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ES!ÀDO DÀ PÀNÀÍBÀ
cÂiGRÀ !Ít NrcrpÀr DE r,G!4tÍGtrÀpE

CO}ÍISSÃO PER}'GNENTE DE IICITÀç.iO

PROCESSO LICITAÚRIO TNEXIGIBILTDÀDE

INE§EIBIIIDàDE NÔ T§OOOO2 /2O1?
PROCESSO ANMINISTRÀTTVO N' 17O 1O51NOOOO2

óneÃo se-er,r zaoon Do cERTÀME:
Cânara Municipaf de I'íamãnguape
Rua Duquê de Caxias, 123 - Cêntro - Manangmape pB
CEP: 58280-000 - Iê1: (083) 3292-21A6-

OS'ETO:
Prestação de serviços técnicos especializados na árêa jurldica - Advogado -, coxrespondendô
assessoria ê consultoria jurídica jr.nto a Câmãra l,Íurricipal de DÍananguape

Er,EMElrl§s aáSTCOS OO PRO(ESSO:
SOLICITAÇÀO E JUST]F]CATIVA DA CONTRATÃÇÀO
ATO DE DESTGNAÇÀO DA COMISSÀO JULCA.DORÀ
DECLARÀÇÀo DE DISPoNIBI],IDÀDE oRÇÀMENTáRIÀ
AUToRT zAÇÀo pARÀ REÀLr zÀÇÀo Do CERTÀME
pRoToco],o E AUTUAÇÃO DO PROCESSO

CONSIDÉRÀÇÕES DA COMISSÃO JULGADORÂ
EXPOSTÇÂO DE !,rOT rVOS
APROVAÇÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR
PARECER JURÍDICO
ÀTOS DE RÀTI FICAÇÀO E ADJUDICACÀO
CONTRATO CORRESPONDENTE
PUBLTCÀÇÕES
DÔCUMÉNTAÇÃO DO COI'IT RÂTA.DO

ANEXOS
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EsaADo DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂr0xÀ urrNrcrpÀr DE rÀrGIrG{IÀpE

SEcRETÀBIÀ DA cÂrÀRA MrrurcrpÀr DE talallot ApE

Mamanguapê PB, 04 dê Janelro de 2017.

Serüor Presidentê da Câmara,

PxestaÇão de serviÇos técnicos especializados na área juridica - Àdvogado
assessoria ê consul-toria juxÍdica junto a CâEara l.tunicipal de l.Iamanquape -

coxrêspondêndo

Justificativa para a nêcêssidadê da sollcitaÇâô:

A contr:atação acima descrita está sendo solicitada, nos termos das especificaÇões técnicas e
lnformações complêmêntarês que a acoÍpantram, quando for o caso, motivada: Pela necêssidade da
dêvida efêtivaÇão dê gerviço para suprir demanda especifica - Prestação de sêffiÇos técnicos
especializados na área jurídica - Àdvogado -, considêradâ oportrma e irryrescindivêl, bêm como
relevante medida de interesse púb1iÇo, e ainda, pêfa necessidade de desenvolvimento de açôes
contlnuadas para a promoÇão de atividades pertinente3, vi sando à naxitnizaÇáo dos lecursos em
relação aos obletivos programãdos, observadas as diretrizes ê metas definidas nas ferramentas
de planej amento aprovadas.

Informamos que êxiste disponibilidadê de dotação apropriada no orça.Eento viqente pala a
execuçâo do referido objeto, consoante consulta êfetuada ao setor contábiI. Certos de
contarmos com lmediata aprovaÇão desta solicitação, indispensável à contj-nuidadê dos trê.balhos
dêsênvolvidos, ficamos a inteira disposiçào para maiores esclarecj.mentôs quê forêm julgados
nêcessários.

Atenciosamente,

í.iã-\

\
+7\ry

Solicitamos que seja autorizada à Conissão Pe&anente de Í,icitaÇão dêste órgão, realizar
procêdi.mento de Inexigibilidade de Licitaçáo, nos termos do Àrt. 25, irrciso 1II, da Lei
Federal n" 8.666/93 e suas alteraÇões posteriorês, destinado a:

"-pfía:rrn (hrr.-nL . d* : ?.r:Àp-
Ll.ÍARrÀ JArÀÍrÍ DE sduzA PArvA

chefe de Gatrlnêtê
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Mamarrguape, 03 de janeiro d.e 2072.

À

Câmara Munlcipal de Mamanguape

Centro - Mamanguape - paraíba

Sr. Presidente,

Conforme solicitado, apresentamos nossa proposta para
prestação de serviços técnicos especializados na área jurídica, correspondendo

assessoria e consultoria jurídica junto a esta câmara Municipal, nas seguintes

condições:

a) Valor mensal: R$ 3.800,00 (três mi1 e oitocentos reais);

b) Período de prestaçáo dos serviços: até 3l I 12 I 2OI7;

c) Validade desta proposta: 30 (trinta) dias.

Atenciosamente,

Virgínia e es Pessoa Falcão

o -PB 22677

I
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EsrÀDo DÀ pÀBÀÍBÀ
c.âÀGRÀ truNrcrpÀrr DE tollalrcuÀpE

TERMO DE REEERÉNCTA

1.0.DO O&,ETO
L.l.Constitui objêto da presente contrataÇão: Prêstação de serviços técnicos especializados na
árêa jur:ldica - Advogado -, correspondendo assessoria e consultoria jurídica junto a Câmala
Municipal de Mamanguape.

2 . 0. JUSTrI.ICÀTIVÀ
2.1.4 contrataÇâo acina desc-rita, que será processada nos temôs deste instrumento,
especificaÇõês tácnj-cas e informações complêmêrrtares que o acoEpanham, quando for o caso,
justiflca-se: Pela necessidadê da devi.dâ êfêtivação de serriço para suprir demanda espêclfica
- PrêstaÇâo de serviÇos técnicos especializados na área ju-ridica - Advogado -, considerada
oportuna e iryrescindlvel, bem como relevante medida de intêrêsse púb1ico,' ê ainda, pêla
necessidade de desenvoh.imento dê aÇões continuadas paxa a promoÇão dê atividadês pertinentes,
visando à maxirizaçâo dos recursos em relação aos objetj-vos programados, observadâs as
diretrizes e metas definidas nas ferraaentas de planej amento aprovadas. As caracterlsticas ê
especificaÇÕes do objeto da referida contlataÇão são:

L<js

ClDIGO
1

DrserxrxÀgo
Sêrviços técnicos especializados na área jurÍdica - Àdvogado - o Contratado
deverá presta-r seus serviçôs na sedê da Câmara Municipal de Mâmanguape ou
em uma de suas dependências, com visitas sistemáticàs, fora disso, ficará a
íntelra disposição, diariamente en s€u êscritório, ou quando convocado
aleatorl amente.

I'NIDÀDB
mês

QT'à}TIIDÀDB
I2

3.o.Do tRÀTàI,ExTo DIEERENCIÀDo PÀÂÀ TG|EEP
3.1.Salienta-se que na referida contratação, não será concedido o tratamento difêrenciado e

simplificado para as !íicroenpresas e Eryresas de Pequeno Porte. nos termos das disposiÇões
contidas nos AJts. 4'l e 48, da Lei corylementar no 123/2006, por estar presente a condiçào
prevista no j"nciso Iv, do Àrt- 49, do eesno diploea lega1: I-icitação inexigível - Art. 25,
III, da Lei Federal n" 8.665/93, alterada.
3.2.No pxocêsso, portaÍrto, deverá ser considerado quaisquer fornecedor ou êxêcutante em

potencial que se enquadre nos requisi.tos da norma para a5 hi.póteses de inexigibilidade de
licitaçao, inclusive as !íicroempresa, !4)resa de Pequeno Portê e Equiparados, nos termos da

legislação vigente -

4. o. DÀs oBRrcÀçõEs Do corgrRÀtàrtrE
4,1.Efetuar o pagamento relativo ao obieto contratado efetivamente .rêalizado, de

cIáusulas do respectivo contrato ou equivalentê.
4 . 2. Ploporcionar ao Contratado todos ôs meios necessállos para a fiel exêcução
pxêsente contratação, nos termos do correspondentê instluEento de ajuste'
4.:.wotific". o Contratado sob.re qualquêr irreqularidade êncontrada guanto à
produtos ou serviÇos, exercêndo a loais áIq)1a e cotrtpleta fiscalizaÇão, o quê

Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais'

acordo com as

do objeto da

qualidade dos
não êxime o

5-o.DÀs oBarcÀçÕEs Do coNrBA:EàDo
5 . 1. Rêsponsabitizar-se por todos os ôrtus e obrigaÇões concêrnerttes à 1egi31ação fiscal, cj-vi1,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e conq>romi-ssos assr-midos, a qualquer
títu1o, perantê sêus fornecedo!ês ou terceiros em razáo da execuÇão do objeto contratado.
5.2-Substituj-r, arcando com as despesas decorlentes, os Eàteriais ou serviÇos quê aplesenta!êm
alteraçÕes, deteriorações, iryeifeiçOes ou quâj-squêr lrreg.rlaridadês discrepantês às

exigências do instnrmênto de ajuste pactuado, ainda quê constatados após o rêcebimênto e/ou
pagamênto.
5.3.Não transfêrir a outrem, no todo ou eItr pârtê, o objeto da contlatação, salvo mediante
prévia ê expressa autorização do Contratante.-5.4.Uanter,-duraBte a vigência do contlato ou instnrmêntos equivalente, ê0 compatibilidade com

as obrigaÇões assr-urúdaJ, todas as condiÇôes dê hatlilitaçáo ê gualificação êxigj-das no

respectivo processo licitatório, se for o câso, aprêsentando ao contratantê Ôs documentos

necessários, sempre quê solicitado.
5 . 5 . Emitir Nota Eisca1 corrêspondentê à sêde ou filial da ertipresa çnle apresêntou a

documêntação rta fase de habilitaÇâo.
5.6.Executar todâs as obrigações assuLidas cotrt obselvância a melhor técnica vigentê,
enquadrando-se, rigorosarnente, dentro dos preceitos leqais, noEtras e especificações técnicas
correspondentes,



6.0.DOS PRAZOS
6.1.0 prazo rnáxuo para a execuÇão do objeto desta côntrataçâo e que admitê p
casos pre\ristos na legislação vigênte, êstá abaixo i.ndicado ê se!á considera
assinatura do Contrato:

Inici.o: Imêdi-ato
Conclusáo: 350 (trezentos e cingUênta) dias

6.2.0 prazo dê vigência do contrato será deteElinado: até o final do exe.rclcio
2017, considêrado da data de sua assinatura-

7. 0.DO REÀirUSTÀt Etr"10
7.1.os preços contratados são fixos pelo perlodo de r.m ano, exceto para os casos prêvistos no
Art. 65, §§ 5" e 6", da Lei 8.666193.
?.2.OcoÜendo o desequil-ibrio econônLico-financeiro do contrato, poderá ser restê.belecida a
lelaÇão que as partes pactuaram i-nicialltrente, nos telmos do Art. 65, Inciso II, Àlinea d, da
Lêt 8.666/93, mediante comprovação documental e requeri.mento expresso do cont-ratado.
7.3-O Contratado se obriga a prestar seus serviços na sêde do Contratantê ou em una de suas
depêndências, com visitag sistemáticas, fora disso, ficará a intêira disposiÇão, diariamente/
êm seu êscritório, ou quando convocado alêato.riâmêntê -

8. O.DO PÀGà}'EIrIO
8.1,o pagamento sêrá rêal-izado mêdiânte processo regru-lar e em observância às
procedimêntos adotados pelo Contratante. da sêq\rlnte mãnêi.ra: Mênsa.lmente, para
prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento de cada pa!cê14.

norEas ê
ocorrer no

9. o.DÀS SÀrçÕES ÀDMrlrrSlRÀTrVÀS
9.1-A recusa injusta em deixar de cumprir as obrj.qaÇões assuEidas e preceitos legais,
sujêitará o Contratado, qaralrtida a prévia defesa. às segir.rintes penalidadês prêvistas nos
Arts, 86 e 8? da Let 8.666/93, a - advêrtência; b - mllta dê mora de 0,58 (zêro virgula cinco
por cênto) aplicada sobre o valor do contrâto por dia de atraso na êntreqa, no inlcio ou na
execuÇâo do objêto ora contratado; c - úu]-ta dê 109 (dez por cento) sobre o valor contratado
pêla inexecução total ou parcial do contrato,' d - suspênsào temporá-ria de participar êm

IicitaÇão e impediúento de contratar coE a ÀdministraÇão, por prazo de até 02 (dois) anos; ê -
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a ÀdÍLiEistração Púb1ica enquanto
perdurarem os motivos deterrlinantes da puniÇão ou até que seja proúovida sua reabilitâção
pêrante a própria autoridade quê aplicou a penalidade; f - siEultaneâmentê, qualquêr das
penalidadês cabíveis Íundâmentadas na Í,êi 8.666193.
9.2.Se o valor da multa ou indênização devida nào for recolhido no prazo de 15 dias após a

comunicaçáo ao Contratado, sêrá autoBaticamente descontado da prj-meira parcela do paqialrêlto a

que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1t (r.]ln por cento) ao nês/
ou, quêndo for o caso, cobrado judiclalmente.
S.:.Apas a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á coÍrunicaçâo escrita
ao contratado, e publicado na imprênsa oficial, excluidas as penalidades dê edvertência e

multa dê mora quando for o caso, constando o fundâmento 1êga1 da purlição, iníormando ainda gue

o fato será registrado no cadastro correspondente.

Mamanquapê PB, 04 de JaÍreiro de 2017.

tr\
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finanãêtrá'de

, Nr,rux(k'unt nu 6.?:Urr.lc,-
L-/ MARrA JArú'rY DE sdlzA PArvA

Chêfe de Gabinete
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EsaÀ.Do DÀ plaÀÍsÀ
câranl. uuxrcrper. DE ranalsqrÀrfE

RETERENTE: PESQUISA DE l,ÍERCÀDo

1.0
1.1

- DO OB.TETO

- Constitui objêto da respectiva so]icltação: PrestaÇão de serviços técnicos
correspondendo assessoria e consultoria jurídiÇâêspecializados na área jurídica - Àdvoqado

junto a Cànara Municipal de lÍananguapê -

2.0 - DA PESQUTSÀ DE MERCADO
2.1 - Com base nos custos para êxecuÇão do objeto da contrataÇão em te1a, qua.dadas as suas
caractêristicas e particufaridades, obtidos mêdiante consu]ta efêtuada a outras entj-dades
púb1icas, setoriais ê dê classes, bêm como os preços praticados no mercado para atividades
sinrilares, reLacionãEos êbaixo o preço de referência considerado satisfatório.
2.2 - l{ês que serviu de base parâ elaboraÇão da referida pesquisa: Dezembro de 2016,

C'ODIGO

1

P. Tq!ÀI,
45.600,00

DrscRrxrmçÀo
ServiÇos técnicos especiâ1lzados na árêa juridica
- Advogado. O Contrâtado devêrá prestar seus
serviços na sede da Câmara Municipê} de Mamanguape
ou em uma de suas depêndênclas, com visitas
sistemáticas, fora disso, ficará a inteira
disposição, diariamente em seu escritório, ou
quando convocado aIeâtoriamente -

Gablnete

(nlIDàDE oUÀNTTDADE P.InÍIIÁRro
12 3.800,00

Aotal 4 5. 600,0 0

3.0 - DO VAIOR
o vafor total é equivalente a R§ 45.600,00-

4.0 - DÀS CONDIÇÔES DÀ CONÍRATÀÇÃO
4.1.O prazo náximo para a êxecução do objeto dêsta contrataÇão e gue adnlte prorrogaÇão nos
casos prêvistos na legislaÇáo vj-gente, êstá âbaixo indicado e aêrá considerado a partir da
assinatura do contrato:

Inlclo: rmêdiato
Conclusão: 350 (trezentos e cingüenta) dias

4.2.Os preços contratados são fixos pelo período de r.m ano, exceto para os casos previstos no
Art- 55, §§ 5" e 6", da Iêi 8.666193.
4.3.ocorrendo o desêquitíbrio econôeico-f inancêiro do contrato, poderá ser restê.bêlecida a

relaÇão que as partes pactuarêm inicialneÍrte, nos telrrros do Àrt. 65, Inciso II, Allnea d, da
Leí 8.666/93, mediante cooprovação docr]mental e requêriEeDto explesso do contratado.
4.4.O Contratado sê obriqa a prestar seus serviÇos na Sede do Contratante ou eim urul de suas
dependências, com visitas sigtemáticas, fola disso, flcârá a inteira disposiçáo, dia.riamente,
em seu escritório, ou quando convocado aleatoriamentê.
4.5.O pagamento será realizado mediãntê processo regular e em observância às nornas e
procedimêntos adotados, da seguinte uáIteirar Hensalnente, para ocoüêr no prazo dê trinta
di-as, contados do perlodo de adir@Iemento de cada parcela.

Mananguapê - PB, 04 dê Janeiro de 2017.

DES PAIVAMÀRIA JA
Chefe de
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MAMANGUAPE - PB
TerÇa feira, 03 de janêiro de 2017

Diário Oficial do Município
Poder Legislativo

C PL,

ÀY/g

ATOS

ADMINISTRATIVOS

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

CASA SENADOR RUI CARNEIRO

Poftatia no 0212017 Mamanguape/PB, 02 de janeiro de 2017

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

revogadas as disposiçóes em contrário.

câmara Municipal de Mamanguape, em 02 de.ianeiro de 20'17

JOÃO FERREIRA DA SILVA FILHO

Presidente

zóÁ-t\
nruo vrrr ,áx-oor %\

[ã rL' 07 ;i

o PRESTDENTE DA CÂMARA MUNtctpAL DE MATVTANGUAPE, ESTADo
DA PARAíBA, no uso das akibuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal, pela
Constituição Estadual e pela Lei Orgânica do Municipio de Mamanguape e demais leis aplicáveis à
espécie, RESOLVE:

Art. 1" NOMEAR, a paÍtir desta data, os servidoÍes Cláudio Leite Filho, Maria

José Gomes e Severina de Aquino Costa Fêrnandes, para compoÍem, sob a presidênciâ do primeiro, a

Comissáo Permanente de Licitação, tendo os demais como membros, nos lermos da Lei Federal no.

8666/93.

OD



ESTADO DA PÀB,AÍBÀ
cÁraRÀ MrrNrcrpÀL DE lGlnNGrrApE

REF. : PROCESSo LICÍTÀTÓRIo
oBJETo: PrêstaÇào de serviÇos técnicos especlalizados na área jurldica , Àdvogado
correspondendo assessoria e consultoria juridj-ca junto a Câmara Hunicipal de líatrlang.Lrape.

DECIÀRÀçÃO

Conforme solicltado, declaramos haver
relativo à contratação êm tela:

disponibilidade o!çamentária para execuÇão do objeto

Recursos Próprios da Câmara l'Íunicipal dê líamangmape: 01.010 01.031.0001.2001 3390.35.00

Mamanguape de Janêiro de 2017.\,u,0

c
Te sourerro

IO LEITE FÍLHO
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ESTÀDO DÀ PÀRLÍBÀ
cÂraÀÀ }rlrNrc rpÀrJ DE tlBlnrNG-UApE

GÀBI}IETE DO PRESIDENTE DÀ CÂT4RÀ

ÀrrmRrzÀçÃo

Autorizo a Comiesão Pernanente de ticitação,
l,lcitação, nos termos do Àrt. 25, inciso III,
posterlores, destinado a:

realizar procedj-mento de lnexigibilidade de
da Lei Eederal n" A.666/93 ê suas alteraÇôes

PrestaÇão de serviços técnicos êspecj-alizados la área juridica - Àdvogado -, corrêspondêndo
assessoria e consultoria juri"dj-ca jr.mto a Câ.mara üunicipal de Maeàrlgilrape.

Conformê informaÇões do setor contábil, êxiste dieponibilidadê de dotação específica no
orÇamênto vi-gente para execuÇão do objeto a ser licitado.

Mananguapê - PB, 5 de JaDeiro de 2017.

J DA SIT\rÀ FÍLHO
Pres te da Câmara

\{d
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ESTAIrc DÀ PÀNÀÍBÀ
cÂrÂRÀ uIrNrcrPÀL DE tGr,GNGuA?E

coüfi ssÃb pEn}olNElt'IE DE LICITÀçÃO

PROIOCOTO
PROCESSO LICIfÀTóRIO

objêto: PrestaÇâo de sêrviÇos técnicos êspeciafizados na área jurídica - Advoqado
coÊespondendo assessoria e consultoria juridica jr_rnto a Câmára Munj.cipal dê Mamânguape.

Observado o disposto na lêgis1ação pertinente e nos elemeDtos que instruem o procedimento,
espêcialmente a autorização para sua realizaÇão, esta Co[issão protoco]-ou o processo êm tela:

No rN00002/2011 - o5/ol/201?

q
o (oIFL ôa

oPLC
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I}TE(IGTBILIDÀdE
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cIÁUDIo ],EITE ÊILHo
Presidente da coillissão
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objêto: PrestaÇão de serriços técnicos especiali-zados na área jurÍdica - Advogado -,
coüêspondendo a§sessoria e consultoria jurldica juIlto a câDala l,Íunicipal de M tlanguape.

I - RECEBI}IEIIIO
Nêsta data recêbêdôs a dôcumentação inerente à exêcução do objêtô acima indi"cado, coÍposto
pelos seguintes elementos: solicitaÇão para realizar procedimênto de Inêxigibilidadê dê
Lacitaçáo, nos termos do Àrt. 25, inciso III, da Lei Federal D" A.666/93 e suas a1têraçôes
posteriorês, com justificativa para a necessidade da contratação, pesquÍsa dê prêqos
coffespondente, a autorizaçâo de\r'ida e declaraÇão de existir a respectiva di3ponibilidade
orçamentária.

II - PROTOCOIO
Observado o disposto na lêgislaÇão pertinente e nos eleaentos que instruêm o procedimento,
espêclalmente a autorizaçâo para sua rêalizaÇão, êsta Coeissão protocolou o processo em tela:
It1e,(igi]]iJ'idade o" rNOoOO2/2O17 - OS|OLI2OL7.

IIT - ÀEERTÚRÀ DE VOII'UE
Nestê ato, êm decoffência da docr.eentaÇão ora recebida, abre-se o
procedinento adninistrativo em eplgrafe, que tem coEo primêira folha
folhas seguintes numeradas gequencialmente. inlciando no n" 01.

1" wo].rre dos autos do
a capa do plocesso e as

IV - E,I,E},ENTOS DO PB]OCESSO
Àpós dêvidãmênte autuado, protocolado e nurtrêrado, contendo a autorização respectiva, a
lndicaÇâo sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a dêspesa, nos te!&os do Art. 38 da
Leí 8.666/93 e suas alteraÇõe9 posterj.ores, serão juntados posteriomente as considerações da
CoÍLissão Julgadora, a devida Exposição de Motivos com seus elementos constitutivos, inclusive
a correspondente rdnuta do contrato, os quais seráo submetidos à apreciaÇão da Autoridade
Superior bem como a aná1isê da Àssessolia Jurídica-

v - pRocm II{EIúrú
Remêta-se a Secreta.ria da Câmâra Municipal de Mamanguape.

Prezados senhores,

EncaÍLiDhamos, nesta data, os elellentos do processo ora autuados pa.ra a dêvida instrução,
devendo ser juntada a respectiva Exposj.Ção dê Hot-ivos ela.borada por esta Secretalia da Câmara
Municipal de Mamanguape, a qual j-ndicará necêssariaDente, dentre outras informaÇões, a razão
da êscolha do fornecedor ou executante e â justificativa do preÇo. o processo, em seguida,
deverá ser submetido à apreciação da Àutoridadê supêrior para ratificação e publicação na
imprensa oficial, consoante AÍt. 26 da l,ei Federal A.665/93 e suas a1têraçôes posteriores:

Elemêntos do processo ora autuado -

Con ideraÇôes da comissão Julgadola.

PB, 5 de Janêiro de 2017.

C DIÔ LEIT EI

MamancÍuaDe

Presidente dâ Corrissão

-i-
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ESIÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cârÀÀÀ urrNrcrpÀr DE rGr,BNGrrÀrfE

coMlssÃo pERr&ltEllTE DE LrCITÀçÃO

TERMO DE ÀImrÀÇão DE PROGSSO I,ICTIAI6RIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 170 1O51NOOO 02
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ESEADO DÀ PÀRÀÍBÀ

CÂIGRÀ IíI,NICIPÀI DE I4IGIreuÀPE
coMlssÃb PERTGTTENTE DE LrcrTÀÇÃo
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oc . CPL,

rNExrGrBrrrDADE DE LrcrrAÇÃo N" rNo0o02/2017

1.0 - oBJEÍlf,
Prestação dê serviços técnlcos espêcializados na área juridica - Advogado
assessoria e consultoria jurldica junto a câmâaa !'Íunicipal dê Maüartg:lrape.

correspondendo

2.0 - JUSTIFICI{ÍIVA
A unidadê dênandante - Secrêtaria da Câmara lôrnicipal dê l'íalranguape - após considerax
aspectos e a singularidade da presêntê contrataÇãô, bem cc,trto as disposições contidas
legislaÇão vigentê, entendeu ser inexigível a licitaçâo.

os
na

MâfiânCÍuaDê h PB. 0\
\

,\

3.0 . !I'}TDÀ}{EN!O IiEGAÍI
Conforme o entêndi,mento e as inforEações apresentadas pela referida unidadê dêmandantê, a
contrataçâo êm tela será acobertada por Inexigibilidade de Licitação, nos termos do Art. 25,
r-nciso IÍI, da tei fêderaI n" 8.666/93 ê suas altêraÇõês postêriorês:

"Art- 25. É inexigTvef d LicitaÇão qudndo hoüveÍ inviabifidade de conpetiÇão, em especiaf.ú

"IÍI - para contrataÇão de ptoflssionaf de quaTquêÍ setoÍ artistico, diÍeta&ente ou dtravés de
empresário exc)usivo, desde que consagrado pefa critica especia.Tizada ou peTa opinlão

4.0 - INSIRUçÃO DO PROCESSO

Devexá sêr observado o disposto nô Àrt. 26, especialmênte os incisos II e III do seu parágrafo
único, bêm como no Art. 61, todos do rêferido dlploma lega1. É o que rêcomenda esta Cômissâo,
salvo nelhox julzo à cortsideraÇâo supêrior.

Stt/,t n'r^,< e, /-6,h L

de .faneiro de 2017.

C IO LEITE ÊILHO

SEVERINA DE AOÚINO COSTÀ !'ERNANDES

)/

rú\
.\§\\

-4r:",1/.d *?aJ- *€u-tt z
MARIA JOSE C'oI,ÍÀê \



ÂNE

. CPL'

:i- q ío
: t'1.
'1-,ll

o

o
ãru I t (

EsaADo DÀ PÀRÀÍBÀ
cÁr,nRÀ lflrNrcrpÀ! DE tarrurcrrApE

SE(EEIÀRLA oe cÂrann ulrNrcrpÀI DE tGiiANcuÀpE

E)@osÍçÃo DE lrcllrvos No rNo0oo2/2o17

Jâneiro de 2017Mamanguapê - PB, 06 de

1.0 - DO OB,iTETTVO

Ten a presente exposição de motivos o objetivo de esclarece!. em consonârcia com a legisl-aÇão
vigente, as razõês da singxrlaridade da seguintê despesa: prestaÇão de serviços técnicos
espêcializados na árêa juridica - Advogado -, corrêspondendo assêssoria e consultoria jurídica
junto a Câmara Mirnicj-pa1 de Mar.anguape.

2.0 - DÀ ltFcEssrDÀDE DÀ conatsÀTAçÂo
A contrataÇão do objeto acima dêscrito será efetuada, nos termo das especiflcaçôes técnicas ê
informaÇõês conpl-ementarês constante desta exposição de motivos, quando for o caso, motivada
pela necessidade do desenvoh.imento de aÇõês continuadas para a promoÇão de atividades
pêrtinêntes, visando à nâxixtrizaÇão dos recursos em rê1âÇáo aos objeLivos prograeáticos,
consideradas as dirêtrizês e metas definidas nas fêrrâmêntas de planejamento aprovadas-

3.o - DAs nÀzõEs DÀ Egcor,HÀ Do FoRNEcEDoR o[, E]xEctrrÀIrIE
Em decorrência das caracterlstlcas e particularidades do objêto da contrataçâo em te1a, a
mêsma podêrá ser efetuada jr.mto a: Vlrginia do Nascimênto Rodriguês Pessoa Falção - R$
45,600,00. Entidadê ou profissj.onal mtlito beE conceituado no desempentto das atividades
inêrêntês ao ramo pextinente a sua especlalidade, aplesentando ótiEa qualidade e preços dos
seus plodutos ofertados e/ou serviÇos prestados, já coÍprovados anteriormente, justificando,
destâ forma, a sua êsco1ha.

4.0 - DÀ JUSTTFTCÀTrVÀ DO IREçO
o valor da referida contratação êstá sàtisfatóri-o e coryativel com os preços pratlcados no
mercado, conforme a corrêspondente proposta apresentada e
pesquisa apropriada, em anexo.

levantamento efetuado, mediantê

5.0 - DO EI'NDAI.'EITIO I;EGÀI,
Entendê-se que a regra da obrigatoriedade da licitação náo é absoluta, contenplalrdo êxcêções,
que a própria legislação enumera. Portanto a contratação eú coEento poderá ser acobertada por
rnêxigibilidade de licitaçâo, nos ternos do Àrt. 25, inciso rrÍ, da Lei Fedêral n" 8.666193 e
§uas altelaçôes posteriores:

"Art. 25. É inexigivef a LicltaÇão quando hoüvêr inviabifidadê de corryEtição, em êspecial,"

',ÍII - para contratação de proÍissional de qüalqaer setor artistico, diretanente ou através de
emptesáxio exc.7úsivo, desde que consagrado peLa critica especializada oü peLa opinião
púbficd. "

Àtenciosâmentê,

JÀIÀNY E SOUZA
Chefe de Gabinete

IVÀ

6.0 - DÀ ccLrcr,usÃo
À concretizaçáo da referida contrataÇão poderia ocorrer com a aprovaÇão de Vossa Excê1ência do
processo em apleÇo, o qual está dêvidamente instruído com a doclrmentaÇão pertinente, inclusive
a rLinuta do respectivo contrato.
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ESTÀDO DÀ PÀÀÀÍBÀ
CÁi,GRÀ uI,NÍCIPÀI DE I4IGIIGIIÀPE

SEGEIÀRTÀ DÀ CÂTARÀ UUNICIPÀI, DE TAüãNGIIÀ}E

Q{,ÀDRO DEI{ONSTRAIM DE PREçIS - !ÀpÀ DE À9(,RÀçÃO - E<Po§IçÀO DE t OfrVOS }l" TNOOOO2/2O1?

Pàrticj.I,entês Lrni<1. euànt. Vl. Irnit. V1. TotàI Cless. Obs

Virginia do Nascimênto Rodrigues Pessoa EaIção

Mamanguape PB, 06 de Janêiro de 2017

RESI'ITÀDO FINÀI:

- Virginia do Nasclmento Rodrigues pessoa Í'a1Ção.
Iten(s): 1.
valor: R§ 45.600,00

l2 3.800,00 45.600,00 1

Chêfe dê Gabinêtê
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nes tê ato representado por
CNPJ n"

rês i dên tê domici-Iiado na
, Carteira de Identj-dade n" ... .,

À
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oLPc
ESTÀDO DÀ PÀRAÍAÀ

cÂTaRA MI,NICIPÀI DE I,OI{ANGUÀPE
coMlssÃb PERIqNEI{TE DE LrcrTÀçÃo

MINUTA DO CONTRATO

CoNTRÀTO No | .... /20L7-CV[

TERMO DE CONIRÀTO QUE EIÜIRE SI CELEBRÀ}T A CÂT'G.BA MUNICIPÂ.L DE
!,IÀlG.NcuÀpE E .. .. ...... pÀxÀ PRESTAçÀo DE SERVrÇOS CONFORI,IE
DISCRIMIIG,DO NESTE ]NSTRI'MENTO NA EORMÀ ABAIXO:

Pelo presente instrtmento particular de contrato, de r.m lado Câ&ara t'Íunicipal dê Mamânguapê -
Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - Mamanguapê - PB, CNPJ Ír" 12.720 -256/ 0001-52, neste ato
-representada pelo Presj-dente da Câmâra João Ferreira da Silva fi1ho, Brasileiro, Divorciado,
Comerciantê, rêsj,dente e domiciliado na Rua Severino Victor, 45 - planalto - líâmânguape - pB,
CPF n" 031.463.444-40, Carteira dê Idêntidadê n" 2.288.944 SSP-PB,, doravante simplêsmênte
COMRATÀ1.1'IE, e do outro lado

doravante slÍq)lesmente COMrR-ÀIÀDO, decidiraE as partes contratantês assinar o prêseDtê
contrato, o qual sê reqerá pelas cláusulas e condiçôes segnrintes:

cLiíUsUIÀ. PRII,EIRA _ Do§ FI,IIDÀüEMFog Do coTBÀIrc:
Estê contrato decorre da licitaÇão modalldade Inexigibil.idade n" ÍN00002/2017,
termos da Lei Federal \" 8.666/93 e suas altêxaÇôes e a Lel Corq)1emêntar n"
dêzêabro dê 2006, alterada.

processada nos
123, dê 14 dê

C',i(USUIÀ SEG{'NDÀ . DO OBi'EIto DO OOISIRÀIIo:
o prêsentê contrato têm por objeto: P.restaÇão dê servi.ços técnicos especializados
jurldica - Advogado -, correspondendo assesso.ia ê consúl'toria juridica junto
Municj-pa1 de Marnanguapê.

na area
a Câmara

Os sêrviços devêrâo ser prêstados dê acordo com as condições expressas nêstê instnmêntol
proposta apresentada/ Ínexiqibilidade n" IN00002/2017 ê instruções do Contratante, documêntos
êssês que fj-cam fazêndo partês integrantes do prêsênte contrato, independente de trarlscrlÇâo.

Representado por: ..,. x R$

CIÀU$EÀ QI'ÀRTÀ - I)o REÀJUSI,âIíEMIIC:
Os preços contratados são fixos pelo perlodo dê um ano, exceto para os casos previstos no Àrt.
65, S§ 5" e 6", da Lei 8.666193.
ocorrendo o dêsequillbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabêIecida a relaçáo
que as partes pactuaram inicialmênte, nos tê4nos do Àrt. 65, Incisô II, À1ínea d, da Lêi
B-666/93, mêdiante comprovação doqmental e requerirrento exprêsso do Contratado.
O Contratado se obriga a prestar seus senaiÇos na sede do Contratante ou êm umã de suas
dependências, com visitas sistemiáticas, fora disso, ficará a inteira disposiçâo, diariêmente,
êm sêu escritório, ou quando convocado aleatoria$ênte.

Cü(USI,IÀ QI'ITITÀ - DÀ D(,TÀçãO:
As despesas correrão por conta da sêguinte dotaçâo, constante do orÇamento \riqente:
Recursos Próprios da câmala }turricipal de l,ta&ânguapê: 01.010 01-031.0001.2001 3390-35.00

CIÀUSU],À §EI.IÀ - DO PÀGàtr'EITÍO:
O paqarnênto será efetuado na Tesou-rariâ do Contrâtantê, mediante procêsso regular,
maneira: Mensalmentê, para ocorrêr no prazo de trinta dias, côntados do
adj-mplemênto de cada parcela.

da sêgulnte
período de

cüfur$[À sÉTna, - Dos PRAzos:
o prazo máximo para a execução do ôbjêto ora contratado, conforme suas características, ê quê
adnitê prorrogação nos casos prêv-istos pela Lêi 8.666/93, está abaixo indicado e será
consj-derado a partir da asginaturâ do Contrato:

Inicio: Imediato
Conclusào: 350 (trezentos ê cinqüenta) dias

O prazo de vigência do presente coDtrato será detereinado: até o fioal do êxercicio financej.ro
de 207-i, considerado da data de sua assinatura.

-i-

CI,iíUSIII,À TERCEIRÀ - DO IOR E PNEç§S:
O valor total destê contrato, a base do preço proposto, é de R§ ... (...).
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cr,Áustnn orxavÀ - DÀs @arqçõBs Do oou,TRÀràNIE:
à - Efetuar o pagamento Ielativo a prestação dos serviços
com as respectivas cláusufas do presente contrato;b - Proporciona! ao Contratado todos os rneios necessários
contratados,.
c - Notificar o Contratado soble qualquer iffegularidade
serviÇos, exêrcendo a naj-s ampla ê completa fiscJlização, o
responsabilidadês contratuais e 1eqais.

HaEanguape - PB, -

PEIO CONTRÀTÀIÍTE

í1o
efetivaaênte realiza

para a fiêl prestaçã

F
o

o s êrv1Ç

(-
o

encontrada quanto à qual L.o
OS

que nâo eximê o Contratado de suas

cr,i(vsur,l lroNÀ - DAs oBRrcÀçõEs Do @FrRlràDo:a - Executar devidamente os serviços descritos nâ cláusu.Ia corespondente dô presêntecontrato, dentro dos mêlhores parâmetros de qualidade estêbelecidos p..ã o r*oo de atividaderelacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos esti.pulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇões concerÍlentês à legistaÇão fiscal, civ11,tributária e t.raba.lhista, bêm como por todas as despêsas e conpromissos assumidos, a qualquertítulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da exêcução do objeto cont-ratado;c - Manter preposto capacitado ê j.dôneo. aceito pelo contrâtante, quando da êxêcuÇão docontrato, que o rêprêsente integrralmênte em todos os seus atos,-
d - Permitir ê facilitar a fiscalizaÇão do Contratante dêvendo prestâr os informes e
escla!ecimentos solicitados;
e - sexá responsáve1 pê1os danos causados diretamentê âo Contratarte ou a terceiros,
dêcouentes dê sua culpa ou dolo na execução do contrato, náo excluindo ôu reduzindô essa
responsabilidade a fiscalizâÇão ou o acoÍq)aDhaEento pelo órgão interessado;
f - Nâo ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou ertr parte, o objêto deste instrumêntô,
sem o corüecimento e a devida autorizaÇão expressa do Contlatante;
g - Manter, durante a vigência do contrato. em coryatibilidade com as obrigaçóes assr.uLidas,
todas as condições de habilitação e qualificaçáo exigidas no respêctivo processo licitatório,
apresêntando ao Contratante os doculentos necessários, seryre que sol-icitado.

cráusurÂ DÉcnG. - Dà Àr1BÀção E RBscrsÀo Do c(rrrRÀlo:
Estê contrato poderá sêr a1têrado, unilateralraente pela Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no Artigo 55 e será rescindido, dê pleno dirêito, cônfome o
disposto nos Artigos 7'l , '78 e 79 da Lêi 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a acêitar nas mesnãs condiçóes contratuais, os acréscimos ou
supxessões que se fizerem necêssários, até 259 (lrirrte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato -

CIÀI'SIEÀ DECII{À PRIUBIR,A - DÀS PEüLIDÀDES:
A .rêcusa lnjusta em deixar de cuq)ri r as obrj-gações assuaidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às sêguintês pênâlidades previstas nos Arts. 86 e 87 da
Lei 8.666/93: a - adveltêncj-a; b - mrlta de Erora de 0,5t (zero virgula cinco por cênto)
aplicada sobre o valor do cont-rato por dla de atraso na entrega, no inicio ou na execução do
objeto ora contratado; c - mllta de 108 {dêz por cênto} sobre o valor contratado pela
lnexecução total ou parcial do contrato; d - suspensão terporária de participar em licitaÇão ê
1mpêdi-mênto dê contratar com a À&linistrâÇão, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declaraÇão
de inidoneidade para licitar ou contratar com a ÀdEinistraÇâo Pública enquanto perdurarem os
motivos dêterrÍLinantes da punição ou até que seja pronovj-da sua reabllitaÇão perantê a próprla
autoridade que aplicou a penalidadê,' f - simuftaneamente, qualque! das penalidades cabívêis
fundamentadas na lei I .666193.

cr,iíusul,A DÍ:cüA sE@roÀ - Do troRo:
Para dlrimir as questões decorlentes destê contrato, as partes eleqem o Foro da Comarca de
MamaRguape, Estado da Paraíba.

E, por êstarêm dê p1êno acordo, foi lavrado o presente contrato em o2(duas) vias, o qual vâi
assinado pelas partes e por duas testem]nhas.

de de 201?.

TF]STEMUN}IAS

JoÀo FERREIRÀ DÀ sILvÀ TILHO
Presidênte da Câmâra
o3L. 463. 444-40

PELO CONTRÀTÂDO
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EsrA.Do DÀ pAxÀÍBÀ
c.âüARÀ MUNrcrpÀ! DE r4ArGNcuÀgE

cÀBrNEÍE Do pREsrDE[rE DÀ cÂlflRÀ

Expediente:

Àssunto;

Legislaçâo:

Ànexo:

ExposrÇÃo DE }{orrvos N-o rN0oo02/2017
SECRETÀRrA DÀ cÂI4AxÀ MuNrcrpÀr DE I.R}TANGUAPE
PrestaÇão de serviços técnicos especializados na
área lurídica - Àdvogado correspondendo
assessoria e consultoria juridica junto a Câmara
Municipal de Mamanguape.
Art. 25, inciso II1, da Lei Federal n" 8.666/93
e suas a-lteraçôes.
Exposição de motivos correspondente e seus
elementos, inclusive a ninuta do respectivo
contrato .

DESPÀCHO

APRoVO a correspondente proposta nos têmos do êxpediente supra nencionado - Àcolho a situação
de Inexigibilidade de Licitação, por êstar êm consonância com as disposi-ções contidas na
l-êgisIação pertinente.

Remeta-9e o procêsso, dêvidamente instruído de todos os seus e1êmentos constitutivos, à
apreciaÇão da Àssessoria .lurldica, para os fins e efeitos legais.

Mamanguape - PB, 06 de Janeiro d,e 201-l -

RA DA S II,VA FI],HO
.residente da Câmàra
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EsrÀDo DÀ pl3ÀÍsÀ
cÂlRRA MIrNrcrPÀr DE t.nlaNsulPE

AssEssoRrÀ,rueÍorc.u

o!igetrt:

Àssunto:

Intêressados:

Ànexo

ExposrÇÃo DE l4orrvos N." rN00002/2017
sEcRETÀRrA DÀ cÂlrAxA MuNrcrPÀr DE Ian'fi.NGUAPE

PrestaÇão de serviços técnlcos esPecia.lizados
na área jurídica - Àdvogado -, correspondendo
assessoria e consultor.ia iurídi"ca iunto a

câmara Mun.icj-pal de Mamanguape.
Câmara Municipal de Mamanguape e: Virgínia do
NascimenLo Rodrigues Pessoa Ea1Ção.
ExposiÇão de motivos correspondente e seus
elementos, inclusive a minuta do respectivo
contrato.

PÀRECER

Ãnalisada a matéria, nos terDos da Lei Fedêral \" a.666/93 e 9ua3 alterações, e considerando o

teor dos docr.mentos e informaçõês apreseDtados, esta Àssessoria Jurldica é de parecer
favo!ávêl ao reconhecimento da situaçao de Inexigibilidadê de LicitaÇão, como se contém no

despacho dê acolhi-mento êxarado pelo serüor Presidente da câaara, o qual está dê acordo com o

A.rt- 25, inciso rrr, do referido diploma lêgal.

Esta Assessoria Jurídica sugerê a pubLicaÇão dos extratos dê rati-ficaÇào'
de licitação ê do contrato correspondente na IÍq)!ênsa oficial, para os

Àrts. 26 e 61 da Lel Eederal n" 8.666/93 e alteraçóes'

dê inexj-gibilidadê
fins previstos nos

- PB, 09 de Janêiro d'e 2077 -

GO SÀNTOS DE CÀRC.AÍ,HO

Assessor Jurídico
oAB-PB 7'7 .29'7
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EsEÀDo DÀ PÀBÀÍBA

câroRÀ rÍuNrcrpÀrJ DE lntÀlrcuApE
cãBrlrElE Do PRESTDEMIts oa cÂrane

Maeanguapê - PB, 10 de Jánêj.ro de 201'1 -
PORIÀRLA Irô IN 00002/2017

o PRESTDENTE DÀ cÂrGRÀ DÀ cÂraRÀ !,ÍuNrcr pÀr DE I.G!GNGITÀpE, EsrÀDo DÀ PÀRÀÍBA, no uso dê
suas atribuiÇões legai s,

R E S O ], V E:

RATIFICAR a Inexigibilidâde de licitaÇão, gue objetiva: Prestaçâo de sêxvi-ços técnicos
especlalizados na árêa jurldica - Advogado -, correspondêndo assessorla e consultoria juridica
junto a Câmara Municipal de MaDanguape,'com base nos êlementos constantes da Exposiçâo dê
Motivos n" INOOOO2/2077, a qual sugere a contratação de:

- Virginia do Nascimento Rodriguês Pêssoa EalÇão.
0 4190933 4- 65
Valor: R§ 45 . 600, 00
Publiquê-se e cung)ra-sê -

IÊÀ DA SILVA FILHO
residente da Câmara
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EsrÀ.Do DÀ pÀRaÍsÀ
câranÀ uulücrPÀ! DE tÍArÀNGUÀpE

cÀBrNErE Do PRESTDEI{TE DÀ cÍü,BRÀ

Marnârrguape - PB, 10 dê Janeiro de 201,'7.
PORÍÀRIÀ No IN 00002,/201?-01

o PRESrDE}.ÍTE D7\ CÀGFA DÀ cÂrGxÀ urrNrcr pAl, DE ralG.NGuÀpE, EsrÀDo DÀ PÀRÀÍBA, no uso de
suas atribuiçôes legais,

R E S O I, V E:

A-DJUDICAR o objeto da licitaçâo, modalidade Inexigibilidade n' IN00002,/2017: Prestação
dê sêrv}Ços técnicos êspêcializâdos na área juridica - Àdvogado -, colrespondendo assessorla e
consultoria juridica junto a câmâra Municipal de Mamangiuapê; com base nos el-ementos constantês
do procêsso colrespondente, a:

- Virgínia do Nascimênto Rodrigues Pessoa Fa1ção.
041909334-65
valor.: R$ 45 . 600, 00
Publigue-se e cunpra-se.

RA DA SlL FÍLHO
e5 idente da Câmara

é^\t#,t 2o l"
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ESIADO DÀ PÀXÀÍBÀ
c.âToRÀ UUNICIPÀ! DE IAIANCUAPE

cor'ÍrssÀo PERraÀENrE DE LrCrrÀçÀO

INEXICIBILIDÀDE N" INOOOO2/2017

DECIÀFÀÇÃO - PUBLICAÇÀO

DECLÀRÀÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito, que uDà cópia dos terroos de RatificaÇào e Àdjudicação
bêm como do respêctivo êxtrato de Inêxigibilidade de Licitação referentes ao processo acirut
indj.cado, folae de.1,'idaeente afixadas n; ouadro dê Dlvulgação deste Órgão, nesta data, em

observância a9 disposj.çôes da Lei Federat Do 8.656/93 ê 3ua5 al.telaçôes posterioreg.

MârBngiuape - PB, 10 de Janeiro de 2017.

ÍA DE SOU PAIVA
Chefe de Gabanete
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EsTÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂmna. uutrcrplr, DE Àtat&NcrrAPE

cor'GssÃo pERtGNElrrE DE LrcrrÀçÀo

INECIGIBII,IDÀDE N' IÚOOOO2/2017

DECIÀRAÇÃO - PUBLICAÇÂO

DECLARÀÇÃO

Declaro para os der.idos fine de direito, (JLre uDa cópia dos terDos de Ratificaçáo e ÀdjudicaÇão
bem cono do respectlvo extrâto de Inexigibj.Iidade de Licitação referentes ao processo aci!â
indicado, foram devidâmente afixadas no Orradro dê Divu1q|ação deste ó!gão, nesta data, em

obsêrvância a3 disposiÇôes da Lei Federal n" 8.656/93 e guas alteraçõês posteriores.

- PB, 10 de Janeiro de 2017.

C IO LE EFI
Prêsidentê da Corxi 9são
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Vrnt;Íxr,,r DO N^sctMENr'o IloDRtGUtis pFtssoA F^r,cÀo

Brasileira, Mamanguapensc-Pb, 3i anos
End.: Rua João maranhão. n" 36. Carnpo

Bancários Mamanguapc-PB
Fone: (83) 8788-0200

F..-m a i I : v i rgi n i apessoa. d i rc ito@gm a i l. com

FonlrlçÃo AcloÊnrrc,r

NÍl'nr, Sr, prnron

Instituto de Educação Supcrior da Paraíba - IESP
Curso: Direito - Conclusão 20 I 5.2

Instituto de l-.ducação Superior da Paraíba - IIjSP
F-ormação: Bacharel em'l'urismo 2003.2

ExprntÊNcra PnoFrssroNAL

Control Construções Ltda
Departamento: fi nanceiro
Cargo: Assistente de depaúamento
Função: Contas a pagar e a rcceber / análise de prestação de contas
Período: 06/02 a 0311212012

Profit Contabilidadc Ltda João Pessoa-I']B
Cargo: Gerente adm in istrativo/Ílnanceiro
Função: Contas a pagar e a receber / gerenciamento dc cquipe / elaboração rle relatório e
planilhas / planejamento
l'eríodo: 03/0 I /2009 a 3 1 I 121201 l

Secretaria de Estado do Turismo e do Desenvolvimento Econômico da Paraíba
Departamento: Secretaria Executiva do Turismo / PRODFITUR-PB
Cargo: Turismóloga
Função: Assessora Técnica dos projelos / Gestão de Convênios / Iixperiência no sistema
SICONV
Período: 0110112009 à 31 I 1212010

.óícD.\

.y

Pós - GRADUAÇÃo
Instituto de Educação Superior da Paraíba - IESP
Especialista em lilaboração e Ánálise de Projetos'l'urísticos - 2007
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Secretaria de Turismo, Indústria e (lomércio Mamanguape-[)B
Cargo: Secretária de l'urismo. Indústria c Comércio
Função: Elaboração de projetos / Planejamento de Eventos / Convônios
Período: 01/01/2009 à 30/06/2009

EsrÁcros

Empresa: Rocha, Marinhr> e Sales Advocacia João Pessoa-pB
Fu nção: Estagiária
Setor: jurídico/bancário
Período: 0l/10/2013 até a prcsente dala

Empresa: Ministério Público da Paraíba
Função: Estagiária
Setor: à disposição da Defensoria Pública da 2n Vara de lramília
Período: 0 1/04/20 I 3 a 30 I 121201 3

,Iuizado Especial Fcderal - UNIPE
Função: Estagiária
Sctor: Jurídico
Período: 0l/08/2015 a 1210812015

A YIDADES CoNIPt,ullr ENTAREs

Curso dc Direito Direito Processual Civil
Onlinc - 40 horas 201512016

IV Congresso Internacional de Direito Prooessual
l.ocal: Rccile - Centro dc Conrcnçôcs
Data: l6 a I 8/201 3

II Simpósio Paraibano de Justiça Restaurativa
Local: Esma PB
Data: Oti/ I l/20 I 3

I Seminário Paraibano de Direito da Cidade
Local: OAB/PB
DaÍa: 2510812014

Justiça e Dcmocracia: Perspectiva de Illetividadc
Local: João Pcssoa Espaço Cultural
Data:1910912014

Curso Prático - Profissional de Direito Administrativo
On line
Dara: l8/l ll20l4 a 1110112015



Virgínia do Nascimento Rodrigues pessoa Falcão
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',u, z? 'í\MtNtsrÉRto DA FAZENoA

Secretaria da Receita Federal do Brasil
ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE OÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À OÍVIOA
ATIVA DA UNIÃo

Nome; VIRG|NtA DO NASCTMENTO RODRIGUES pESSOA FALCAOCPF:041.909.33465

Ressalvado o djreito de a Fazenda Nacjonal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidadedo sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constampendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela secretaria da ReceitaFederal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à procuradoria-Gerat daFazenda Nacional (pcFN).

Esta certidão refere-se excrusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da pGFN eabrange inclusive as contnbuições sociais previstas nas aríneas ,a, a ,d, do parágrafo único do art. 11
da Lei ns 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitaçáo desta certidão está condicionada à veriflcação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://www. receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.íazenda.gov.bÊ

c
.at/gCPt

certidão emitida gratuitamente com base na portaria conjunta RFB/PGFN ns i.7s1, de oz10rzo14
Emitida às 11:17:52 do dia OStOitzOlT <hora e data de Brasília>.
Válida até 0810712017.

Código de controle da certidão: A2F9.A5ES.59C j.FCCC
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1t1
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ffi GOVERNO DO ESTADO DA PARAíBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER

CERTIDÃO

c

ENA
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D

CODIGO; 7EAS.SB4B.8366.C9F3

ldentlÍicação do requerente:
CNPJ/CPF: 04í.909.334-6S
R.G. :

Emitida no dia 0910112017 às 10i24:28

certifico' observadas as disposições da regislação vigente e de acordo com osassentamentos existentes l-"-rl" 9rsTi.q.r" o ,"q*iàõte súpra iolntiri.àoã uJta em situaçãoREGULAR perante a Fazenda púbiica Estaduar, com reração a débitos fiscaisadminisrrativos e inscritos em oiviJà eti"à.Ã-i"i"iiãà'iàã.iiiüãçã"",iJJ puuun"" ucontribuinte com inscrição ativa no caàastió àe c"ÃirüriÀt"á';;"E;ir;;i. paraíba.

A presente certidão não_compreende debitos cuja exigibiridade esteja suspensa, nemexctui o direito de a Fazenda.púbrióa rrtroúái,'á-qrrrq;;; i;õ;; Iãt"lã,""1u1o,"", , uruporventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão 
" ":l]!i qor,60 .(sessenta) dias a partir da data de sua emissão,devendo ser confirmada a sua aútenticioàoe atravá's ão serviço validar cerTidáo de Débito napágina www. receita, pb.gov. br

oBS: lnválida para ricitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ouprestação de serviços de transportó interestadual e lnt"rmúnicipãr oir-"ããuii"ação nãocompreendidos na comDetência tributária dos municípióa a;;-;qui*;ie-supracitadoestiver localizado no esiado da paraíba.

válida com a- apresentação conjunta do cartão de inscrição no cpF ou no cNpJ daSecretaria cía neceiia_ Federãl áo rvririiiei-ú'ãã-ü1""0".
Certidão de Débito emitida via ,tnte;n;,. --



ffit
k'.,...*iPREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

CNPJ: 08 898 '124l000'l-48

RUA DO IMPERADOR, TS CENTRO MAMANGUAPE-PB CEP:58280-000
FONE: (83) 3292'2778

SECRETARIA DE FINANçA§

No 000673
ceRttoÃ O NEGATIVADe oÉetros

Certlficamos,arequerimentodaparteinteressada'edeacordocomasinformaçôesprestadas
pelo setor tributário que,

lnscrição MuniciPal:

Nome: VIRGINIA DO NASCIMENTO RODRIGUES PESSOA FAL

Endereço: RUA JOAO MARANHAO Num

Complemento:

Bairro: CAMPO

Cidade: MAMANGUAPE

CPF/CNPJ: 041 909 334-65

está quites com os tributos municipais

Finalidade:
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS

PE Og de janeiro de 2017

0liveiÍa

0Íetor

DIRE R OE TRIBUTOS

Ficam,todavia,ressalvadososdireitosdaFazendat\ilunicipaldecobrarquaisquerdébitos
oue venham a ser posteriormáii"ãõrrláã,. po que constar. passamos a presente certidão, para

ffijã ÉãóúôLÜúÍô nrooos E ouAlsQUER ÔRGAos

ESTA .ERTIDÃo REFERE-SE ExCLUSIVAMENTE A SITUAÇÂo Do coNTRIBUINTE No AI\ilBITo DESTA

sÉônernntn on FAzENDA MUNIcIPAL

cÃo
ero: 36

UF: PB

vÁlton poR 180 (cENTo E oITENTA ) DIAS A PARTIR DA DArA DE EMlssÁo'

NOTA IMPORTANTE; QUALQUER RASURA TORNARA O PRESENTE DOCUMENTO NULO

Emitido po| gilbetto

1



CERTIDÃO NEGÀTIVA DE DEBITOS TRÀBÀLHISTAS

Nome: VIRG]NIA DO NASCIMENTO RODllIGUES PESSOA EALCAO
CPE: 041 . 909.334-65
Certadão n": L22441A21 /2A1 6

Expedição: 3A/12/2A16, às 11:57: C5

Validade: 21 /A6/2AI1 - 1.80 (cento e o.j tenta) cijas, contados Ca daLa
de sua expedição.

Certifica-se que VIRGINIÀ DO NÀSCIMENTO RODRIGUES PESSOÀ EÀI,CÀO,
inscrito(a) no CPE sob o n" 041.909.334-65, NÃo coNsTA do Banco
Nac i ona.1 de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art - 642-A da Consofidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.44At de 7 de julho de 201L, e
na ResoluÇão Administrativa n" 741 A/2A71 do Tribuna.I Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabílidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atua.lizados até 2 (dois) dlas
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou fíliaís.
A acei.taÇão desta certídão condiciona-se à verificação de sua
aut.ent.icldade no portal do Tribunal Superior do 'Irabalho na
Internet (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidão emiLida gratuitamente.

TNFORMAÇÃO IMPORTÀÀITE

Do Banco Nacional de Devedores Traba.Ihistas constam os dados
necessários à idêntificaÇão das pessoas natur:ais e j uridicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabafho quanto às obrigações
êstabefecídas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, incl us ive no concernente aos
reco lh iren Los prev idenc iá r ios, a hono ra rios. a cusLas, ã

emolumentos ou a recolhimentos deLermlnados em 1ei; ou decorl:entes
de execuÇão de acordos firmados perante o MLnlstério PúbI.ico do
Trabalho ou Comissão de ConciliaÇão Pr:év14.

\À
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3A)122416 JUSTIÇA FEDERAL NA PARAiBA' Certidão Negativa

Poder .l udiciá rio

JUSTIçA FEDERAL

Ne 201600241490

cERTIDÃO DE DISTRIBUIçÃO

AÇÕES E EXECUÇÕES

NaturezarCível, Exec. Fiscal e Criminal

CERT|F|CO, REVENDO OS REGISÍROS DE DISTRIBUIçÃO, A PARTIR DE 25 DE ABRIL DE 1967, AÍÉ A PRESENÍE DAÍA, QUE CONTRA

VTRGINIA DO NASCIMENTO RODRIGUÉ5 PESSOA IALCAO

CPÊ: 041.909.334-65

NADA CONSÍA na lustiça Federal de 1a Grau, Seção.ludiciáriâ do Estado da Pâraíba

Observações:

1 - Esta certidão NÃO abrange processos eletÍônicos de competência de Juizados Especiais Cíveis;

2 - Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da lnternet, com base nas Portarias Ns 1 435/2005-GDF;

3 , O ne do documento constante nesta certidão foi informado pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverá ser conferidâ pelo

interessado, conforme o documento original (ex: CPF e ldentdade);

Atenção

A autenücidade desta Cerídão poderá ser confirmada pela institu

http://www.jípb.jus.br por um prazo máximo de 30 {trinta) dlas,

dêste Certidão

ição que a solicitou, caso entenda necessário, no erldereço

observando-se a totalconferência do nome, CPt/CNPJ e o númeÍo

.loão Pessoa (PB), 3ol12120\6 11176:07

Endereço: Rua João Teixeira de Carvalho, 480, bajrro Pedro Gondim' CEP 58'031-900

Fone: {83) 2108-4011

FL, 3t â
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http://certidao jípb.ius.br/certidaolnter/em issrcCertid@ aspx
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coNIl,ÀTo lío : 00002,/2017-cPL

TERHO DE CO}fARATO OTJE ENTRE SI CELEBRÀI{ À CÂ}ÍAXÀ
}B}GI{GIIÀPE E VIRGÍNIÀ DO NÀSCIMENTO RODRIGI'ES PESSOÀ
PRNSTÀÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINÀDO NESTE I
FORIG. ÀBÀIXO:

Pel-o plesente instrumento particular de contrato, dê um lado Câmara Municipal de lÍamanguape -
Rua Duquê de caxias, 123 - cêntro - Hamanquape - PB, CNPJ n" 12.720.256/ 0001-52, neste ato
representada pelo Plesj.dente da Cânara João Ferreira da Sil-va Eilho, Brasileiro, Di.vorciado,
Comerciante, residente e doEiciliado na Rua severino victor, 45 - Planalto - ltamanguape - PB,
CPF no 031.463.444-40, cartêira de fdentidade n" 2-288.944 ssP-PB,, doravante sirnplesmente
CoNIRÀrÀI{IE, e do outro lado Virginia do Nascj-mênto Rodrigues Pessoa EalÇão - Rua Joáo
Maranhão, 36 - Campo - !Íananguape - PB, CPF n" 041.909.334-65, doravante simplesnênte
Co}rIRÀIA.DO, decidiram as partes contlatantes assinar o presente contrato, o qual se regê.rá
pelas c1áusulas ê condiÇões seguintes:

CLI{ÜSUIÀ PRT}IEIRÀ - DOS I'I,I{DÀI'ENIDS DO CC,[BAT\):
Este contlato dêcorrê da licitaÇão modalidadê Inexigi-bi-I idade n" IN00002/2017,
termos da Lêi Federal ^" 8.666/93 e suas alteraÇões e a Lei Corq)lemêntar n"
dezehbro de 2006, alterada.

processada
1,23, de 74

nos
de

CIJfu'St,IÀ SEGI,IIDÀ - DO G'ETO DO COI:IB,À5O:
O presente contrato tem por objeto: Plestação de sêrviÇos técnicos especializados na área
juridica - Advogado -, correspondendo assessoria e consultoria ju!1dica j rinto a câmara
MunicipâI de Mamanguape.

os serviÇos deverão ser prestados de acoldo com as condições expressas neste instrumento,
proposta apresêntada, Inêxiqibilldade n" IN00002/2017 e instruÇôes do contratante, documentos
esses que ficam fazêndô partes integlantes do présente contrato, j-ndependentê dê t-ranscrição.

cüíusurÀ !ER(BrRA - Do vàroR E PmÇos:
O valor total deste cotltrato, a base do preÇo ploposto, é de R§ 45-600,00 (QUÀRENÍA E CINCO
MIL E SEISCBNTOS REAIS).
Representado por:. 12 x R§ 3.800,00.

CIÀUsI'IÀ OI'ÀRTÀ - DO RBAi'I'ST!üEN!O:
Os pleÇos contratâdos sáo fixos pelo perlodo de r]m ano, excêto para os casos previstos no Art-
65, S§ 5" e 6", da Lei 8.666./93.
Ocorrendo o desequifibrio econôoico-financeiro do contrato, poderá sê! restabêlecida a relaÇão
que as partes pactuaraa inicialmente, nos ternos dô Ar:t- 55, Inciso II, Àllneâ d, da Lei
8,666/93, mediante comprovaÇão docr.úrental e lequerinento expresso do contratado-
O Contratado se obriga a prestar seus serviços na sede do Contratante ou em una de suas
dependências, com visitas sistênáticas, fora disso, ficará a inteira disposiçeo, diariamênte,
em seu escritório, ou quando convocado al-eatoriamênte -

CIJ{USUIÀ QI'INIÀ - DÀ Do:IÀçãO:
As despêsas correrâo por conta da sêguinte dotação, constaltê do orÇâmênto vigente:
Reculsos Próprj-os dâ Câmãra l'turlicipal de üamang.uape: 01.010 01.-031-0001--2001 3390.35.00

CIJiUSUIÀ SE'CEÀ _ DO PÀGAüEXITC:
o pagamento será efetuado na Tesor-Earia do Contratante, eêdiânte processo regular,
maneira: Mensalmente, pala ocorle! no prazo de trinta dias, contados do
adinplemento de cada parcela.

da segrurintê
periodo de

cr,ÁusulÀ sÉÍnÍA - Dos PRAzos:
O prazo máximo para a exêcuçâo do objeto ora contratadô, conformê suas caracterlgticas,
admite plorrogaÇão nos casos pre\ristos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado

e que
SEIá

conside!âdo a partir da assinatura do Contrato:
Inlcio: rmêdiato
Conclusão: 350 (trezêntos ê cinqüenta) dias

o prazo de vigência do plesênte contlâto será detern-inadô:
de 2Ol'7, considêrado da data dê sua assinatula.

cuiu$rr,À orrÀ\rÀ - DÀs oBRrGÀçõas Do @úIBÀràrsaB:
a Efetuar o pagarnento relativo a piêstação dos serviços
com as respectivas cláusulas do prêsênte contlatoi
b - Ploporciôna! ao Contratado todos os meios necessári-os
contratados;
c - Notificar o Contratâdo sob-rê qualquer irlegularidadê
servj-Çôs, êxêrcendo a mãis ampla e completa fiscalizaÇào, o
respônsabi lidades contratuais e legais.

até o final do exercicio finânceiro

efêtiva.úênte realizados, de acordo

pàrà à fiel prestaÇão dos serviços

encontrada quanto à qualidade dos
que nãô êxjrnê o Contrâtado de suas

e.@'

I
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CUosur^l ,rollÀ - DA.s cRrGA@Es Do 6l}rnÀaâDo:
a - Executar devidamentê os serviÇos dêscritos na Cláusula coüespondente
contrato, dentro dos Ioêlfrores parâmetros de qualidade estabelecidos para o r.utro
rêlacionada ao objeto contratual, côm obsêrvância aos prazos êstipulados;
b - Responsabil izar-sê por todos os ônus ê obrigaÇõês concêrnêntês à legislaÇão f
tributária ê trabalhista, bem como por todas as despesas e conpromissos âssumido
titulo, perante seus fornêcêdores ou terceiros êm razão da êxecução do objeto contratado;
c - Manter prêposto capacitado e idôneo, acêito pêlo Contratante, quando da execuçáo do
contrato, quê o representê intêgralmêntê em todos os seus atos;
d Pêrnltir ê fâcj,litar a fiscalizaçâo do Contratante devêndo prestar os infomês ê
esclarecimentos solicitados,'
e - Será rêsponsável pelos danos causados diretaEente ao Contratartê ou a têrceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na êxêcução do contrato, não excluindo ou rêduzindo essa
re sponsabilidade a fiscalizaÇão ou o aconpaÍüamênto pê1o órgão interessado;
f - Não ceder, traDsferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumênto,
sem o co!üecimerrto e a devida autorização expressa do contratante;
g - Manter, durante a vj-gência do contrato, em con{)atibilidadê com as obrigiações assunidas,
todas as condiÇõês dê habilitação e qualificaÇão êxigidas no respectivo processo ficitatório,
aprêsentando ao Contratante os docunentos necessários, seryrê que solicitado-

cü{usl,IÀ DÉcnG. - DÀ ÀrImÀçÀo B REscrsÃo m coxÍRÀlo:
Este contrato poderá ser alterado, uIrilaterallEente pela contratante ou por acordo entrê as
partes, nos casos previstos no Àrtigo 65 ê sêrá rescindido, dê pleno direito, conforme o

drsposto nos Artigos -l-7, '78 e 79 da Lêi- 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesüuls condições contratuais, os acréscj-mos ou
supressóes que sê flzê.rêm necessários, até 259 (\.inte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

CLÀU$,IÀ I}ECIIG. PRIüEIRÀ - DÀS PEIÍàúI]}àDES:
A recusâ injusta em deixar de cuEç)ri-r as obrigaçôes assutridas e preceitos legais, sulêitará o

contratado, garantida a prévia defesa, às sêguintes penalidadês previstas nos Àrts. 86 e 87 da
Let 8.666/93r a - advêrtência; b - Eu.rlta dê mora de 0,53 (zero vírgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do cont-rato por día dê atraso na entreqa, no início ou na exêcuÇão do
objeto ora contratado; c - multa dê 10t (dez por eênto) sobre o valor contratado pela
inexecuÇáo total ou parcial do contlatoi d - suspensão tenporáriâ de participar êm licitaÇáo ê

impêdimênto de contratar com a Adni-nistração, por prazo de até 02 (dois) anos; e - dêcLaraÇão
dê inidoneidade para licitar ou contratar com a ÀdninistraÇão Pút,licâ ênquanto perdurarêm os
motivos detêrminantês da punição ou até que seja promovida sua reabilitaÇão pêrante a própri.a
autoridade que aplj-cou a pênalidade,' f - simultaneamente. qualquer das pena]ldades cabiveis
fundamentadas na Lei 8.666193.

CIáUSUIÂ DÍJCII''A SEq'IDÀ - DO FORO:
Para dirilrlii as questõês dêcorrentês destê contrato, as
Mamanguape, Estado da Paralba-

partes el-eqem o foro da Comarca dê

o

lSC
s, â

pg="36. '^
àtMataCtê

c

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o
assinado pelas partes e por duas testenamtras.

\í

prêsêntê contrato em 02(duas) vias, o qual

PB, 10 de Janeiro dê 2017.

va1
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IÍallangrtapê

PEIO CONÍRÀTÀMTE

JOÀO EERRNÍRÀ DÀ S I],VA FILHO
Presidente da Câmara
031. 463. 444- 40
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PELO CONTRÀTÀDO

I .t,\ À.[.r\1r)( Â.,"*íilóKtilnas@toaoarigues Pêsaoa Fãlção

TESTEMUN}'ÀS
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ESÍÂIX) DA PARÂiBA
CÂUARÂ IÚUI.IICIPAL DE MAi'ANGUAPE

RATFTCAçÃO E ADJUDICAçÃO - INEXIGIBTLTDADE N" rM}0002/mí7
Nos termos dos elemertos constant6 da respecliva Expcição de Motivos que instrui o
processo e observado o parecer da Assessoria JuÍídica, referente a lnexigibilidade de
Licitação n" 1N000020r7, que objetiva: Prestação de serviços técnico€ especializados
na área iuridica - Advogado, RATlFlco o Çonespondente pÍocedimento e ADJUDICO o
seu obieto a: Virgínia do NascimeDto RodÍigues Pessoa Falçáo - R$ 45.600,m.

Mamanguape - PB, 10 de Janeiro de 20r7
JOÁO FERREIRA DA SILVA FILHO - Pre§idente da Câmara

PUBLICAR

tr - QuadÍo de Divulgação do Óqão Realizador do Certame - 10.01.17
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ESTADO DA PARÂIBA
CÂUARA MUNICIPAL I'E MAMAiIGUAPE

EXTRATO DE II{EXIGIAIUDÂDE I'E LIC]TAçÂO
PROCESSO: ExpGiçào de Mdivos n'lNmmz2o17.
OBJETO: Prestação de serviços técnicc 6pecializados na áÍea juÍidica - Advogado.
FUNDAMENÍO LEGÁL: Arl. 25. inciso lll. da Lei Federal no 8.666193 e su6 alteÍaçó6.
AUToRIZAÇÂO Secretaria da Câmara Munrcipalde Mamanguape.
RATJF,CAÇÁO: PrêsiderÍe da Câmara, em 1NO1f2o17.

PUBLICAR:

[] - Qua<tro de Divulgação do Órgão Realizador do Certame - t0'0í"17
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EXTRATO DE CO'{TRÂTO
gBlElojlr.qt"94 de serviços técnEG e§pecializadG na área juÍid'rca - Advogado.
FUNDAMENTO LEGAL: tnexigibitidade de LicitaÇão n" tNOOoOZà17.
9OI4ÇAO: Recursos Próprios da Câmara Municipal de Mamanguape: Ot.O1O
0í .031 .000í .200í 3390.35.00
V,GÊNCni até o fnal do exercído f[l|aDce]Iio de m1Z
PARÍES CONTRATANTES; Cãmara Municipat de Mamanguape e:
C_f-No 0m022017 - 10.01.17 - Virgínia do Nascimento RodÍirues p6soa Faháo _ R$
45.600,m

ESTADO DA PÂRAíBA
CÂMARÂ MUNICIPAL OE MAMAT{GUAPE

PUBLICAR

fl - Quadro de Divulgação do Órgão Reallzador do Certamê - í0.01.17
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I\4AMANGUAPE - PB
Quinta feira, 12 de janeiÍo de 2017

Diário Oficiãl do Município
Poder Legislativo

ANO " 002
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ATOS

ADMINISTRATIVOS

ESTADO DA PARAíBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

RAT|FtCAçÃO E ADJUDTCAçÃO . tNEXtctBtLtDADE N. tNOOOO2/2017
Nos termos dos elementos constanles da respêctiva ExposiÉo dc Motivos que instrui o processo e
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a tnexigibilidade de LicitaÉo no lNoboo2/2017,
que objetiva: Prestação de serviços técnicos especiatizados na área jurídica - Advogadot RAT|Flco o
correspondente procedimento e ADJUDIco o seu objeto a: virginia do Nascimento Rodrigues pessoa
Falção - R$ 45.600,00.

_ l\4amanguape - PB, 10 de Jâneiro de 2017
JOAO FERREIRA DA SILVA FILHO . Presidente da câmara

ESTADO DA PARAíBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DÉ LICITAçÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos no 1N00002/2017. OBJETO: Prestaçáo de sêrviços técnicos
especializados na área juridica - Advogado. FUNDAMENTO LEGAL: Art.25, inciso t, da Lei Federat
no 8.666/93_e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria da Câmara Municipal de Mamanguape.
RATIFICAÇAO: Presidente da Câmara, em 1010112017.

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de serviços técnims especializados na área jurídica - Advogado. FUNDAMENTO
LEGAL: lnexigibilidade de Licitação no 1N00002/20'17. DOTAÇÃO: Recursos Próprios da CàmaÍa
l\4unicipal de lvlamanguape: 01.010 01.03'1.0001.2001 3390.35.00. VIGÊNCIA: até o Íinal do exercício
Íinanceiro dê 20'17. PARTES CONTRATANTES: Câmarâ Municipal de Mamanguape e: CT No
0000212017 - 10.01.17 - Virgínia do Nascimento Rodrigues Pessoa Falção - R$ 45.600,00.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
fRA[,4lTA - Sistema.de TramitaÉo de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 09/02/2017 às 16:58:29 foi protocolizado o documento
sob o N" 0ô399/í 7 da subcategoria Licitações , exercício 2017 , referente a(o) Câmara Municipal de Ívlamanguape,
mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Claudio Leite Filho.

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Mamanguape
Número da Licitação: 0000212017
Orgão de Publicação: Jornal Oficial do Municipio
Data de Homolog açáo: 1010112017
Responsável pela Homologaçáo: Câmara Municipal de Mamanguape
Modalidade: lnexigibilidade
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor Estimado: R$ 45.600,00
Valor: R$ 45.600,00
Fontes de Recursos: Recursos Ordinários (91 ).
Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados na área jurídica - Acivogado.
Proposta 1 - Valor da Proposta: R$ 45.600,00
Proposta 1 - Proponente Pessoa FÍsica (Nome): Virginia do Nascimento Rodrigues Pessoa Falcao
Proposta 1 - Proponente Pessoa FÍsica (CPF): 041.909.334-65
Proposta 1 - Situação: Vencedora

IINFORMAÇÃO DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Não

João Pessoa, 09 de Fevereiro de 2017

Assinado Eletronicamente
coffome LC 18€3, âlt€Édârêlá LC a1I2C0l, e

pêlo Reqimêrlo lnler.o, .llsrado po a

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidáo de Recibo Protocolo. Doc. 06399i 17. Inserido por Íramitâ
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1c21dd984da044b71d7ad0c3735632b9[PDF] Termo de Homologação

i^ Liirô trirh^ ôt- ôol.rota^1-, 1a-ta \,/-ri.rô^Ãô
(qerado automaticanrente) em 09/02/20í 7 1 6:58
Éa^a -iraa o^ÂE or\^a oor,r ?n4 Ã E^ô, onEr

Documento llnformado? lAutenticacao
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
TRAN4ITA - Sistema de Tramitaçâo de Processos e Documentos

,. AssinadoEletronicamente
": conlornreLC 18,93. aterêda peia LC !112009 é

pelo ReA,nerto kÍeíro. . leÍ;do Pe l
RÂ TC r3'2Ô09

o

. CPL. o

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certiÍica que em 09/0212017 às í7:00:29 foi protocolizado o documento
sob o N" 0640'1/17 da subcategoria Contratos , exercício 2017, referente a(o) Câmara l\4unicipal de Mamanguape,
mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Claudio Leite Filho.

Número do Contrato: 000022017
Data da Assinatura: 1 0101 12017
Data Final do Contrato: 3111212017
Valor Contratado: R$ 45.600,00
Situação do Contrato: Vigente
Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados na área jurÍdica - Advogado
Contratado (Nome): Virginia do Nascimento Rodrigues Pessoa Falcao
Contratado (CPF): 04'1.909.334-65

IINFORMAÇÃO DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Não

João Pessoa, 09 de Fevereiro de 2017

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão de Recibo Protocolo. Doc. 06401/17. lnserido por Tramila

67 3 a'l e52e962 1 627 34b0b49bed04f 83bIPDF] Contrato

tô^r^--^ ^^. Íal^,,ni^ I ôi.^ Eilh^ ^ti ^Ôlnt>t1^11 
11'nn \/-li,lâ^Ã^

íocrado automaticamente) em Oglo2l2017 17 to1
)'cta çacz trEí-o ÂaE^ nÉne ncnn 'rct'c à^e^

t<\a
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Documento
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ESTADO DÀ PÀRLÍBÀ
C.â!G'R"A UI,NICIPÀI DE IiOIÂ}IGuÀpE

COTÍISSÀo PERI4NEIITE DE LIcITÀçÀo

PR@ESSO LICTTÀTÓRIO INEXIGIBILIDÀDE
INEXIGIBIIJIDÀDE N" . I}IOOOO2/2017
PROCESSO ADMlNl STRÀT IVO N" 1-7O1O51NOOOO2

óneÃo nr-ar, r zeloR Do cERTÂME:
Câmara Mu.nicipal de Mamanguape

OBJETO:
PrestaÇào de serviços técnicos especializados Ra área jurídica - Àdvogado.

TER}'TO DE ENCERRÀMENTO VOLI'ME 01

Nestê âto encerra-sê o 10 voi"r@ dos autos do P.rocêsso Àdhinist.rativo no 170105IN00002, tendo

como assunto a Inexigibilidadê no IN00002/2017 êm êpigrafê; iniciândo no númêro 01 e a9 folhas
s êguintês encialluente, findando no no íO , esta tolha.

Responsáve1

ÀlNts,!
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À cÂuana MUNTcIpAL DE MAMANGUApE/pB
Ao Exmo. Sr. João Ferreira Filho
Presidente

Exmo. Sr. Presidente,

Por motivos pessoais, venho por meio desta requerer a rescisão contratual

de prestação de serviços advocatícios prestados por mim nesta Casa

Legislativa.

Agradeço a consideração com que fui tratada pelos parlamentares e pelos

funcioniirios da Câmara Municipal de Mamanguape/PB, bem como pelas

oportunidades que me foram proporcionadas.

Mamanguape, 20 de novembro de 2017

Atenciosamente,

-üár--$tu#ítukft.
otÁlnuatt "

úN^

"Pr),,)r!
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$,1

Virginia do Nascimento Rodrigues Pessoa

oAB1PB22.677
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