirimir as quêstões decorrentes destê contrato, as partes elegem o Eoro da Comarca dê
Marnangiuâpê, Estado da Paraiba.

Marnang-uape - PB, ... de

PEIO CONTRÀTÀNÍE

ou\_
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ESTÀDO DÀ PÀÀÀIBÀ
cÁr4ARA MuNrcrpÀt DE r,ÍAI.{ANGUÀPE

GÀBINETE DO PRES IDMITE DÀ CÀTÀBÀ

Expediente:

Àssullto:

Legis].ação:

Àne:ao :

ExposÍÇÃo DE Morrvos N.o rN00o02/201s
sECRxrÀRrA DA cÀ,ÍARÀ MUNrcTpA.t DE MAMANGUÀPE

PrestaÇão de serviços técnicos especializados na
área jurídica - Àdvogado correspondendo
assessoria e consultoria juridica junto a Cânara
Municipal de Mamanguape.
Àrt. 25, inciso II, da Lei Federal n" 8.666/93 e
suas aLteraÇões.
ExposiÇão de &otivos correspondente e seus
elementos, inclusive a minuta do .respectivo
contrato.

DESPÀCIIO

ApRovo a corlespondente proposta nos termos do expedientê supra mencionado. Acolho a situaÇão
de Inexi.gibilidade de r,icitação, por estar em consonância con as disposiÇões contj.das na
leqislaÇào pert.inente.

Remeta-se o processo, devidamentê instruldo dê todos os seus
aprêciaÇão da Àssesso-ri,a Julidica, para os fins e efêitos legais-

elementos constitutivos, à

Mamanguape - PB, 28 de Janeiro de 2015.

FERREIRÀ DÀ S IL\rÀ FI].HO
Presidente da cálnârâ
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ESTÀDO DÀ PÀR,ÀIBÀ

cÁlnRÀ Mt NrcrpÀr DE lÀtfiNGUÀpE
ÀSSESSORIÀ JURIDTCÀ

Orige[l:

À,5sulrto:

Interessados :

Ànexo :

ExposrÇÃo DE }.,ÍoTrvos N." rNo0002/201s
SECRETAIIIA DÀ cÂrqRA MUNrc IpÀf, DE
PrestaÇão de serviços técnicos especiaLizados
na área juridica - Àdvogado -, correspondendo
assessoria e coÊsultoria jurídica junto a
Câmara Municipal de Mamanguape.
Cârnara Municipal de Mamanguape e: Àtberdan
Jorge da Silva Cotta.
Exposição de motlvos cor!espondente e seus
eleBentos. lnclusive a minuta do respectlvo
contrato.

dê inexigibilidade
fins previstos nos

PÀRECER

Anâ1isâda a matéria, nos têrmos da Lei federal n" 8.666/93 e suas altêrações, e considerando o
teor dos docllmêntos e informaÇôes aprêsêntados, esta Àssêssoria Juridica é dê parece!
favorável ao rêconhecimento da situâÇão de fnexigibilidâde de licitaÇão, como se contém no
dêspacho de acolhÍmento exarado pelo Serúor Prêsidênte da Câmara, o qual está de acordo com o
Art. 25, j.nciso IÍ, do rêfêrido diploma legat,

Esta Àssêssoria Jurídica suge-re a publicaÇão dos êxttatos de ratificaÇão,
de licitaÇão e do coDtrato coEespondênte na Iúrprensâ Oficiâ], para os
Arts. 26 e 61 da lei Federal n' 8.666/93 e altêraÇôês-

PB 2de everêiro dê 2015,

As or Juridi
pB 15. 685
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Mamanguape PB, 02 de Eêvêtêir
PORTÀRrA lro fi 00002/2015

o PRESTDEMTE DA cÂlmxÀ DÀ cÁl'g.RÀ Ht NrcrpÀJ, DE tala.NGUÀpE, ESTÀDO DA eeaaÍea,
suas atribuiÇôes legais,

ESTÀDO DA PÀRAIBÀ
cÀltARÀ Mt NrcrpÀL DE lrÀl,tÀNGUÀpE

GÃBTNETE Do PRESTDEMIE DÀ cJi.t4ARA

EERREIRA DA SILUA FILHO
Prêsidente da Cânara

no uso

R E S O ], V E:

RÀTI!'ICÀR a Inêxigibilidade de l-icitaÇão, que objetiva: PrestaÇão dê selviÇos técnicos
especializados na área jurídica - Àdvogado -, correspondendo assessoria e consultoria iuridica
]unto a CãlBarâ M\]nicipal de l,lananguapê i co$ base nos eleErêntos corrstantês da ExposiÇão de
Motivos no 1NOOO02 /201,5, a qual suqêrê a côntrataÇào de:

- Albêrdan Jorgê da Silva Cotta.
020366304-72
Valor: R$ 38 .5 00, 00
Publiquê-sê ê curhpra-se.
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ESTADO DÀ PÀ.RÀIBÀ

cÂlaRA MrrNrcrPÀr DE MÀÀrANcuÀpE
GÀBINETE DO PRES IDEIITE DÀ CÀMÀBÀ

llamanguape PB, 02 de Fêve
PORtrAB.rA No IN 00002/2015-01

o PRESÍDENTE DA cÂtGxA DA CÂMARA MUNrcrpAI, DE I,ÍAIÍANGUAPE, ESTADo DA pleaÍeA,
suas atribui-çóes legais,

no de

R E S O ], V E:

ADJUDÍCAR o objeto da licitaÇão, modalidadê lnexigivel n" IN00002/2015: PrêstâÇão de
sêrviÇos técnlcos especializados na á.rea jurldica - Advogado -, correspondendo assessoria ê
consultoliá jurídica junto a CâIllâ!â Mullicipal de Mamanguape i com base nos e1e$êntos constantês
do processo coEespondente, a:

- À]bêrdan Jorgê da Silva Cotta.
020366304-'72
Valo!r R$ 38 .500, 00
Publiquê-se e currpra-se.

JOAO FERREIRA DA STL TITHO
Paêsidente da Câmerâ
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COISIRÀIo No : 000O2/2015-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ÉNTRÊ SI CEI,EBRÀM A
MA}.g,NGUAPE E À.I,BERDÀN JORGE DA SIIVÀ COTTA, PA.RÀ
PRESTÀÇÀO DE SERVIÇOS CONFORHE DISCRIMINÀDO NESTE I
FORIG, ABAIXO:

Rua Duque dê Caxias. 123 - Cêntlo - Mamanguape pB, CNPJ Í.t" 72-'120.256/ 0001-52,
rêprêsentada pe]o Prêsidentê da Câ$âra Joâo Fêrreira da Silvâ Filho, Brâsi1êiro,

CIÁÚSUIÀ STXTÀ - DO PÀGÀ}'E}ITO:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediênte procêsso regular,
maneira: Mênsalmêntê, para ocorlêr no prazo dê trinta dias, contados do
adilllplemento dê cada parcel-a -

o

NO t)I
ii

pe

tÊ
D1

Comerciantê, !êsidente e domiciliado na Rua Sêvêrino Victor, 45 - planalto - !íamalguape - pB,
CPF n" 031.463.444-40, Carteira dê Idêntidade io 2.2AA-944 SSP-PB, dor:avantê sinplesmente
COl.::f RATÀIrIE, e do outro lado Àlberdan Jorge da Silva Cotta - Àv. Senador Rui Cârneiro, 214 -
Centlo - Mamanguape - PB, CPF n" 020.366.304-72. doravênte simplesmente COMIRATADO, decidiram
às partês contratantes assinar o presente contrato, o qual se .rege_rá pefas c1áusufas e
condiÇõês sêguintes:

CIJÀUSUIÀ PRII&II,À - DoS I'UIDÀI@TTOS DO COlfRÀlO:
Este côntlato decorre da licitação modalidade fnexigivêl n" INo0002/2015r processadâ nos
termos da Lei Fede.al n" 8.666/93 e suas a.lteraÇôês.

CLiíUfi,IÂ SEGÍ'NDA _ DO OBJBM DO COI*IBÀTO:
o presente contrato tem por objêto: PrestaÇão de se.rv.iços técnicos especializados na á_rea
jurídica - Advogado -, corlespondeDdo assessorla e coDsultoria jurídica junto a câmaxa
Municipal de I'íêmêng'uapê -

O fornecimento e/ou prêstaÇâo dos serviços deverão obêdêcêr rigorosamêntê às condiÇõês
exprêssas nêstê instrumento, proposta apresêntada, Inêxiglvel R" IN00002,/2015 e instruÇõês do
Cont-ratante, doc_umentos esses quê ficam fazêndo partes integrantes dô presente contrato,
indêpêndêntê dê trenscriÇâo-

cüfur$rlÀ ÍERCEIRà - Do vãrÍn E paBços:
O valor total destê contrato, a base do preÇo proposto, é de R§ 38.500,00 (IRINrÀ E OIrO MIL E
OUINHENIOS REÀIS ) .
Represertado por: 11 x R$ 3.500,00.

cüíu$IIÀ oIÍÀRTÀ - DO RB,ÀirúSAàüEtrlO:
Os preÇos contratados são fixos pelo periodo de um ano, exceto para os casos previstos no Àrt.
65, §S 5" e 6", da lei 8.666193.
oêor.rêndô o dêsêquilíbrio econômico-financeiro do contrâto, poderá ser rêstabelêcida â rêlaÇào
que as partes pactuaram lnicialmênte, nos termos do Àrt. 65, lnciso IÍ, À-linêa d, da l,ei
8.666/93, mediantê comprovação docr-mênta1 ê rêquêrimêntô êxplesso do Contratâdo.
O Contratado se obrigia a prêstar seus sêrviÇos na sêdê do Contratante ou êm utla de suas
dependências. com visj-tas s-istemáticas, fora disso, fi-ca.rá â inteira disposiÇão, diarianente,
êm sêu êscritório. ou quando convocado âLêatori-âmênte.

C],ifu,$IIÀ O{ENTÀ - DÀ D€[IÀçãO:
Às despesas corlerão por conta da seguinte dotaÇão, constante do orÇamênto vigente:
Rêcursos Próprios da Câmara l'lunlcipal de Mamânq"uâpê: 01.01 01.031.0001.2001 3390.35.00

da sêguinte
pe!1odo de

crÁu$rrÀ sÉrnlÀ - Dos PRÀzos:
O plazo ltráxiltro pârâ a exêcução do objêto orâ contratâdo, corlfoIme suas caractêrísticas, e que
adr[ite prorrogaçáo Dos casos pre\ristos pela l,ei A.666/93, está abaixo indicado e se!á
considerado a partir da assj-natura do Contrato:

Início: Ímediato
Conclusão: 11 (onze) meses

o prazo de vigência do presentê contrato será deterrlinado: até o final dô exelcício finâncêiro
de 2015, coBside.ado da data de sua assinatura-

CIJIITSUIÀ OI!ÀVA - DÀS OBÀ,IGàçIOES IX) OON:IRÀTàtrTTE:
a - Efetua! o paqameBto relativo ao fornecimento ou plêstaÇão do9 serviÇos êfetivanente
rêalizados, de âcôido com as respectivas cláusulas do prêsentê contrato;
b - Proporciortar ao Contratado todos os meios necessários pala o fiel forrteciglento ou
prêstâÇáo dos sêrviÇos contratados;
c - Notificâr o CôDtratado sobre qualquer irregularidade êncontrada quanto à quâlidade dos
produtôs ou sêrviÇos, exercendo a mais allg)1a ê complêta fiscalj-zaÇão, o quê Dào eximê o

i

UMENTO N

E.IPâ

ANE

DE

oJ c

(

Contratado de suas responsabilidades contratuais e 1ê a1s

§:

^

Pelo presente inst-rumento particufar dê cont-rato. de r.m lado Cámara Municipal de



a - Executar dêvidamênte o fornecimênto ou servicos dêscritôs na C1áusu1â c
CIÀI'§,IÀ }IONÀ - DÀS OBRTGÀçOES DO @I+TRÀTADO I

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o
assinado pêlas partês e por duas testemunhas.

TESTEM'N}TAS

preseDte contÍato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos p
atividade relacionada ao objeto contratual, côm observância aos paazos estlpulado
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obriqaçôes concernentes à legislação fi

titulo, perante geus fornecedores ou terceiros em razão da execuÇão do objeto contrat
c - Mânter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, guando da ex
contrato, quê o rêprêsêntê intêgrahêntê êm todos os sêus atos;
d - PerBitir ê facilltar a fiscalizaÇâo do contratante devendo prestar os i
esclarecimentos solicitados ;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratantê ôu a t
dêcofientes dê sua culpa ou dofo na êxecuÇão do contrato, não excluindo ou reduzi-
r:êsponsabilidadê a fiscalizaÇão ou o acoqparhamento pelo órgão interêssado,'
f - Não ceder, traIrsferir ou sub-contratâ!, no todo ou ê.n pârtê, o objêto deste instrr.&rênto,
sem o conltecimento e a devida autorizaÇão expressa do Contratântê;
g - Mantêr, durantê a vigência dô côntrato, êm co[patibilidade com as obrigaçõês assr.urddas,
todas âs condiÇõês de habilitaÇão e quallficaÇão exigidas no rêspectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os documentos nêcêssários, sênprê que solicltado.

crÁr$rrÀ DÉrDiÀ - DÀ Àr1BÀção E REscrsÃo Do coúanÀlo:
Estê contrâto poderá sê.r alterado, u.Irilateralmente pê1a Contratântê ou por acordo êntrê as
partes, Dos casos previstos no Àrtigo 65 ê sêrá rescindido. de pleno dlrêito, conforme o
disposto nos Artigos 7'7, '78 ê 79 da Lêi 8.666/93-
o Côntratado fica obrigado a acêitar nas mesmas condiÇôês contratuais, os acréscimos ou
supressões quê sê fizêrem necessálios, até 259 (vinte e cinco por cento) do val"or inicial
atualizado do contrato, e, no caso dê reformÁ de êquipaEento, até o 1i[ite de 509 {cinquênta
por cento) para seus acréscimos.

c,,ÁUsulÀ DÍEDG' R,It.EInÀ - DÀs PENÀI,IDÀDES:
A recusa lnjugta em deixar de cunq)ri-r as obrigâÇôes assurlidas e prêceitos legais, sujej,tará o
Conti:atado, garantida a prévia dêfesa, às sêguintes penalidadês prêvistas nos Arts. 86 e 87 dâ
tei 8.666/93: a - advertência; b - tmrlta de mora de 0,58 (zero virgula cinco por cênto)
aplicada sobre o valor do contrato por dia dê atraso na entrega, no inlcio ou na êxêcuçào do
objeto ora contratadoi c - multa de 109 (dez por cento) sobrê o valor contratado pe1â
lnexecuÇão total ou parcial do contrato,' d - suspensão têmporária de participar em licitaÇâo e
impedimento de contratar com â AdninistraÇào, por prazo dê atê 02 (dois) ânos,. e - declaxaÇão
de isidoneidadê parâ licitar ou contratar com a ÀdRinistraÇão Pública enquanto peldurarem os
motivos deterÍLinantês da punição ou até quê sêja promovida sua reabilitaÇão perarte a própria
autôridade que aplicou a pênalidade; f - samultanêâmênte, qualquer das penafidâdes cêbivêis
Írlndamentadas na Lêi 8 - 666193.

crÁrr$ÍÀ. DÉcrtaÀ s@mA - rx, BoRo:
Para dirimir as questôes dêcorrentes deste contrâto, as partes elêgeIl o Foro da Comarca de
l'Íaeânqnlape, Estado da Paralba-

prêsentê contrato êm 02 (duas) rias, o qual vaa

Marnãnguape

PEIO COI',TRArÀ]ÍrE

PB, 04 dê Fevereiro dê 2015.
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ÀLbêrda[ iIolgê da. Si.Iwa Cotta

trlbutária ê trabalhigta, bêm como por todas as dêspêsas ê compromissos assLtrtridos,
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ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Seecional da Paraíba

cERrrDÃo N" J6

CERTIFICO que o (a) Advogado (a) ALBERDAI\ JORGE DA SILVA
COTTA encontra-se inscrito (a) no Quadro de Advogados desta Seccional
sob no 1767 desde 1410411978.

CERTIFICO, que o (a) advogado (a) encontra-se com a referida inscrição
regular.

CERTIFICO, Que o (a) advogado
obrigações compulsórias.

(a) encontra-se quite com suas

CERTIFICO, que o (a) mesmo (a) não sofreu, nenhuma san@o disciplinar
por parte deste Egrégio Conselho.

CERTIFICO, que a presente certidão é para fins e efeitos de direito.

O referido é verdade. Eu, Laura de Lizieux Almira de
Lira, digitei e conferi, sendo viálida pelo prazo de 60(sessenta) dias,
conforme Provimento 42178 do Conselho Federal da OAB. Secretaria da
OAB-Paraíba/PB em 19 de janeiro de 20L5.

VISTO: Ni Moreira Nunes

|)
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Rua RodÍEues deAqüno,37 - Cent! - Fone: (83) 2107-5200. Fax Píes.: (83) 210?-5207 -Fâx Sec.:i83) 2107-5205 'Fax Íes':(83)2107-5206 - CEP 58013-030 - Joào Pessoa PB

Endeíe@ na lntemet www oruô.áô ú i."í p*iJe'nciagoaupu.org tr - e<naii secÍetaíiag eral@oabpb.oÍg.bÍ - Émarl: cedoatspb@oi'com br
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Certidáo - AplicaSo In[aNet age

MIN§TÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Rêcêita Fedêral do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE OÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUT
, FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA UNIÂO

Nome: ALBERDAN JORGE DA SILVA COTTA
CPF: 020.366.304-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de

responsabilidade do suieito passivo acima identiÍicado que viêrem a ser apuradas, é certiÍicado que:

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a

exigibilidade suspensa nos têrmos do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966 -

Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisáo judicial que determina sua

desconsideraçáo para Íins de certificação da regularidade Íiscal; e

2. náo constam inscriqôes em Dívida Ativa da Uniáo na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

(PGFN).

conforme disposto nos arts.205 e 206 do cTN, este documento tem os mesmos eÍeitos da certidáo

negaliva.

Esta certidáo refere-se exclusivamente à situaÇáo do suieito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e
abÍange inclusive as contribuiçóes sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágraÍo único do art. 11

da Lei nq 8.212, de 24 de julho de 1991 .

A aceitaçáo desta certidáo está condicionada à verificaÇáo de sua autenticidade na lnternet, nos

endereços <http://www.receita.Íazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.Íazenda.gov.br>.

certidão emitida gratuitamente com base na Portaria coniunta RFB/PGFN na 1 .751 , de 0211012014

Emitida às 18:23:05 do dia 30/01/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 2910712015.
Código de controle da certidáo: 4946.806A.0EGA.F825

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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https://certidaoconiunta.receita.fazenda,/Aplicacoes/sSL/ATSPo/CNDConiunta/Emis "' 3010712015
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER

CERTIDAO

cÓDtGo: 9FE8.AE5B.0268.4BCA Emitida no dia 1910112015 às 10:34:5

ldentifi cação do requerente:

cNPJ/CPF: 020.366.304.72
R.c. :146752. SSP/PB

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 identificação não pertence a
contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba.

A presente Certidão não compreende debitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem
exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela
porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidâo 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.

OBS: lnválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou
prestação de serviços de tiansporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não
êompráendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado
estiver localizado no estado da Paraíba.
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válida com a aoresentacão coniunta do cartão de inscrição no CPF ou no CNPJ da- 
Setretaria d'a Receíta Federal do Ministério da Fazenda'

Gertidão de Débito emitida via 'lntêrnet'.
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ESTÁDODAPARAIBA

PREFEITI]RA MI]MCIPAL DE MAMNOUAPE
SECREIARIA DE FTNANçAS

DEPT9 DE ARRECADAçÃO E TRIBUTOS

CERTIDAO NEGATIVA
cÓDrGor11z1.oo.oo

Certifico para os devidos fins, que de conformidade com as informações

prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, NÁO CONSTA DÉBITOS
referente a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data em

nome de ALBERDAN JORGE DA SILVA COTTA, inscrito no CPF n' 020.388.304-

72, residente na Rua Senador Rui Cameiro, 214 - Campo - Mamanguaoe-Pb, ficam,

todavia, ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que

venham a ser posteriormente apurados. Do que constar, passamos a presente ceÍidão,
para fins de PROVAS JUNTO A TODOS E QUAISQUER ÓnCÃOS. Assim sendo e

exercendo o cargo de Diretor do Depaúamento de Arrecadação e Tributos lavro e assino

a mesma

Mamanguape-PB, l9 de Janeiro de 2015.

Pref uape

CICERO
Diretor

SOUZA
d a ção e Tributos

Valida por 180 dias
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JUSTIÇA DO TRÀBALUô

csnrroÃo NEcÀTrvÀ oe oÉarros rRÀBÀLHrsrÀs
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N ri4

11,Á fic
Nome: ALBERDAN JORGE DA SILVA COTTA
CPF: 020 .366 .304-72
Certídão i" | 7 6372032 / 2OL5
Expedição : 1,9 / 01, / 20t5 , às 11:44:19
validade: L7/07 /2015 - 180 (cento e oiEenta)
de sua expedição.

dias, contados da data

Certifica-se que ÀIJBERDÀN JoRcE DÀ srlJvÀ coTTÀ, inscrito(a) no CpF sob
o n' 020.366.304-72, NÃO CONSTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 1,2.440, de Z de julho de 2O!L, e
na ResoluÇão Admin j. s t rat. iva n" f470/20t1 do Tribunal Superior do
Trabal-ho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Cert.idão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados aLé 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atest.a a empresa em relação
a todos os seus estabe Iec imentos , agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabal"ho na
Internet (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuiEamente.

rNFORÀ'ÀÇÃO TMPORTÀr{TE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naLurais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabal-ho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória E.ransiLada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusi-ve no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em 1ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Públ-ico do
Trabalho ou Comissão de Concil-iação Prévia.

Dú?rd.ts e sugesLões: c;:d!J:s.. ius-br
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ESTÀDO DÀ PÀXÀIB.A

CiiI',ÀRÀ }T,NICIPÀL DE I.ANANGUÀPE
COI{ISSÀO PER}.íÀNENTE DE LICITÀçÀO

INE'(IGÍVEI. }I" IIIOOOO2/2O15

DECI,ARÀÇÃO - PUBLICAçÃO

observânci

DECTARÀÇÀO

Declaro para os dêvidos fins dê direito, quê uma cópia dos têrmos de RatificaÇão e AdjudicaÇão
bêm como do respectivo êxtlato dê Inexigibilidade de LicltaÇão referentes ao processo acimà
indicado, fôrám devidemênte afixadas no Quâdto dê Dian -Igaç!ão dêstê órgão, nestâ dâtâ, êm

as dispo Çôês da Lêi Fêderal n" A.666/93 e suas altêraÇôes postêriores.

de Fêvê.rêiro de 2015.

\/ CÍÂUDIO T,EITE FILHO
Presldente da conlissão
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
CÁUAR"A T.{UNICIPÀI DE }&}GNGUÀPE

COMI SSÀO PERMANENTE DE LICTTÀçÀO

rNEEGÍVEL N" DTOOOO2,/2015

DECI,ARÀÇÃO - PI]BLICAÇÃO

DECLÀRÀÇÃO

Dêc1aro para os devidos fins de direitô, que uma cópia dos têimôs dê Ratificação e ÀdjudicaÇão
bêm como do respectivo êxtrato de Inexigibilidade de LicitaÇão .êferentes ao processo acin.l
indicad.o, forâm devidamente aflxadas no Quadto dê Divrr]-gãção deste Órgão, nesta data, êm

observância as disposiçóês da Lêi Federal n" A-666/93 e suas altelaÇóês posteriores.

Mamangnrape - pB, 02 de Peveleiro de 2015.

S
TÀ DE PÀIVÀ

Chefê dê Gabinete
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ESTADO DA PÀRA|SA
GÂMARA MUNtctPAL tE MAMAtrlcuaPE

RATrFrcaçÃo E ADJUtxcAçÂo - tNExtctBtLtDADE N. tN00o02/20ís
Nos termos do6 êlemêntos constante da respectiva Exposhão de Motivos que instrui o
processo e obseryado o parecer da Assessoria Jurídica, rêíêrenle a lnexigibilidade dê
Licitação no lN00O0?12015, que obietiva: Preslaçáo de serviçG técnbos 6pecializados
na área juridica - Advogado; RATIFICO o coírGpondente f{ocedimerto e ADJUDICO o
seu objeto a: Alberdan Jorge da Silva Cotta - R$ 38.50O,0O.

Mamanguape - PB, 02 de Fevêreiro de 2015
JOÃO FERREIRA DA SILVA FILHO - PTCSidENtE dA CâMArA

PUBLICAR:

- Ouadro de Divulgação do Órgão Reelizâdor do Certame - 02.02.í5
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ESTADO DÂ PARA|BA
cÁ ARA MUi,IICIPAL DE MAMAI}GiUAPE

EXTRATo DE rNExrcrBrLrDADE DE LrcrrAçÃo
PROCESSO: Exposiçáo dê Motivos n" lN0OmZ2015
OBJETOi PÍê6tãçâo de serviços técnicc êspecializadG na áÍêe iurídice - Adyogado.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso ll, da Lei Federal n' 8.666/93 e suas alteÍações
AUTORIZAÇÃO: Secretaria da Câmara Municipal de Mamanguape.
RATIFICAÇAO: Presidente da Câmara, em O2IO2Í2O15.

PUBLICAR:

tr - Quadro de DivulgaÇão do Orgão Realizador do Certame - 02.02.16
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ESTADO DA PARAiBA
CÂMARA MUNrcIPAL DE MAMAIIIGUAPE

EXTRÂTO DE CONTRATO
OBJETOj PÍesteão dê serviços técnicos especializados na área jurídica - Advogado.
FUNDAMENTO LEGAL: lnexigtbilidade de Licitação n" lN000O2/20'15.
DOTAçAO: Recursos Próprios da Câmara Municipat de Mamanguape: 0í.Oi
01.m1.mfi .200, 3390.3s.00
VIGÊNCIA: até o Íinal do exercicio financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal dê Mamanguape e:
CT N' 00002ãí5 - 04.02.1 5 - Alberdan Jorge da Silva Cotla - R$ 38.500,00

PUBLICAR:

Ll - Quadro de Divulgação do Orgão Realizador do Certame - 04.02.15
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ESTADo oe eRReÍee

PREFEITUF'A MUNICIPAL DE Ú'AMANGUAPE

Diário Oficial do Município
FITNDADO PELA LEI N" 43 DE 16 de JfiLHO 197.1

ESTADo DA PARA|BA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

RATtFTcAçÃo E ADJUDTGAçÃo - rNExrcrBrLrDAoE riro rN0o0oz20í5
Nos termos dos elementos cordarúe da r6pe€liva Exposiçáo de Motivos que in$rui o proc6so e obseÍvado
o pare6êÍ da Assêssoria Juridica, ÍeíeÍênte a lnexigibilidade de Licitaçáo no IN0O0O?J2()15, que obietival
Prestaçâo de servçc técnicos especial2ados na área jurídica - Advogado; RATIFICO o coÍrespondente
píocedimer{o e ADJUDICO o seu objeto a; Alberdar Jorge da Silva Cotta - R$ 38.5m,00.

Mamanguape - PB, 02 de FeveÍeiro de 20í5
JoÃO FERRETRA DA stlvA FtLHo - Pr6idente da Câmara

ESTADo DA PARAíBA
GÂMARA MUNIGIPAL DE MAMANGUAPE

ExrRATo DE tNExtctBlLtDADE DE LtctraçÀo
PROCESSO: ExpGiçáo de Moüvos no lNmmzãís. OBJETO: Pr6tação de serviços técnicos
espêciatizados na área jurídica - Advogado. FUNOAMENTO LEGAL: Art.25, incbo ll, da Lei Federal no

8.666/93 e_ suas alteraçóes. AUTORIZAÇÃO: Secretaria da Câmara Municipal de Mamanguape.
RATIFICAÇAO: Pr6iderÍe da Câmara, em OZO2Í2O15.
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o. CPL.ESTADO DA PAFTAíBA
PREFE'TU FTA MUNTCIPAL DE M.A,MANGUAPE

Diário Oficial do Município
FITNDADO PELA LEI N" 43 DE 16 de JULHO t97t

ESTADo DA PARAÍBA
CÂMARA MUNTCTPAL t E MAMANGUÂPE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Predaçáo de serviços técniços 6peciatizados na área juÍídba - Advogado. FUNDAMENÍO LEGAL:
lnexigibilidade de Licitação no lN000oz2015. DorAÇÃo: Recursoo próprios da câmara Municipal de
Mamanguape: 0í.01 fi.mí.0001.200í 3390.35.00. V|GÊNC|A: até o final do exercicio finarceÍo dê 20i5.
PARTES CONTRATANTES: Cemara Municipat de Mamanguape ej CT No mOO?J2015 - 04.02.15 _ Atberdan
Jorgo da Silva Cotta - R§ 38.50O,0O.

uÊs: rnl,rnrtRoANO:2015
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
TRAMITA - Sislema de Trãínitaçâo de Processos e Documêntos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal dê Contas do Estado da Paraíba certiflca que em 12103/20'15 às 14.53.27 foi protocolizado o documento

sob o No 15238/15 da subcategoriâ Licitações 2015, íeferente a(o) Câmara Municipal de Mamanguape. mediante o

recebimento de informaçóes/arquivos eletÍÔnicos encaminhados por Claudio Leite Filho.

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Mamanguape
Número da Licitâçáo: 00002/2015
Órgáo de Publicação: Jornal Oficial do Municipio
Data de Homologaçáo. 0210212015

Responsável pela Homologação: Câmara lvlunicipal de Mamanguape
Modalidade: lnexigibilidade

,Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor Estimado: R$ 38.500,00
Valor: R$ 38.500,00
Fontes de Recursos: Recursos Ordinários (91).

Objeto: prestação de serviços técnicos especializados na área juridica - Advogado - correspondendo assessoria e

consultoria na árêa juridica iunto a Câmara Municipal de Mamanguape.
Proposta í - Valor da Proposta: R$ 38.500,00
Proposta 1 - Proponente Pessoa Física (Nome): Alberdan Jorge da Silva Cotta

Proposta 1 - Proponente Pessoa Fisicâ (CPF): 020 366.304-72
Proposta 1- Situaçáo: Vencedora

IINFoRMAÇÃO OO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: sim

ttNFORMAÇÁo DO SISTEI/IAI No de Dias Fora do PÍazo: 2

Oocumênto

[PDF] Termo de Homologaçáo 1 ea4761 ec9969d 80 3e48086999508062

João Pessoa, '12 de Março de 2015

Assinado Eletronicamente
oníor@ LC .6i93. allo,ád2 pôla LC 91,2cag ú

p.. Retiflrcílo lÔ!ÊmÔ ôllotdo pola

Sistêma dê Procêsso ElêtrÔnico do TCE'PB

cenrdâo de Recibo Protocolo. Doc. 15238/1 5 ln§erido por Íramita (§eíado arltomatlcamente) em 12!0312015 1453"-',"iiÃr* 
p"i õr"rJio Leite Fitho em 12103/2015 14:53 Aurenticâçâo d448e2e2 8065ed 1 71 b51 0asb7í8890bí
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Tribunal de Contas do Estado da paraíba
TRAMITA - Sistemâ de T.arnitâção d€ processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 12t0312015 às 15:Og:22 foi protocolizado o documento
sob o No 15244115 da subcategoria Contratos 2015, Íeferente a(o) Câmara Municipal de l\4amanguape, mediante o
recebimento de informaçóes/arquivos elekônicos encaminhados por Claudio Leite Filho.

Número do Contrato: 0000220'15
Data da Assinatura 0410212015
Data Frnal do ContÍato: 3111212015
Valor Contratado: R$ 38.500,00
Situaçáo do Contrato: Vigente
Objeto: Prestação de seÍviços técnicos especializados na área juridica - Advogado - correspondendo assessoria e
consultoÍia jurídica junto a Câmara Municipal de Mamanguape
Contratado (Nome): Alberdan Jorge da Silva Cotta
Contratado (CPF): 020.366.304-7 2

INFORMAÇÃO DO SISTEIVAI Envio Fora do Prazo: Sim
IINFORMAÇAO DO SISTEI\,l4] N0 de Dias Fora do Pruzo. 2

lPDFlContrâto l.'. lrrooar, "oooor"os"ororou, 
o"orr"ri

João Pessoa, '12 de Março de 2015

l;: ,,r Assinado Eletronicamente
,..,'. : .:: ...i.,Íe , c l!-i:r âuêr".â 

"r 
á i ij q1 :lrrca ê

pJ. R,tr6.fti riÊ.!c il!ê i.ní,e?
naTc 1'24ú!

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certrdão de Rêcibo Protocolo Doc. 15244115. lnserido por Tramllê (qêrâdo automaticâfienle) en 121a312415 15 AA

lmpÍesso poÍ ClaLrdio Lêilê Filho êm 1210312015 15:0C. Autênlicâçâcr d2íÍ7ô82e 8ec2116164 fbú6 80e8441 299

Documonlo fnrormaaoz llr-rtenticaçao


