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EsrÀ.Do DÀ plr.uÍa,u
cÂr,6x"a t{uNrcrPÀL DE ranaÀGuÀPE

cor'ÍssÀo pERTGNEiÍrE DE LrcrTÀÇÃo

PRocEsso r-,rcr rarónro INEXIGIVEL

rxrr<reivrr, No rNoooo2/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 160107ÍNOOO 02

óRGÃo REÀLr zÀDoR Do CERTÃME:
Cânara urmicipal de líaranqruape
Rua Duque de caxias, 123 - cêntro Mamanguape - PB
cEP: 58280-000 - Te1: (083) 3292-2186.

OB.fETO:
PrestaÇão de sêrviços técnicos especj"alizados na área julldi.ca - Advogado -, correspondêndo
assessoria e consultoria juridicâ junto â Câmara l,Íunicipal de l,Íamângmapê

ElEuENms BÁsrcos Do PRo@sso:
soT,rcrrÀÇÃo E JUsrrF'rcATrvÀ DA coNTRÀTÀÇÃô
Àro DE DESTGNAÇÃo DA courssÃo Jt rGÀDoRA
DECrÀRÀÇÃo DE DrspoNrBlLrDÀ.Dn onçatcwráera
ÀuroRr zAÇÀo PABA REÀrr zÀÇÃo Do CERTAME
PRorocolo E ÀuruAçÃo Do PRocBsso
coNsrDERÀÇÕEs DA coMrssÃo JULGÀ.DoRÀ
ExPosÍÇÃo DE Morrvos
ÀpRovÀÇÃo DÀ Àt/roRrDÀDE supERroR
PÀxnCER JURÍDICO
Àros DE RÀTrFrcÀÇÃo E ADWDTCAÇÃo
CONTRÀTO CORRESPONDENTE
PUBrrcÀçÕEs
DoCU}'GNTÀÇÀo Do coNTRÀTADo
ÀNEXOS
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EsrÀDo DÃ' pÀR.uÍsÀ
c.âl na ulrNrcrpÀr DE latlÀllcrrApn

srcnErÀn"ut DÀ cÂrarÀ MlrNrcrpÀrJ DE uÀllÀNcIIÀpE

Mamanquape PB, 06 de Janeiro de 2016.

Senhor Prêsidênte da Câmara,

solicitamos quê seja autorizâda à Co[Lissão Permânente dê LicitaÇào dêstê órgão, realizar
plocedimento de Inexi qibil-idade de Llcitação, nos têa'mos do Â-rt. 25l inciso II, da Lei Fêderal
n" 8.666/93 e suas alteraçôes postêriores, destinado a:

prestaÇâô de serviÇos técnicos espêcializados na área jurldica - Advogado
assessoria e consultoria jurídica junto a Câ&ara Municipal de Mamanguâpe.

correspondêndo

Justificatj-va para a nêcêssidade da solicitaÇão:

À contrataÇão acina descrita êstá sendo solicitada, nos termos das especiflcaÇõês técnicas e
informaÇôes complemêntares que a acompanhar, quando for o caso, motj-vada: pelê necessidadê de
de§envolvimento de açÕes conti-nuadas para a promoção de atividades pertinentes, visand.o à
maxiRizaçâo dos recursos em relação aos ôbjetivos programados, consideradas as diretrl-zês e
rnetas deflnldas nas íerlamentas de p1ânejamento aprovadas.

Informamos quê existe disponibilidade de dotaÇão específica no orÇamêntô vigêntê para a
êxêcuçâo do objeto a ser l-icitado, consoante consulta êfetuada âo setor contábi1. Certos de
contarmos com inediata aprovaÇão desta solicitaÇão, indispensável à continuidade dos txabalhos
desenvolvidos, ficamos a inteira disposiçâo para maiorês esclarecimêntos que forem julgados
necessárlos.

Àtenci- osamente /

ELIENE NUNES DO SÀNTOS
secretá-ria

I



tue-À- AlbBrdan Cotta - Advogado - O^B-PB-l767
Causas cíveis, criminais, comerciais e trabalhistas.

Ma ma ngr r:rpc/l)l3, 04,.lc jrneiro dc 2016.

Scnhor l)residcntc,

I'ckr 1:rreserrrc, etr, Alber.larr Jorge clir Silva Cona, advogatlo
irtserito rü ()AtyPB, srrb o númcro t767, (lPIr 020366.J0+7t, com escrirório
§rurr1() i\ Av. Scnirdor l(ui tlarrrciro,2l4, na ciclade de Mamungunpe/PB, venho
nlui rcsprlitos melrfe pcritn[c V. Exa. oícreccr l)r()posta parâ prestâr serviços de
.\ssr:ssrrriii ]rrrirlicu n cssc Pr:dcr Lcgislati«t, nre.lianrc pâgâmcnto dc R$ 1.500,00
(rrtls nril ü tlrrinhcrrtos rciris), nrenslis, t'selirrccenclo (luc cstoLt inscrifo nos qtradros
Ji, ( ).{}1,4'll, .les,.le t, tlirr 04 ,.1., rrbril .l. t97tJ, eorn() coml)rovil o documenro cm
iurr\(,, jir terrJtr exr:r"iJrr a ltrnçit, .lu irssçsst,r jurirlico nirs I'rcÍêitrrras ilt Biria da
I raiciio, Curral dt' Cirna, lt:rpororoea, Jac:rrlir e Mirraracr, bcnr como às Cârnaras
ir,íuniciplls dc C)apirn c ()urral tle (lirna, alem tlc jii rcr exercido, também, o cargo
l'rocura,.lôr Ceral da UVB - Uniâo tlc Vcrcirtl«rrcs tlo llrtsil, rendo, portanto, larga
(\l)r'ri(1r)drr rro cxcrciei<l,,la reíeritlit irtivitlar,lç.

\frl)( i{,\.llllclite

c\ü*dsJe\{.
Alberdan Cotta

.Àtir't,qrrilu

Ilnr,.,. Sr.Vcreit.lor

J,,ao Fcrrt'ira da Silva I;ilh.r
Prrsi«lerrrlte r.la (lârnar;r M rrnir'ipirI
\{rtntit n I 't]

Escrit(,r'i(): r\\çniJa Scnador Rui Carnciro.2l4- Marnanguape-PB. CEP 58.280-000
l;ouc-l"rrx (08» 32922229 Celular (083) 99812373
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EsrADo DÀ pm.e.ÍsÀ
cÂr,ExÀ MIrNrcrPÀr DE rararreuãPE

TERMo DE REFERÊNCIA

1. O.DO OB"rErO
1.1.Constitui objeto da presente contrataÇão: PrestaÇão de serviÇos técnicos especializados na
área jurldica - Àdvogado -, cor-respondendo asgessoria e consultoria jurldj-ca julto a câma.ra
Munj-cj-pa1 de Mamanqnrape.

2.0.Jusrrrrc rnrÀ
2.1.4 contratação acltna deôcxita, que se!á processada nos te.rmos deste instrumento,
especificações técnicas e informaÇÕes complementa!ês que o acoryanham. quando for o caso,
justifica-se: Pela necessidade de desenvolvimento dê aÇõês continuadas para a promoÇão de
atividades pertinentês, visando à maxirLização do§ recuraos êm rêlaçáo aos objetivog
programadog, consideradas as diretrizes e metas defiBidas nas fenamentas de planejamento
aprovadas. Às caracterlsticas e especificaÇões do objeto da rêferida contlataÇào sàô:

céorso DrserrflNÀçÃo ullrDàDl QqârÍrrDÀD!
I SêrviÇos técnicôs espêcializados na árêá iuridicê - Àdvôgado. o Contrãtadô mês 12

deverá prestar seus serviços na sede da Câmàra Municipal de Mamanguape ou
em uma dê suas depenCências, com visitas sistemáticas, íorã disso, fÍcará a

inLeira d.isposiÇáo, dia.riamente em seu escrltótiô, ou quando convocado
aleatori amente.

3.0.M IRÀTàüENTO DII,SRETICIIDO PTRÀ T,G/EPP
3. 1. Sal"ietta-se que na leferida contratação, nào será concedido o tratamento diferenciado e

siq)lificado para as l.Íicroempresas e EDpresas de Pequeno Polte, nos termos das disposiÇóes
contides nos Àrts. 41 e 48, da Lêi co(p1emêntar no L23/2006, por estar plêsente a condiÇão
prevista no inciso Iv, do A.rt. 49, do mesmo dipLonâ legal: LicitaÇão inexlglvel - Art. 25, ÍI,
da Lei Federal no 8.666/93, alterada.
3-2.No procêsso, portanto, deverá ser considerado quaisquer fornecedor ou êxecutente em

potenclal que se enquadre nos rêquisitos da norEa parâ as hipóteses de inexlgibilj"dadê de
licitação, lnclusive as I'licroempresa, Empresa de Pegueno Porte e Eguiparados, nos termos da
legislaÇão vigente.
,l . O. DÀ§ G|RrGAçOES DO C§t+ItsÀEÀItTE
4.1.Efetuar o pagamento relat.ivo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as
cláusulas do rêspêctivo contrato ou equivalente.
4 .2. propo.rcionar ao Contratado todos os rtrêios necessárj,os para a fiel execuÇão do objeto da
presente contlataÇão, nos termos do coÊespondente anstrumento de ajuste.
4.3.Notifica! o Contratado sobre qualquer lrregularidadê êDcontrada guanto à qualidade dos
plodutos ou serviços, exelcendo a rnaj-s anpLa e completa fiscalizaÇão, o quê nâo êxime o
contratado de suas responsabilidades pactuadas e prêcel-tos legais.

5.0.DÀs oBÀrGÀçõBs Do cltgrRÀtÀDo
5. 1. Responsabili zar- se por todos os ônus ê obrj-gaçõês concernentes à tegislaçáo fiscal, civil,
t.ributália e trabalhista, bem como por todas as despesas e comproruissos assulidos, a qualquer
t1tu1o, perantê geus fornecedorea ou terceiros em .razão da êxêcuçào do objeto contrâtado.
5.2.Substituix, àrcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresenta-rem
alteraÇões, deterioraçóes, inperfeiÇóes ou quaisque! iffegularidadês discrepantes às
exigências do instrumento de ajuste pactuado, aindâ quê constatados após o recebinento e/ou
pagamento-
5-3.Nâo transfêrir a ôuttêm, no todô ou em parte, o objeto dâ contratação, salvo mediante
prévia e expressa autorizaÇáo do Contratante.
5.4.Mante!, durante a vigência do contrato ou instrumentos equivalente, ên compatibilidade cou
as obrj.gaçôes assumidas, todag as condiçôês de habilitação e quâlificação exigidas no
respêctivo plocêsso licitatório, se fo! o caso, aprêsentaÍrdo ao Contratante ôs dôcrimêntos
necêssárlos, sêmprê que solicitado.
5 . 5 . Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da emplesa que apresentou a

documentaçáo na fase dê habilitaÇão.
5.6.Executar todas as obrigaçôês assr-trnidas com obsêrvância a mê1hor técnica viqentê,
enquadlando-se, rigtolosamente, dentro dos preceitos leqais, normas e especificações técnicas
co!!espondenteg .

6.0.DOS PnAZOS
6.1.0 plazo Eáximo para a exêcuÇão do objeto desta contrataçáo e que adrlite ploffogação nos
casos prêvistos na legislaÇão vigente, está abaixô indicado e será considerado a partir da
assinatura do Contrato:

Inlcio: Imediato
conclusâo: 350 (trezentos e cinqüenta) dias

,^' ^{<:cPrrz



6.2.O ptazo de vigência do contrato sêr:á deternrinado: até
2016, considerado da data de sua assinatura.

o final do exercicio f
o
a

odo contlato, poderá ser rest
termos do Àrt. 65, Inciso 11, À11
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?. o.DO REÀ,,USrÀUEI(!O
7.1.Os preÇos contratados sâo fixos pel-o período de um ano, êxceto pala os casosÀ!t. 65, §S 5" e 6o, da Lei 8.666193.
7 .2. Ocorrendo o desequillbrio econônico-financeiro ecida o
relaÇâo que as partês pactuaram inicialmente, aos nêa daLei 8, 666/93, mediânte comprovação documental e .rêquêlimentô exp.rêsso do contratado.7.3.O Contratado se obriga a prestar seus sêrviços na sedê do Contratante ou êm uÍl,a de SUaSdependêncies,
em sêu escritório, ou quando convocado

com visitas si stemáticas, fora disso, ficará
aleatoriâmente.

a inteira disposiçâo, diariâmentê,

8. O.DO PÀGÀUEIT1IO

8.1.O paganento será rêa1lzado nêdiante processo xegular e em
procedimentos adotados pelo Contratantê, da seguinte naneira: para
dias, contados do pêriodo de adirl!)lemênto,

Mamanguape

observância às
ocoEêr no prazo

norlnas e
de tiinta

9.0.DÀS SÀNçõES ÀDr4rM STRÀrr\rÀS
9.1.4 rêcu§â injustâ em deíxar de cumprj-! as obrigaÇõês as surrlidas e preceitos legais,sujeitará o contratado/ garantida a préviâ defesa, às seguintes penalidaàes previstas nosÀrts. 86 e 87 da Lei 8.666/93r â - advertência,' b - nmlta de mora de 0,5t (zero vlrgula cincopor cento) aplicada sobre o val-ox do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na
execução do objeto ora contratado,' c - multa de 109 (dez por cento) sobrê o valor contratado
pela inêxecução total ou parcial do contlato; d - suspensão têmpôrária dê participar emlicltaÇào e impedimênto de contrâtâr com a Àa[rLini straÇão, por prazo de até 02 (dols) anos; e -declaraÇão de inidoneidade para licitar ou contratar com a Ad&inistraÇão púb1ica ênquanto
pêrdurarem os notivos detêrninantes da puniÇào ou até que seja pxotBovida sua reabrlitação
perante a própria auto-ridade que apl-icou a penal1dade,. f - simultaneamentê, qua]quer das
penalidades cablvêis furdamêntadas na Í,ei 8.666193.
9.2.Sê o valor da multa ou indenização dêvj-da não for xecolhldo no prazo de 15 dias após a
comunicação ao Contrêtadô, será automaticamentê dêscontado da primeira parcela do pagamênto a
quê o contlatado viêr a fazer jus, acrescido de juros moratórios dê 1t (um por cento) ao mês,
ou, quardo for o caso, cobrado judlcialmênte.
9.3.Àpós a aplicaçào dê quaisquêr das penalidadês prevj-stas, realizar-sê-á conunicaÇão êscxita
ao Contratado, ê publacado na imprensa oficial, excluldas as penalidades de advêltência e
multa dê mora quando for o caso, constando o fundámento Iêgal da punlçâo, informando àinda quê
o fato sêrá registrado I]o cadastxo correspondêntê.

PB, 06 de Janêiro de 2016.

EIIENE NUNES DO SÂ].TTOS

Secretária

-v" rr
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EsrADo DÀ plreÍgÀ
cÁrÀR,a rÍrrNrcrpÀr DE t tiÀrseuÀpE

REFEREMIE: PESQUISÀ DE MERCÀDo

1.0 _ DO OBJETO
1 . 1 - Constitui obj eto da respectiva
êspeclalizados na área jurídica - Advogado
junto a Cârnara Munlcipal de Mamãnguape.

sol].citaÇão: PrestaÇão de servj.Ços técnicos
correspondendo assessorj-a e consultoria juridica

2.0 - DA PESQUISÀ DE MERCÂDO
2.1 - com base nos custos paaa execuçào do objêto da contratação em tela, gua-rdadas as suascaracterlsticas e particularidadês, ôbtidos media]]te consulta efetuada a outras entidadespúblicas, setoriais e de classes, bêm como os p.eços praticados no mêlcado para atividadês
sinilarês, relacionamos âbaixo o preço de refe!ência considerado satisfatório.
2.2 - NÍês que serviu dê base pârâ êlaboraÇão da refêrlda pesquisa: Dêzenblo dê 2015.

CODIGO UNIDÀDB euÀNTrDÀDE p.ü1 rT,iÂRro
12 3. 500, 0ô

P. TOTÀI
4:.00ôr 00

Dr scRrMrNÀçÀo
Sêrviços lécnicos especializados na áreã juridica
- Advogado- O Contratado deverá prêstar seus
serviÇos na sedê da Câmara Municipât de Mamanguape
ou em uma de suas dependênclasr com visitas
sisteÍráticas, fora disso. ficará a intêira
disposição, diariamente em seu escritório, ou
quando convocado aleatoriamênte.

3.0 - DO VAIOR
O valo. total é equj.valente a RS 42.000.00

4.0 - DAs coNDrÇÕEs DÀ coNTRÀTÀÇÃo
4.7.o prazo máximo para â execuÇão do objeto desta côÀtrataÇão e quê adrLi tê prorrogaÇão nos
casos previstos na Iegi,§lação viqiente, êstá abaixo i.ndicado e será considêrado a partir daassinatura do Contlato:

Inicio: Imêdieto
Conclusão: 350 (trêzentos e cinqüênta) dias

4.2.Os preÇos contratados sào fj-xos pêIo perlodo de um ano, exceto para os casos previstos noÀ!t. 65, §S 5o e 6", da lei 8.666193.
4.3.ocorrêndo o desêguillbrio êconôÍLico-f rnanceiro do contrato, poderá ser restabelecida a
relaÇâo que as partes pactuaram inicialnente, nos tertnos do Art. 65, rnciso rr, À1inea d, daLêi 8.666/93, mêdiaBte comprovaçào doÇumental e requerimento expresso do contratado.
4'4.o Contratado se obrj-ga a prestar seus serviços na sede do contratantê ou en ulrra de suas
dependênci-as, com visi-tas sistemáticas, fora disso, flcará a lnteira dj-sposiÇão, diariamente/
em seu êgcrj.tório, ou quando cônvocado alêatoriamentê -
4.5.o pagamento será realizado mêdiante processo regular e em observância às nolnas eplocêdimêntos adotados, dâ sê$.rinte mârrêira: Pala ocorrer no prazo dê trinte diâs, corrtâdos do
período de adimplemento.

Mamânguape

Total 42-OA0,A0

PB, 05 dê Janei.ro de 2016,

EIIENE M'NES DO SÀ}üOS
Secretárla
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Estado da paraíba

Câmara Municipal de Mamanguape

Casa Senador Rui Carneiro

Portaria n" S/ eot6 Mamanguape/pB, o5 dejaneiro de zO16.

Câmara Municipal de Mamanguape, em 05 de janeiro de zoro

ôa

JOÃO IBA DA SILVA FILHO

' cPr- o

MANcuApE,ESrADo"f,iü,'JilTT";l*:filâfr 
,)ír,"X::*.,?,:pela Constituição Federal, pela Constituiça. g",rJr"f e pela *i Orgânica doMunicípio de Mamanguape e àemais r"is 

"pri"a*i, a "ülie, RESoLVE:

c,aúdioLeiteF,ho,Ma..iur#:;J:#:l"i;"r,:*:,§:,:r*T^;^I.:il,j.§:
sob a presidência do primeiro, a comissão p"r^un".rt" d. Licitação, tendo os demaiscomo membros, nos termos da Lei Federal no. a666/99.

Art.Z. Esta portaria entra em vigor a partir da data desua publicação, revogadas as disposições em contrário.

End. Rua Duque de Caxias, 123 Centro, Mamanguape/pB _ CEp 58.2so_oo0.

Presidente.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITU RA IW U NIG.I PA L DE TWA MA N G UA PE

mrrc Oficial do Arlunicípio

Portaria no 3/20Í6

TI I\UÀUU TLLÀ Lt,I I\ +J Ut- IÔ dE JLILHi' i9l+

ESTADo DA PARAíBA
CÂMARA MUNtctPÂL oE MAMANGUAPE

CÂSÂ SENÂDOR RUI CÂRNEIRO

Mâmanguape/PB 05 de JanerÍo de 201 6.

o PRESIDENTE DA CÂMARA MUNIcIPAL DE MAMANGUAPE, ESTADo DA PARAíBA,
no uso das atribuições que lhe sâo conferidas pela Constituiçâo Federal, pela Constituiçáo Estaduale pela Lei
Orgânica do Municipio de Mamanguape e demais leis aplicáveis à especie, RESOLVE:

Art. Í'NOMEAR, a paÍtir desta data, os servidores Ctáudio Leite Filho, Maria José comes
e Maria Gorete Leite BarbcÉa, paÍa comporem, sob a presidência do primeiro, a Comissáo permanente dê
Licitaçâo, tendo os demais como memblIos, no6 termos da Lei FedeÍal no 8.666/93.

Art. 2" Esta Portaria entra em vigor a paÍtir da data de sua publicaÇáo, revogadas as
disposiçôes em contrário.

Câmara Municipalde Mamanguape, em 05 de ianeiro de 2016.

Joáo FerÍeira da Silva Filho
Presidentê

NIES: 06 D[ .IANEIRO-{NO:2016
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ESTÀDO DÀ PÀX"AIBÀ

câr,qnÀ MrrxrcrPÀ! DE lotlorrrcUÀrE

RET. : PROCESSO ],ICITATóRTO
oBJETo: PrestaÇão de serviÇos técnicos espêciafizados na árêa jurldica - Àdvoqado
corlespondendo assesso.ria e consultoria juridica junto a CâJtlara Municipal de Mananguape.

DEcrÀBÀçÃo

Conforuê solicitado, declaramos havex
relativo à contrataÇão êm tela:

dj-sponibi lidade o.rÇamentária para êxecução do objeto

Reculsos Próprios da Câ.r0ara Municlpal de Mêmanglape: 01.01 01 . 031 - 0001. 2001 3390-35-00

07 de Janeiro dê 2016.
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EstràDo DÀ PÀRÀÍBÀ

cÂr,BaÀ MrrxrcrpÀrJ DE larlãlrcuÀpE
cÀBrNErE Do pREsrDErrE DÀ ciÀr'oRn

ÀrrroRr zÀÇÀo

Autorizo a Co$issão Pernanênte de Í,icitação, realizar plocedimento dê Inexigibilidade de
l,lcitação, nos têrmos do Ãxt. 25, inciso lI, da Lei Federal \" 8.666/93 ê suas altêrâcões
posterlores, destinado a:

PrestaÇâo de serviços técnicos especializados na área jurídica - Advogado -, correspondendo
assessoria e consultoria juridica junto a Câmara Mr.rnlcipal de Mamanguape.

conforne informaÇÕes do setor contábi1, existe disponibitidade de dotação especlfica no
orÇamento vigênte para execuÇão do objeto a ser licitado.

MamÀnguapê - PB, 07 de Janêiro de 2016.
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ESÍ,ADO DÀ PÀX"AÍBÀ
c.âr.BBÃ rírrNÍcrpÀr DE tíArarrcrrApE

coMrssão PERt4lrmfrE DE LrcITÀÇÃo

PROT@OIJO
PROCESSO LlC TTATÓRTO

Obleto: P.restaÇâo de serviços técnicos espêciatizados na álea jurídica - Advogàdô
coEespondêndo assessoria ê consultoria jurídica junto a CâInara Municipal de Mamanguape.

obsêrvâdo o disposto na legislâÇâo pertinente ê nos e1êmentos quê instruem o plocêdimênto,
êspeci"almente a autolização para sua realizaÇâo, esta comj.ssão protocolou o processo êm tê1a:

wúooztzo* - o7 /ot/2o16No

IO LEITE E ÍLHO
Presidente da Conissão
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ÍERrÍo DE ÀuruÀÇÃo DE pR@Esso r,rcttaúnro
PROCESSO À.DMINI STRÀTIVO NO 1601O7INOOOO2

II - PROTOCOIP
Observado o disposto na legislação pertinênte
especielmênte e eutôrização para sue rêâlização,
raeLig"íve]. ao 11{00002/2016 - 07/OL/2OL6.

EsràDo DÀ pÃRÀÍBÀ
cÂraRÀ MrrÍrcrpÀr DE lGt{ÀNG.uÀpE

colcssÀo PERTaNENIE DE r,rcrrÀçÃo

e nos
es tâ

elementos que instruem o procedimento,
Conlissão protocolou o procesgo em tela:

- cPt . o

objeto: PrêstaÇão de serviÇos técnicos especializados na área jurídica - Àdvogado -,
corrêspondendo assessoria e consultoria juridica julto a cât[ara Municipar dê Man*nguape.

I - RECEBII'ENIO
Nêsta data lêcebemos a documêntaçào inerênte à êxêcução do objeto aclna indlcado, compostopêIos sêguintes êlementos: sôlicitaÇão para rêalizar p-rocedimento de fnexigibil.iaaaà aeLicitaÇâo, nos termos do Art. 25, j-nciso II, da LeÍ Federal \" g.666/93 e suâs alteraÇõesposteri-orês, com justificativa para a nêcessidadê da contrataÇão, pesquisa de preços
coÊespondente, a autorizaÇão dêvida e declaraÇão de êxistir a respectiva disponibilid;de
orçamentária.

III - EIIE!'EIÍIOS DO PROCESSO
Àpós devidamentê autuado, protocorado e numê.rado, contendo a autorizaÇâo respêctiva, a
indtcaÇão sucinta dê seu objêto e do recurso próprio para a dêspega, nos termos do A-rt. 3B daLei 8-666/93 e suas alteraÇôês posteriores, serào juntados posteriormente as con3ideraÇôês da
Comissáo Jufgadora, a devida Exposição de Motivos com sêus elemêntôs constitutivos, inclusivêa corrêspondente Rinuta do contrato, os quais sêráo submêtidos à apreciaÇão da Autoridade
superior bêm como a aná1ise da Assessoria Juridica.

IV - PROCEDIUENIO
Remeta-se a Secretaría da Câmara Municipal de Mamanguape.

Prezados Serüores,

Encam:irúremos, nêsta data, os el-emêntos do procêsso ora autuados parâ a dêvida instruÇão,
devêndo ser juntada a respêctiva ExposiÇão de Motavos elaborada por esta secretaria da câmaxa
Mr.micipal dê Mamanguape, a qual indicará neces sariamente, dêntre outlas informações, a razão
da escolha do fornecedo! ou êxecutante ê a justificativa do preço. o p.rocesso, ên seguida,
deverá ser subnetido à apreciaÇão da Autoridadê Superior para ratificaÇão e publicação na
imprensa oficial, consoante Art. 26 da Lêi redêral 8.666/93 ê suas a1têrações postê.riorês:

Elementos do processo ora autuado.
,fulgadora.nsideraÇõ s da comissàoC

Mâmanguape

,w 
* Janeiro de 2016'

CIÁUDIo LEÍTÊ FILH J
Prêsidente da ColrLi ssão



. ESIãDO DÀ PÀRAÍBÀ
C,ÀI4IR.A MI'NICIPÀ! DE I&üÀIIGIIAPE

COMISSÃo PERM{NEr{IT DE I,ICITÀçÃo
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corrêspondêndo

IÍananguapê - após considerar
como as disposiÇões contidas
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1.O - OBJETO
PrestaÇào dê
assessoria e

servi-ços técnicos êspecialj-zados na área jurídica _ Advogadoconsultoria jurídica junto a Cânara Munlcipaf de Mananguape,

2.0 - JUSITFTCÀTr1||a
A unidade denandante - Secretaria da Câmâra Municipal de
aspectos e a singularidade da presênte contrataÇão, bem
legislaçào vigente, entendeu ser inexagivê1 a licataçào.

INEXÍGIBTÍ,ÍDÀDE DE Lf CITAçÃo No TNoOOO2/2016

3.0 _ EI'NDÀMEMIO IiECAI
Conforme o entendimento
contrataÇâo em tela se!á
anciso II, da I,ei Federal

Mâmanqua

na

oAr:t. 25. É inêxigiveL a ficitaÇão quando houver inviabil.idade de conpetição,
t'Íf - para a conttatação de sewiços técnicos ea.me.rados no art. 73 dêstasingular, com profissionais ou enpresa s de notória êspeciaLizaÇão, vedadapara serviços de pu,b-licidade e divüLgação.,,

4.0 - rNstRUçÃo Do pRocEsso
Deverá sêr observado o disposto no Àrt. 26. especialmênLe os incisos Ír e rrr doúnico, bem co&o no Àrt. 61, todos do referido diploha tegal. É o gue recomenda
salvo melhor juízo à consideraÇâo superior.

e as inforrnãçôes apxesentadas pela rêierida
acobertada por fnexigibitidade de ticitaçào,
n" 8.666/93 ê suas alteraÇôes posteriorês:

PB, O de Jêneiro de 2016-

unidade de&andante, a
nos têrmos do Art. 25,

em êspecial: ,,

Lei I de ,a tu.reza
a inexigibifidade

seu
es ta

paráqrafô
Comiisâo/

MARIÀ GORETE SA

\".v\
r\§ \\'

CIÀUDIO LEITE EILHÔJ

. LUu<lcr- íerr Eln vu.t?
MARIA JOSE C'oME\ \
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Esr,N)o DÀ pÀxÀÍBÀ
cÁ}[[sÀ urrNrcrpÀr DE lGrÀNcuApE

sEcRrrÀRrÀ Dà cârrAnÀ ulrNrcrpÀr DE raranüeuÀpE

EJ@osrçÃo DE Morrvos No rNo0002/2016

Janeiro de 2016.Mananguape - PB, 08 de

3.0 - DÀs nÀzÕEs DÀ EscorJIÀ Do r\cRNEcEDoR oü Etrcl,TÀltrE
Em decorrência das caractêrlsticas e partrcularidâdeg do obieto da contlatacào em
mêsma podêrâ ser êfetuada jlrnto a: Àlberdan Jorge da Sifvâ Cottâ _ nS AZ.OOO,ó0. -ou profissi-ona1 muito bem conceituado no desempenho das atividadês inêrêntespertinente a sua espêcialidadê, apresêntando ótina qualidadê e preÇos dos seusofertados e/ou serviços prestados, já comprovados anterlormente, iu;tlficando, desta
sua êscolha.

1.0 - DO OB.TETTVO
Tem a presente exposlção de motivos o objetivo dê esclarecê.r, em consonância com a legislaçàovigente, as razõês da singularidade da sêguintê despesa: prestaÇâo de serviÇos técnicosêspêciarizados na árêa jurldj'ca - Advog'ado -, côrrêspondêndo assêssoria e consultoria jurldicajunto a Câmara Muaicipal de Mamanguape.

2.0 - DÀ NECESSTDADE DÀ coNr'tRÀTÀçÃo
A contratação do objeto acima desc.rito será êfêtuada, nos têrmo das espêcificaÇôeg técnicas êinformaÇões conplemêntares constante desta exposiÇão de motivos, quando for o caso/ motivadapê14 necessldade do desenvolvimento de aÇões continuadas para a pronoção de atividadespertinentes. vi§ando à naxiÍrizaÇão dos recursos em relação .o" obi.ti.ros programáticos,
considêradas as dlretrizês ê netas dêfini.das nas feffamentas de planêjanento aprovadas.

te1a, a
Entidadê
ao rámo
produtos
foma, a

4 , 0 - DÀ .TUSTIEICAIT DO m.EçO
o valor da referida contrataÇão êstá satisfatório ê conltr)ativêl com os preÇos prati-cados no

1evârttamento efêtuado, mediantêmêrcado, conformê a corrêspondentê proposta apresentada e
pesquisa apropriada, em anêxo.

5. 0 - DO II'NDÀI4ENAO I,EGÀT
Entende-sê que a regra da obrigatori.edade da
que a própria 1êgis1aÇão ênume.ra. portanto a
Inêxigibilidade de Licitaçào, nos termos do
suâs altêraÇões postêriores:

licltaÇâo nâo é absoluta, contêmplando exceÇõês,
contratâÇão em comento poderá ser acobertada por

Art. 25t inciso fI, da ],ei Fêdera1 n" 8.666,/93 ê

"AÍt. 25. É inexiglve.l a licitação q,uando houvêr inviabifidade de corÍpetiÇão,

"ff - para a contÍatdção de servjÇos técnicos enrrne-rádos no dtt. 13 desta
singuTar, com profissionais ou enpresas de Dotótia especializaÇáo, vedada
para serviços de pubficidade e divt -gaÇão.,,

em especiaf: "

Lei, de nat\reza
a inexigibiLidadê

6.0 - DA corcl.usão
À concretizaçâo da referida contrataÇão poderia ocorrer com a aprovação de vossa Excelência do
procêsso em aprêço, o qual êstá devidamênte instruido com a docuEentaÇão pertinênte/ inclusive
a ÍLinuta do rêspectivo contrato.

Àtenciosamentê,

ELIENE NUNES DO SA}IIOS
Secretária
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EsrÀDo DÀ pseÍsÀ

cÀaàÂ,À ut trrcrpÀr DE rlluA!{cullE
coÀ{r6aÀo pERraNE}trE DE rrcrrÀçÃo

rERMo DE coNTRÀTo ouE ENTRE sr CELEBRÀM À cÂ!ÍAxÀ MuNrcrpÀr DE
MAMANGUÀPE E
DISCRIM]NADO NE

pÃRA pREsrÀÇÂo DE sERVrÇos coNFoRME
STE INSTRUMENTO NÀ EOR!4A ABÀIXO:

c

MINUTÀ DO COI\]1TRÀ?o

CoNIRÀIro No: . -. -,/2O16-CpL

Pe10 piesente instrumento particular de contrato, de uln lado câmara M\..micipa1 de Mamanguape -Rua Duque de caxias, 123 - centro - Mamanguape - pB, cNpJ n" 12,'720.25670001-52, nêste atorepresêntada pelo Presidente da cânara João Fêreira da sj"lva Fltho, Brasileilo, Divorci.ado,comexciante, residente ê dorliclliado na Rua sevêrino victor, 45 - planarto - Mamar$rape - pB,
cPF n" 031.463-444-40, carteira de rdentidade b" 2.208.944 ssp-pB,, doxavantê simplesmênte
COIiT RATÀl\ffE, e do outro lado . .. CNPJ n"., neste ato rêpresentado po.r .... residente ê domicil-iado na ..-.
doravante
contrato,

CpF no . , CaEteira de Idêntidade h" .. . .,e CONTFÀTÃDO, decidiram as partês contratanteg assinar o presentegerá pelas cláusulas e condições segnrintes:
simplesment

o qual se !e

CIÁUSUIÀ PRTMEIRÀ - DOS EI'IiIDÀUETIOS DO COMI!,ÀTO:
Este contrato dêcorre da licitação nodalidade fnêxigívêf n"
termos da lei Pederal \" 8.566/93 e suas alteraÇôes e a Lei
dezêÍürô de 20 06.

INOOO02/2076, procêssada nos
CoÍplementar n" 123, de 14 de

CIáUSUIÀ SF,CT'NDÀ - DO OBJETO DO CONrRÀÍO:
O plesentê contrato tem po! objeto: prêstaÇão de
lulidica - Àdwoqado -, correspondendo assessoria
Muni cipaf dê Mamanguape.

serviÇos técnicos especialj"zados na árêa
e consultolia juridica iuÍ1to a Câmâra

os ServiÇos devêxâo sêr Prestados de acordo com as condiÇôes expressas neste instlumento,proposta aprêsentada, Inêxiglvel n" 1N00002/2016 e instruções do contratantê, documentos esse§quê ficam fâzêndo partês integrântês do prêsêDtê côntratô, indêpêndêntê de trenscrição.
clÀusl,IÀ Tm.cErRÀ - DO VAI{IR E pnEços:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R§
Reprêsentado por: ..-. x R§ .

cLliu$IIÀ QIIARTA - DO REATTUS!ÀÀ,EN5O:
os preÇos contratados são fixos pelo perlodo de um ano, êxceto pâra os casos prevj.stos no Àrt.65, SS 5" e 6o, da Lei A.666/93.
ocorrendo o desequj.librio êconônico-financeiro do contratoT poderá ser restabêlecida a relaÇáoque as partês pactuaram ini,cialmentê, nos têrmos do Art. 6s, rnciso rr7 alnea d, da Lêi8.666/93, mediante comprovaÇão documêntal e requerlmento expresso do contratado.o contratado se obriga a prestar seus sêrviços na sede do contratante ou em 1nra de suasdependências, con visitas slstêmáticas, fo.ra disso, fj.cará a intêira disposiÇão, diariêmênte/
em seu escritóriô, ou quándo convôcado alêatoriamentê.

cüfursulÀ orrINIÀ - DÀ DqrÀçÃo:
As despesas correrâo por conta da seguinte dotaÇáo. constânte do orÇamento vigentê:
Reculsos Próprios da câmara l,Íunicipar de !íamanguapê i 01.01 01.031.0001.2001 3390.35.00

CIÀI'SUIÂ SEI(TA - DO PÀGÀ}'trNTO:
O pagamento será efetuadô na Têsouraria do Contratânte,
maneira: Para ocorrêr no prazo de trinta dlas, contados

crÁustn l sÉTÍrlÀ - Dos pRAzos:
o prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conformê suas caracteristica
âdi-,ütê prorrogàcào nos casos pievistos peià Lei 9.666i93, êstá a-baixo indicàdo
considêrado a partir da assinatura do Contratol

Inicio: Imêdiato
Concfusáo: 350 (trezentos e cingüenta) dias

o prazo de vigência do prêsente contrato será deterninado:
de 20L6, considêlado da data dê sua assinatura.

mediante processo rêgu1ar, da sêguj"nte
do período de adirplemento -

s, e que

até o final do êxercicio flnanceiro
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CLÀUSI,IÀ OIIÀITÀ - DÀS OBRIGÀçõES DO CONTRÀTIINTE:
a - Efetuar o paganento rêlativo a prêstação dos sêrvaços
com as respectivas cLáusu_l.as do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necêssários
coDtratados,.
c - Notj.ficar o Contratado sobre qualquer irreqularidade
serviços, exercendo a ftais ampla ê complêta fiscalização, o
responsabi lidades cont.râtuais e legais.

efêtivamênte reali z

pa.ra a fiel prestâção

êncontlada quanto à

s êIv1ço

gual
quê nào êxime o Contratado de suas

ae Jeàrao

c
L

cl.Áu$rI,À lroi{À - DÀs oBB,rcÀçõE§ DO COIúTRÀTÀDO:
a - Executa' devidâmentê os se.rviços descritos na cIáusula corr:espondentê do presêntecontxato, dêntro dos melhores parâmêtros dê qualidade êstabelêcidos puri o ." o de atividaderelacionadà ao objeto contratual, com observância aos prâzos estipulados,.b - ResponsabiLj.zar-se por todos os ônus e obrigações concê-rnentês à IêgislaÇão fiscal, clvil,tributárj-a e trabalhista, bem cono polLodas as despesas e compromisso; assu..rLidos, a qualquertltulo, perante seus fornecedores ou têrceiros e* .aiáo da execuçâo do objêto contlatado;c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo contratante, qúando da execuçào docontrato, quê o represênte intêgraImênte em todos os seus âtos,.d - Pêrtrlitlr ê facilitar a fiscalizaÇâo do contratante devêndo prêstar os info11nes eêscIarêc j mentos solaci Lados,'
e _ será .responsáve] pelos danos causados dj-retamente ao contratânte ou a terceiros,decorrente3 de sua culpa ou dolo na execuÇâo do contrato, não excluindo ou reduzindo essaresponsabilldadê a fiscalização ou o acoÍrpanhamento pe10 órgâo interessado;f - Não ceder, transfexir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento,
sem o conhecj.mento e a devida autori"zação expressa do Contratante,.g Manter, durante a vj-qência do contrato, êm conpatibilidade com as obrigaÇõês assumidas,todas as condiçóes de habili.tação e qualificaÇão exigidas no rêspectivo pro.á""o licltatório,
apresentaDdo ao contratante os documentos necêssários, genprê que solicitado.
c (usulÀ Dúcndã. - DÀ ÀflBÀçÃo E REscrsÃo Do coNTnÀro:
Este contrato poderá ser altelado, unilateralmente pela contratante ou por acoldo êntre aspartes, nos casos previstos no Àrtigo 65 e será regcindido, de preno direito, conforme odisposto nos Artigros -l-7, '18 e ?9 da tei 8.666/93.
o contratado fica obrlgado a aceitar nas mesmas condiÇôês contratuais, os acréscimos ousupressões que se fizerem necessários, até 259 (vinte e cinco po! cento) do valor inicialatualizêdo do contrato.

crÁrgúrÀ DÍicrrc, pB,n@rRÀ - DÀs pENArrDÀDEs :

A recusa injusta em dêj"xa! dê cuEtprar as obrigaÇôes assurLidas e preceitos 1êgais, sujeitará ocontratado, garantida a prévia dêfesa, às segulntês penalidádes previstas nos A-rts. g6 e g7 daLei 8.666/93: a - advertência,' b - multa de morâ dê 0,5? (zero vírgu1a cinco por cento)apucada sobrê o vafor do contlato po.r d1a dê âtraso na entrêga, no lnicio ou na execuÇáo doobjêto ora Çontratado,' c - multa de 10t (dez po-r cento) sobre o valor contratado pêfa
r"nexecuÇâo total ou parcial do contrato,. d - suspênsão têmporária de participar em licitaçáo e
impedimênto de contratar com a AdÍLinistração/ poI prazo de até 02 (d;is) urrá"; . - decraraÇáodê inidonêidade para licitar ou contratar con a AdnlinistraÇâo Púbfica enquanto pêrdurarêm osmotivos dêterÍúnantes da puniçào ou até quê seja promôvida sua reabilitaçáo perante a própriaautoridade quê aplicou a penalj-dade; f - simultanearnente, qua_lquer das penilidades cabivêis
fundamentadas na Lêi 8.666193 -

CIÀUSUIÀ DECII,'À §EGI'NDÀ - DO EORO:
Para dirimir as questõês decorrentes dêste contrâto, as partes êlegem o Foro da comarca dê
Illamanguape, Estado da paralba.

E, por estarem de p1êno acordo,
assinado pelas partes ê por duas

TESTEMUNIIÀS

foi lavrado o
testemurüas.

prêseDte contrato êm 02 (duas) vias, o quâl vaa

Mamànquape - PB,

PELO CONTRÀTANTE

de de 2 016.

JOÃo FERREIRÀ DÀ sÍIvA FIIHo
Prêsidente da Câmara
o3l . 463 .444- 4A

PflLO CONTRATÀDO
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EsÍADo DÀ pneaÍu
cÂraRA MlrNrcrpÀr DE tGl,qlIGtIÀpE

sEcRErÀRrÀ oa câram uurücrpÀr DE t&rGI[cüÀpE

euÀDRo DEuoNsrRATrvo DE pRBços - MApÀ DE ÀPInÀçÀo - ExposrÇÃo DE MoTrvos No rNoooo2/2o16

Pàlticlpàntês tnid. euant. VI. UÍrit. vI. Total CLass. Obs.
1 - ser\,1ços técnicos especiàIizaaiôs na área juríall,câ - À<n oge<to. o contra!à<lo ale\rêrá prestàr seus
serlaiços nâ sêdê ala câmâtâ Munj.cLpâ1 dê MamaDg,uape ou eE uDe al,ê suas dê{rendêrrciàs, cc|D \rj.sit'as
sisteEátj.cas, forâ disso, ficará â inteira disposlÇão, dialianêtrte eD seu escrltólIo, ou quanalo convocealo
aLeatorierÊntse.
Alber.la,: Jorge dâ silwã Cott,a mês i2 3.50C,00 A2-Aaa,CC I

Mananguape - PB, 0B de ,ranêiro dê 2016

RESI'ATâDO I'IIBI:

- A-Lberdan Joxgê da Silva Cotta.
ftem(s): 1.
Val-ori R§ 42.000,00

ELIENE N1JNES DO SÀNTOS
secretária

,r, 17 t-n
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ

cÂraRÀ MrNrcrPÀr DE rGlalIGuÀPE
GÀBTNETE Do pREsrDElÍrE o.a, cÂra,ne

E:<pediente :

À.ssu,ltô:

Iêgis1ação:

Ànexo l

ExposrÇÃo DE Morrvos N." rN00002/201 6
SECRETARIA DA CÂ},ÍAxÀ MI]NICIPÀI DE MAMANGUAPE

PrestaÇão de serviços técnicos especializados na
área juridica - Advogado correspondendo
assessoria e consultoria jurídica junto a Câmara
Municipal de Mamanguape.
Art. 25, inciso 1I, da l,ei Eederal n' 8.666/93 e
suas alteraÇões.
Exposição de motivos correspondente e seus
e.lementos, inclusive a minuta do respectivo
contrato.

DESPÀCHO

APROVO a correspondêntê proposta nos têrmos do êxpêdiente supra mencionado- Acolho a situação
de Inêxigibilidade de Llci"taÇão, por estar em consonância com as disposiÇôês contidas na
legislaÇão pertinente.

Remeta-se o processo, devidêmentê instruído dê todos os seus elementos constitutivos, à
apreciaçào da Assessoria Juridica, para os fins ê êfeitos legais.

Mamanqnrape - pB, 11 de Janêiro de 201-6.

J FERREIRÀ DA S IÍ,VA T'ÍÍ,fiO
Prêsadêntê da Câmara

a!
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
c.ÀI4RÀ M'NICIPÀL DE I,IAi,q}IGTJÀPE

Àt sEssoRrÀ ,ruRÍorcÀ

Inte!e6sados :

Àrtexo :

EXPOSTÇÃO DE MOTTVOS N." rN00002/2016
SECRETÀRIÀ DÀ cÂ]G,RÀ I,,ÍI,NICIPAI DE T,ÍAIG.NGUÃPE

PrestaÇão de se.rviÇos Lécnj-cos especia.lizados
na área jurídica - Àdvogado *, correspondendo
assessoria e consultoria jurídica junLo a
Câmara Municipal de Mamanguape.
Câmara Munj-cipal de Mamanguape e: À.lberdan
Jorqe da Silva Cotta,
Exposição de motivos correspondente e seus
elementos, inclusive a ninuta do respectivo
cont.rato.

oÀB;-PB 15.685
(

PÀRECER

Analrsada a natéria, nos termos da Lei !'ederal i" 8.666/93 e suas alteraÇóes. e considerando o
teor dos docr.mentos e inforlflações apresêntados, êsta Âssessori.a Ju.rídicâ é de parêcex
favorávef âo rêcorüêcimento da situaÇão de fnêxigibilidâdê dê LicitaÇão, como sê contám no
dêspacho de acolhimento exarado pelo Senhor Presidente da Câmara, o qual está de acoxdo com o
Axt. 25, inciso IÍ, do referldo diploma legaI.

Esta Assessoria Jurldica suqêrê a pu.blicaçáo dos extratos de ratlficação, de inexigibilidade
de licitaÇão e do contlatô cor.rêspondente na Inplensa oficial, pâra os fins prêvistos nos
Arts. 26 ê 61 da Iei federal n" 8.666/93 ê alteraÇões.

lrÍanânguape - PB, 1,2 de JaÍreiro dê 2016.

I,íEI,o
Àssessor Juraidico
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EsrÀDo DÀ paraÍgÀ

cÂrGB"À urrxrcrpÀr DE lor.olrgrrÀpE
eÀBrIgErE Do pREsTDEMfE ol cânaea

Mamanguape - PB, L2 dê Jêneiro de 2016.
PoRTÀRrÀ r{o IN 00002,/2016

o PRESTDENTS DA cÂiBxÀ DA CÂI,ÍARA MlNrcr pÂr, DE I,ÍAI4ANGUAPE, ESTADo DA paraÍaa, no uso de
suas atrj"buições legai s,

R E S O L V E:

RÀII PICÀR a Inexigibilidadê de licitação, gue objêt1va: PrestaÇâo de serviços técnicos
êspêcaalizados na área jurldaca - Advogado -, corespondendo assêssoria e consultoria jurídica
iunto a Câmara Municipa] dê Mamanguape,' com basê nos elementos constantes da ExposiÇáo de
Motivos no IN0A0A2/201,6, a qual suge.re a contrataÇão de:

* Alberdan,forqe da Si,1va Cotta-
02036630 4-'72
Valor: R$ 42 .000, 00
Pr.r-b1iquêrse e cutru)ra-sê.

IRA DA SILVA !'ILHOJ

f,A-Ê0,\
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Êresidêntê da Câmara
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ESIADo DÀ PÂÂÀÍBÀ

cÂtaRÀ MIrNrcrPÀr DE r&lalrct ApE
eÀBrNEtE Do pREsrDE!ÍrE o.a, cÂrane

Mâmanguape - PBt 12 dê Janeiro dê 2016.
PORTÀB.IA No rll 00002/2016-01

O PRESIDENTB DA C&.OXA DA CÂIG.RA MUNICTPÀI DE }A!@.NGUAPE, aSTÀDo DA PNÀÍBA, no uso de
suas atribuiÇões legai-s,

R E S O L V E:

ÀIJUDICAR o objeto da licitação, modalidâde Inexiqível n" IN00002,/201.6: PrestaÇâo de
serviços técnicos especializados na área juridlca - Advogado -, correspondendo assêssoxia e
consultoria jurídica I !ülto a Câmara Munj"cipal de Mamanguape,' com base nos elementos constantes
do processo correspondente, a:

- ÀIbêrdan Jorgê da Silva Cotta.
020366304-12
Valor: R$ 42.000,00
Publique-se e cumpra-se.

IBA DA SILVA FILHO
adente da CânÉra
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Ressalrado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrer,er quaisquer dÍüdas de responsabilidade do
sujeito passilo acima identificado que üerem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a
exigibilidade suspensa nos termos do art. 15'l da Lei ns5-172, de 2s de outubro de .1g66 -
código Tributário Nacional (cTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fns de certificação da regularidade Íiscal; e

MINISTÉRIO DA FAENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A D|VIDA ATIVA DA UNIÃO

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

2. não constam inscrições em Díüda Atila da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).

ConÍorme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos eíeitos da certidão
negati\a.

Esta certidão refere-se exclusiramente à situação do sujeito passiro no âmbito da RFB e da pGFN e
abrange inclusir,e as contribuições sociajs preüstas nas alíneas 'a'a'd'do parágraío único do art. 1j da
Lei É 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidâo está condicionada à ierificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov br> ou <http://www.pgÍr.íazenda.govbe.

certidão emitida gratuitamente com base na Portaria conjunta RFB/PGFN na 1 .251, de oz1ot2o14
Emitida às 23:43:27 do dia21111l2O15 <hora e data de Brasília>.
Válida ate 1910512016.
Código de controle da certidão: 4496.80C0.7F8E.5556
Qualquer rasura ou emenda inwlidará este documento.
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAíBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER

CERTIDAO

CODIGO: 444D.05FF.3í DB.9731 Emitida no dia 1110112016 às 15:03:40

ldentificação do requerente
cN PJ/CPF: 020.366.304-7 2
R.G. :

Certifico, observadas as disposições 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 débitos 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 certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão,
devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço Validar Certidão de Debito na
página www.receita.pb.gov.br.

OBS: lnválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou
prêstação 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
Seêretaria da Receíta Federal do Ministério da Fazenda.

certidão de Débito emitida via 'lnternet'.
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Certifico para os devidos fins, que de conformidade com as informações

prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, NÃO CONSTA DÉBITOS

referente a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente

dataemnomedeALBERDAI\IJORGEDASILVACOSTA,inscTitonoCPFN'
020j66.304-72. Ficam, todavi4 ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de

cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados' Do que

constar, pÍrssamos a presente certidão, para fins de PROVAS JTINTO A TODOS

E QUAISQUER ÓRGÃOS. Assim sendo e exercendo o cargo de Diretor do

Departamento de Arrecadação e Tributos lalro e assino a mesma'

E§TÂMDAPARAIBA

PNEruXTIIRA MI'MCIPAL DE MAMNGUAPE
SECRETARh DE FINANçAS

DEPT9 DE ARRECADAçÃO ETRIBUTOS

CERTIDÃO NEGATIVA
cóDtGo:u21.oo.oo

Mamanguape-PB, l1 de Janeiro de 2016

CÍCERO J E

' Diretor de ributos

Valida por 180 dias
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CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBALHISTÀS

Nome: ALBERDAN JORGE DA SILVA COTTA
CPF: 020 .366 .304-72
Certidão n": 7 3558L8 / 20L6
Expedição: f!/0L/2oL6, às 09:21:3 9

Validade: 08/07 /20L6 - 180 (cento e oitenra)
de sua expediÇão.

dias, contados da data

Certifica-se que ÀLBERDÀNJORGE DÀ SILVÀ COTTÀ, inscrito(a) no CpF sob
o n' 020.366.3O4-72, NÃO coNSTÀ do Banco Nacíonâf de Deved.ores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no arL. 642-A da ConsofidaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado pefa Lei n' A2.44Q, de 7 de julho de 2011, e
na ResoluÇão Administrativa n' L470/2071. do Tríbunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011-.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do TrabaLho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão acesta a empresa em relaÇão
a todos os seus estabelec imentos , agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticiCade no portaf do Tribunal Superior do TrabaLho na
Internet (http: / /www. tst. jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMÀçÃO IMPORTÀIiTTE

Do Banco Nacional- de Devedores TrabafhisLas constam os dados
necessários à identificação das pesscas naturais e jurídicas
inadimplentes pêranLe a JustiÇa do Trabafho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, incl-usive no concernenLe aos
recolhimentos prevídenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recofhimentos determinados em Ieí; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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}G},RNGUÀPE E ÀLBERDÀN JORGE DÀ SILVÀ COTTÀ, PABA FO

(
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pREsrAÇÃo DE sERvrÇos coNroRME DrscRrMrNADo NEsrE rNs
FORMA ÀBAIXO:

ONA

' CPL. o

Pelo prêsêntê instrumento particular de contrato, de r.m lado Câmara Municipal de Mamang-uape -
Rua Duque de Caxias, 123 Cêntro - Mamãnguape - PB, CNP,J n" 12.'720.256/ 0001-52, neste ato
rêprêsêntada pêlo Presidente da Câmara João Eerreira da Silva Filho, Brasileiro, Divorciado.
Comerciante, residente e domiciliado na Ruâ Sêverino Victor, 45 - Planâlto - l,Íâmânguape - PB,
CPF n" 031.463.444 40, Cartêira dê Identidade n" 2.288.944 ssP-PB, doravante slmplesmênte
COIIIRATÂ.IIIE, e do outro lado Albêrdan Jorgie da Silva Cotta - Av- Senâdor Rui Carnelr.o, 214
Centro Mâmanguapê PB, CPF nô O2O-366.304-72, doravante siÍiplesmente CONTRATA.DO, decidirâm
as partes contratantes assinar o presente contrato, o quâl se rêgerá pelas c1áusulas e
condiÇões seguintes:

CLi{USUIÀ PRTUEIRÀ - DOS EI'NDàüE}II1oS DO COrfRÀÍO:
Estê contrato decorre da ficitação modalidadê Inêxigívef n" INO0002/2016, processada nos
te.rmos da Lei Fedêial n" a-666/93 ê suas alteraÇôes-

CIÁUSTIIÀ SEGT'NDÀ _ DO OB'IETO DO @I[IRÀTO:
o presente contrato ten por objeto: Prestaçào de serviÇos técnlcos êspêcializados
juridica - Advogado -, correspondendo assessoria e consultoria juridica junto
Municipal dê Mamânguapê.

na area
a câmara

O fornêcimênto e/ou prestaÇão dos sêrviÇos deverão obedecer rigorosamente às condiÇÕes
expressas nestê instrumênto, proposta aprêsentada, Inexigivel n" IN00002/2016 e instruções do
Contratante, docu$entôs êssês que ficam fazendo partês intêgraEtes do prêsêntê contrato,
indêpêndêntê dê transcriçào.

cüfirsulÀ TER(EIRÀ - rlo IãR B PREçOS:
o valor total deste contrato, a basê do preço propostô, é dê RS 42.000,00 (OUÀRENTA E DoIs }íIL
REÃTS).
Rêpresêntado po,:, 12 x R§ 3.500,00.

CIÁUSUIÀ OI'ÀRTÀ - DO REA.I'ST'ÀIENIO:
os preÇos contratados são fixos pelo pêriodo de um ano, exceto para os casos prevfstos no Art.
65, §§ 5" e 6". da teí 8.666/93.
ocorrêndo o deseguilibrlo econô[Lico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a rêIaÇâo
que as partês pactuaram iniciafmente, nos termos do A.rt. 65, Inciso II, À-linea d, da Lei
8.666/93, mediante comprovaÇâo documêntal e requerimênto exprêsso do Contratado.
o Contratado se obriga a p!êstar sêus serviÇos na sêdê do Contratante ou em um;! dê suas
dependências, com visitas sistemáticas, íora disso, ficará a inteira disposiÇâo, diariamente,
em seu escritório, ou quando convocado aleatoriamentê -

CLàUSUIÂ QI'INTÀ _ DÀ DCYIÀÇÀO:
As dêspesas corêrâo por conta dâ seguinte dotaÇào, constante do orÇamênto vigente:
Recursos Próprios da Câmara ltunicipal dê Mamang:r.rape: 01.01 01.031.0001.2001 3390.35-00

CIÁUSUI,À SEtrTJÀ _ DO PÀGàüEIÍDO:
o pagamento será êfetuado na Tesouralia do Contratantê, mêdiante processo rêgular,
manêira: Mensalmente, pâra ocorrer no prazo de trinta dias, contados do
adimpl êmênto de cada parcêla-

da seguinte
pe.riodo de

CIÀU$,IÀ SETII . - DOS PRÀZOS:
o prazo máximo para a execuÇâo do objeto ora contratado, conÍolltrê suas caracteristicas, ê quê
adÍLite prorroqaÇão nos casos previstos pela Lêi 8.666/93, está abaixo indicado e será
considêrado a partir da assinatura do Contrato:

Inicio: Imediato
Conclusâo: 350 (trêzêntos e cinquenta) dias

o prazo de viqência do presente contrâto será deterninâdo: até o final do êxercício financeiro
de 2016, considerado da data de sua assinatura,

criíusrÍÀ orrÀva - DÀs oBRrGàçõBs Do @IsfnÀrÀllrE:
a - Efêtuar o pagamento refativo ao fornecimento ou prestação dos serviÇos efetivamente
realizados, de acordo com as respectivas cláusulas do prêsêntê contratoi
b - proporciona! ao Contratado todos os meios necêssários para o fiêf fornecimênto ou
prestaÇâo dos serviÇos contratados;
c Notificar ô Contratado sobrê qualquêr irregularidade encontrada quanto à qualidade dos
produtos ou serviços, exercendo a máis atrq)la e completa fiscalização, o que nào exime o
Contratado de suas responsabilidadês contratuâls ê legais.

ay

rERMO DE CONTRÀTO Q1IE ENTRA ST CEIEBRÀI.,Í A CÂI'BXA



cr,ÁusulÀ No À - DAs c,BarGàçÕBs Do @u!ÀtàDo:
a - Executar devidarEnte o forneci.mento ou serviços descritos na C1áusula corre nté 7-do

o

N ,t

c1v1 r)

(
opresente contrato, dentlo dos relhores parânêtros dê qualidade estabelecidos p o ramo dê

atividade relacionada ao objêto contratual, coE observância aos prazos êstipulados;
b - Responsabiliza!-se por todos os ônus e obrigaÇões concernentes à legislaçáô fis
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e coro;rromissos assumidos, a
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros eEl razão da execuçáo do objeto côntratado,'
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratalte, quando da êxêcuÇão do
contrato, que o replesênte integralmente em todos os seus atogi
d - PemLitir e facifitar a fiscalização do Contratante devendo presta! os informes e

escla-recimentos sol i ci tados,'
ê - Será responsável pêlos danos causados diretamentê ao Contratante ou a têrcej-rog,
dêcorrentes de sua culpa ou dolo na êxecuçáo do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabitidade a fiscalização ou o acolq)anhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou s1ü-contratar, no todo ou en parte, o obieto destê j-nstrumênto,
sem o corüecj-mento e a devida autorização expressa do Contratantê,'
q - Manter, dulante a vigência do contrato, em corryatibilidâdê com as obriqações assultlidas,
todas as condiçôes de habilitaÇão e qualificaçào exigidas no rêspectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os docr.Bnentos necessárj-os, setq)re que sol"lcitado.

cüiu§IlÀ DÉ:cnÂ sBqnIDÀ - Do FoRo:
Para dirim.ir as quêstões decorrentes deste
Mamangir.râpe, Estado da Paraíba.

contrato, as partes eleqem o Foro da comarca de

foi lav.rado o presênte contlato en O2(duas) \riag, o qual vai
testemrrüas .

ltarànguape - PB, L2 de Janeiro dê 2016'

TESTEMUN}AS PELO CONTRÀT

cráusurÀ DÉEna. - DA Àr1BÀÇão E nEscrsão Do coltrRÀTo:
Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as

partês, nos caios previstos no Àrtigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conformê o

disposto nos l\rtigos 1'l , '18 e 79 da l,ei 8.666/93.
o iontratado ficá obrigado a aceitar nas mestlléls condiÇóes contratuais, os acréscimos ou

supressõês que se fizerem necessários, até 25* (lrinte e cinco pol cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no cago de rêforna dê equipamênto, até o linite de 50* (cinquênta
por cênto) parâ sêus acréscimog.

cIÁUsuIÀ DÉ]cN4 !RI!@IRÀ - DÀS PEtrüúIDÀDES:
A recusa injusta em deixa! de cruq)rir as obrigaçÕes assunidas e preceitos legais, suieitará o

contratado. qârantida a prévia defesa, às sequintes pênalidades prêvistas nos Àrts. 86 ê 87 da

Lú. 8.666/93| a - advertência; b _ multa de &ora de 0,5* (zero v1r9u1a cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inlcio ou na execuÇão do

otl"to ora contratado,. c - multa de L6g (dez por cênto) sobre o valor contlatado pêIa
ináxecução total ou palcial do contrato; d - suspensão temporária de participar em licitaÇáo e

Lmpêdimento de contratar com a ÀdninistlaÇão, por plazo de até 02 (dois) anos; e - declaraÇão
de inidoneidade pala licitar ou contratar com a Àd4inistraçâo Púb1ica enquanto perdularem os

rnotivos detenninantes da punição ou até que seja proaÔvida sua reabilitação pêrante a própria
autoridade que aplicou a p".rálid"d., f I sj.multaneamente, qualquer das penalidadês cabiveas
fundamentadas na Lei 8 .556193.

E, por estarem dê Pleno acordo,
assinado pelas Paltês e Por duas

\

JOÀo
Presi

DÀ SILVA
Câlnarâ

I
tê da

031 3.444-40

PELO CONTRÀTÀDO

-{!e-
uÊlrrdo^iA.

Ã]berdan üolqê da silva cotta
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ESTÀ.DO DÀ PÀRÀÍBA
cârana nuxrcrpnr, DE !.ana.}IcIrÀPE

corfl ssÃo PERT.$NENTE DE LrcrTÀçÃo

I}IETIGÍVBI, N' INOOOO2/2016

DECI,ARAÇÃO . PUBLICÀÇÃO

DECLÀRÀÇÃO

Dêclaro pala os devidos fins de direito, quê uma cópia dos termos dê RatificaÇão e AdjudicaÇão
bên como do respectivo êxtrato dê Inêxigibilidade de Lj-citaÇão refe.rentes ao processo acj-ma
indicado, foram devidamente afixadas no Quadro de DÍvutgagão deste Órgão, nesta data, em
observância as dj-sposiÇõês da Lei Fedêra1 A" 8.666/93 e suas alteraÇões posteriores.

Mananqnrape - PB, 12 de Janej-lo de 201.6.

EIIENE NTNES DO SÀ1 TOS

secretária

10.o (
oo

. CPL.

q

Ft

§

v



.ü1',

,rit.,..,.:,:t-...1
i-ril' ", +.r.'i:.

iti.Ê*r:,,l#'
'H#aÉ

EsrÀDo DÀ penaÍsÀ
cÂlorÀ t{IrNrcrPÀr DE }GüAlIGt ÀPE

corfi ssÃo PERI'GIIENTE DE LrcrrÀçÀo

q

NE

. CPL .o

o
t: 29F

(
o
o

:xs<reÍvrr, N' rNoooo2/2016

DEcrÀRAÇÃo - PrrBLÍcAÇÃo

DEcLÀRaçÃo

Declaro para os devidoe fins de dileitoÍ que una cópia dos teünos de RatificaÇão e Àdjudicação
bêm como do respêctivo extrato dê fnexigibilidade de ticitaÇão rêferentes ao processo acima
indlcado, foram devidanente afixadas no Quadro de Divulgação deste Órgão, nesta data, em
obsêrvância as di posiçõês da Í,êi Fêdêra1 no 8.666/93 e suas alteraÇóes posteriorês.

_ PB, L2 de Janello de 2016.

c 10 LBÍI FI
Prêsidentê da Colrli ssáo
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EsTAoo DA PARAÍBA
cÁMARÁ MUNICIPAL DE MÀMANGUAPÉ

RÂTtFtcÂçÂo E aoJUotcaçÀo - tNExtctBtLtDADE ip tN0000220íG
N6 teÍmos d6 elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que inírui o
processo e observado o parecer da Asse66oíia Juridica, reteÍente a lnexigibilidade de
Licitação n" 1N00002y2016, que obietiva: Prestaçào de serviços técnicos especializados
na área jurldica - Advogado; RATIFICO o coírGpondente procedimento e ADJUDICO o
seu obielo a: Alberdan Joíge da Sllva Coüa - Rt 42 000,00.

Mamanguape - PB, 12 de Janeiro de 20í6
JOÃO FERRETRA DA STLVA FTLHO - Presidente da CâmaÍa

PUBLICARI

n - Quadro de Divulgação do Orgão Reâlizador do Certame - í2.0í,16
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ESTADo DA PARA|BA
CÂMARA MuNrcrPAL DE MAMANGUÂpE

ExrRATo DE tNExtctB|L|DADE DE LtctraçÀo
PROCESSO: Exp6ição de Motivos n'1N000022016.
OBJETO: Presteão de serviço6 técnicos especializados na área jurídica - Advogado.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso ll, da Lei Federal nô 8.666/93 e suas alteraçôês.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria da Câmara Municipal de Mamanguape.
RATIFICAÇAO: Presidente da CâmaÍa, em 120112016.

PUBLICAR

i - Quadro de Divulgação do Órgão Realizador do Certame - í2.0í.í6
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ESTADO DA PÀRAiEA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRÂTO DE CONTRATO
OBJETO: Predaçáo de sêrviç6 têni;6 6p€cializad6 na árêa iurÍdica - Advogado.
FUNDAMENTO LEGAL: lnexigibilidade de Licitaçâo no lNmmz2016.
DoTAÇÃo: ReçursG Própri6 da cãmara Municipal de Mamanguape: 01.01
01 031 mot 2m1 33s.35.00
VIGÊNCIA: até o Íinal do exercício tinanceiro dê 2016
PARTES CONTRATANTES: CâmaÍa Municipâl de Mamanguape e:

CT Nô 0O0OZ2O16 - 12.0í.1ô - Albêrdan Jo€e da Silva cotta - RS 42.000,00

PUBLICAR

n - Quadro de DivulgaÉo do Órgão Realizador do Certeme - í2.0í.16



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITU F'A MU NICIPAL DE IWAMANGIJAPE

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

ESTADo DA PARÂÍBA
CÂMARÂ MUNIGIPAL DE MAMAIreUÂPE

RATtFtcÂçÃo E aDJUDtcAçÀo - tNExtctBtuDADE Í{. tÍ\moo01/20í6
Nos teÍmos dos elementos constante da respectiva ExpGiçáo de Motivos que instrui o processo e observado
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a lnexigibllidade de Licitação n" |N0O0O1/20Í6, que objetiva:
Prestação de serviços técnicos especializadG na área cootábil - CorúadoÍ; RATIFICO o corr6pondente
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ASTEC GÍoup Contadores Associados S/S Ltda - R$ 65.000,00.

_ Mamanguape - PB, 1 1 de Janeiro de 2016
JOAO FERREIRA OA SILVA FILHO - Presidente da Câmara

ESTADo DA PARAíBA
CÀMARA MUNIGIPAL DE MAMANGUÂPE

ExrRÁTo oE tNExtctB|L|DADE DE LErraçÃo
PROCESSO: Exposiçáo de Motivos no lNco$11n16. OBJETO: Predação de serviçG técnicos
especializados na área contábil - Contador. FUNDAMENTO LEGAL: Art.25, inciso ll, da Lei Federal n"
8.666/93 e- suas alteÍaçôes. AUTORIZAÇÃO: Secretaria da Câmara Municipal de Mamanguâpe.
RATIFICAÇAO: Presidênte da Câmara, em 111O1D016.

EsraDo oa PARÂiBA
CÂMARA MuNtctPAL DE MAMANGUaPE

RATrFrcaçÃo E aDJuotcaçÃo - rNExrcrBtLrDADE N" tNooooz2oí6
Nos teÍmos dos elemento6 constante da respectiva ExpGiÉo de Moüvos gue instrui o píocesso e observado
o parecer da Assessotia Juridica, refeÍente a lnexigitÍlidade de Licitaçáo no |N00OO2/2016, que objetiva:
Prestação de serviços técnicos especialzados na áÍea iurídica - Advogado; RÁT|F|CO o conespondente
procedimento ê ADJUDICO o seu objeto a: Albeídan Jorge da Silva Cotta - R$ 42.000,00.

_ Mamanguape - PB, 12 de Janeiro de 2016
JOAO FERREIRA DA SILVA FILHO - Presidente da Câmara

EsTÂDo DA PARÂíBA
CÂMARA MUNIcIPAL DE MAMANGUAPE

ExrRATo DE tNExtctBtLtDADE DE ucrrAçÃo
PROCESSO: Exposição de Motivos n" lN0O0m/2O16. OBJETO: Prestaçáo de serviços técnicos
especial2ados na área iurídica - Advogado. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso ll, da Lei Federal no

8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇAO: Secretaria da Câmara Municipal dê Mamanguâpê.
RATIFIcAÇÃo: Presidente da Câmara , em 12lo1120'16.

MES: 14 DE JANEIROANO:201ó
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PLcESTADO DA PARAÍBA
PREFEITU FE,A TW U N ICI PA L D E ãil A fiN A N G UAP E

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Preslação de serviços técntcG especialtzados na área cortábil - Coúador. FUNDAMENTO LEGAL:
lnexigibilidade de Licitaçáo no lN0OOOl/2016. DOÍAçÃO: Recursos Próprios da Câmara Municipal de
Mamanguape: 01 .0í 0í.031.0O0í.2m1 3390.35.00. VIGÉNCIA: alé o Íinal do exercício Íinanceiro de 2016.
PARTES CONTRATANTES: Câmara Munidpat de Mamanguape e: CT No 0000í/2016 - 11.01.r6 - ASTEC
Group Contadores Associados S/S Ltda - R$ 65.000,00.

FUNDADO PELA LEI N'43 DE 16 de JULHO 1974

ESTADo DA PARAíBA
CÂMARA MUr,[crPAL DE MAMANGUAPE

ESTADo DA PÀRAIBA
CÀi,ARA MUNICÍPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DE COÍ{TRATO
OBJETO: PrestaÉo de sewiços técnicos especiattzadÉ n_a árca iurídiaa - Advogado. FUNDAMENTO LEGAL:
lnexigibilidade de Licitação n' lN00Og2y2O16 DOTAÇAO: RecuÍs6 Próprios da Câmara Municipal de
Mamanguape: 01.O'l 01.O31.mOí.2OOí 3390.35.00. VIGÊNCIA: até o final do êxercício Íinanceiro de 2{)16.
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Mamanguape e: CT N'000022016 - 12.01.16 - Alberdan
Jorge da Silva Coüa - R$ 42.000,00.

MES: JANEIROANO: 2016

Diário Oficial do Município
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
TRAN4ITA - Sistema de Tramitação de PÍocessos e Documentos
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REGIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certiÍlca que em 1010212016 às 17:47:46 íoi protocolizado o documento
sob o No 06159/16 da subcategoria Licitações , exercício2016, reÍerente a(o) Câmara Municipal de Mamanguape,
mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Joao Ferreíra da Silva Filho.

INFORMAÇÃO DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Não

Documento lnformado? Autenticação

[PDF] TeÍmo de Homologação Sim 737 804427 51 e5a18e16228131 52c9241

João Pessoa, 10 de Fevereiro de 2016

Assinado Eletronicamente
csídn€ Lc 18a3, errorádá Êôra Lc 912009 ê

pelo R69imôro hldrc, ah@do p6la
RATC 1&2009

Sistêma de Processo Eletrônico do 'l'CE-PB

Certidão de Recabo P.otocolo. Doc. 06159/16. lnserido por IÍamita (gerado auto..naticêmênle) efi 1010212016 17,47

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Mamanguape
Número da Licitação: 00002/2016
Órgão de Publicação: Jornal Oficial do Municipio
Data de Homologação: 1210112016
Responsável pela Homologação: Câmara Municipal de Mamanguape
Modalidade: lnexigibilidade
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor: R$ 42.000,00
Fontes de Recursos: Recursos Ordinários (91 ).
Objeto: Prestaçáo de serviços técnicos especializados na área jurÍdica - Advogado.
Proposta 1 - Valor da Proposta: R$ 42.000,00
Proposta 1 - Proponente Pessoa Física (Nome): Alberdan Jorge da Silva Cotta
Proposta 1 - Proponente Pessoa Física (CPF): 020.366.304-72
Proposta 1 - Situação: Vencedora

'o
{ FL: 55



w Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

RECIBO DE PROTOCOLO

o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica queem 10t0212016 às 1B:í 1:43 foi protocolizado o documento
sob.o N" 06172l/í6 da subcategoria contratos , exercício2016, referente a(o) Câmara ú,i"i"ipãiã" Mamanguape,
mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por.loao rerreiia àà silva Filho.

Número do Contrato: 0000220í 6
Data da Assinatura: 1210112016
Data Final do Contralo: 3111212016
Valor Contratado: R$ 42.000,00
Situação do Contrato: Vigente
Objeto: Prestaçáo de serviços tecnicos especializados na área jurídica _ Advogado.
Contratado (Nome): Alberdan Jorge da Silva Cotta
Contratado (CPF): 020.366.304-72

flNFORMAÇÃO DO STSTEMAI Envio Fora do prazo: Não

João Pessoa, 10 de Feverciro de 20j6

f-, d Assinado Eletronicamente
l; aa .ml@e LC iE'€3, Et.6da potã LC 9l eooe ota' oolo RdgnoÍÍo tnrmo. arerado prtr

RATC 13/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB
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FlContrato S inl 1 r/fc4d2ec8c950db56ea559bb5d3

certidão de Recibo Protocolo. Doc- 06í 7216-. lnserido por Tramita (gerado âutomaticamente) em i0io2l2016 18:11.
r o.t. rr,_,,r^^"1:

FITRA[,4lTA - Sistema de lÍamitação de processos e Documentos


