
§
)\E§

q

F

o

o
o iO í'_

ôt-

oPC
J ){

EsTÀDo Dà PÃRÀÍBÀ
cÂMiàRÀ MUNrcrpAr DE r,íÀÀÍANGUÀPE

courssÁo eERMÀNENTE or r,rcrraçÂo

PROCESSO LTCITATóRIO INEXIGTBILIDÀDE

rl{ExrcrBrLrDÀDE No rN00002/2018
PROCESSO ADMIN]STFÀTIVO N" 1BO1O4INOOO02

óRGÃo REALfzADoR Do cERTAME;
Câmara Municipal de Mamanguape
Rua Duquê de Caxias, 123 - Centro - Mamanguapê _ pB
CEP: 58280-000 - Te1: (083) 3292-2196.

OB.]ETO:
Prestaçâo dê serviÇos técnicos êspecializados na área jurídica - Ãdvogado -, correspondêndoassessoria e consultoria jurídica junto a Câmara Municipal de Mamanguape

ELEMEI|EOS gÁSTCOS OO PROCESSO:
SOLICTTAÇÃO E JUSTfFICATIVÀ DA CONTBÀTAÇÃO
ATO DE DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO JULGÀDORÀ
DECLÀRÀÇÂo DE DISPoNIBILTDADE oRCA},{ENTÁRIÀ
AUTOP.LZAÇÀO PAXA REALTZAçÀO DO CFRTAME
PROTOCOLO E AUTUAÇÃO DO PROCESSO
CONSIDERÀÇÕES DÃ COMISSÃO JUT,GADORÀ
EXPOSIÇÂO DE MOTTVOS
APROVAÇÃO DÀ AUTOR]DADE SUPER]OR
PARECER JORÍ DICO
ÀTOS DE RATIFICÀÇÃO E AD.]UDICAÇÃO
CONTBÀTO CORRESPONDENTE
PUBLICAÇÕES
DOCUMENTÀÇÀO DO CONTRÂTÀDO
ANEXOS
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ESEÀDO DÀ PÀR,ÀIBA
CÂ!,ÍÀRÀ MI'NICIPÀI DE MÀÀANG.T'ÀPE

SECRETÀRIÀ DÀ CÀ,TARÀ M(]NICIPÀI DE !ÍÀÀ4AÀIGUàPE

Mamanguape PB, 03 de Janeiro dê 2018.

Senhor Presidente da Câmara,

Solicitamos que seja autorizado à Comissão permanênte
procêdimento dê Inexigibilidade dê LicitaÇão, nos termos
n" 8.666/93 e suas alteraÇôes posterioresr destiôado ai

de l,icitaqãô destê órgão,
do A r. 25, inciso -T, oa L-i

reafizar
Fede raf

Pr:êstaçâo de serviÇôs técnicos especializados na áreê juridlca - Advogado
assêssorla e consultoiria jurídica junto a Câmara Municipal de Mamanguape.

correspondendo

Justificativa para a ôecessldade da soficitaÇão:

IANY D SOUZA PAIVA
dê Gabinete

A contralação acina descrita êstá sendo soficitada, nos termos das espêcificâÇÕes técnicas ê
informaÇões complementares quê a acompanham, quando for o caso, motivada: Pefa nêcêssidade da
devida efetivaÇão dê sêrviço para suprir demanda especifica - PrestaÇão de serviÇos técôlcos
êspecializados na área jurídica - Advogado , considerada oportuna ê imprêscindivel, bem como
rêlêvante mêdida dê intêresse público; ê ainda, pêLa necessidade de desenvolvimentô dê aÇões
continuadas para a promoÇâô de atividadês pêrtinêntes. visando à maximizaÇão dos recursos em
ielaÇão aos objetivos progrâmâdos, obsêrvadas as diretrizês ê metas dêfinidas nês fêrramêntas
de planejamento aprovadas.

fnformamos que êxistê disponibilidade de dotaÇão apropriada no orÇamênto vigente para a
execução do referido objêto, consoantê consulta efetuada ao sêtor contábi1. Certos de
contarmos com imediata aprovaçào desta solicltaÇào, indispensáve1 à continuidade dos trabalhos
dêsênvofvidos, ficâmos a inteira disposiÇãô para maiores esclarêcimêntos quê forêm julgados

Atenciosamente,

dtS
ItrCR IÀ
Chêfe

I
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PROPOSTA DE PRESTAçÃO DE SERVTçOS DE ADVOCACT,A

Consulente: Nilza Carolina Albuquerque Barreto (OAB - PB 11..696)

Endereço: Rua Professora Josefa Di Lorenzo, L46, Quadramares, João Pessoa - PB

Sítio eletrônico: carol.barretoadv@gmail.com

Telefone: (83) 98630-2786

r. TNFoRMAçóES SOBRE A CONSULENTE E A DEMANDA

A consulente atua no ramo da cerara do judiciário, com destaque para as

questões relacionadas a administração publica e advocacia empresarial.

A consulente foi procurada em virtude de sua atuação, bem como, ser atuânte e

militante no setor da advocacia.

A demanda apresentadâ pela consulente revela o propósito de que a referido

órgão seja assessorado por profissionais especializados no ramo da administração

pública.

Il. SERVrçOS PROPOSTOS

Propôe-se a prestação de serviços de assessoria jurídica à consulente na área de

retro mencionada. Especificamente, os serviços incluem o seguinte:

Assessoria para a elaboração de contratos, análise de editâis, contratos, etc.

Consultoria voltada àelaboração de opiniôes legais e pareceres a respeito

daadministração pública, independentemente da existência de um caso concreto

específico, com o objetivo de prover inÍormação especializada à consulente e subsidiar

os processos de planejamento e de tomada de decisões.
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Defesa em processos administrativos ou judiciais: apresentação de defe

administrativas e judiciais em eventuais processos que objetivem a condenação da

consulente.

III. METODOLOGIA

Os serviços descritos serão conduzidos pela consulente, pessoa comprometida

com a obtenção de resultados concretos e o fornecimento de soluções jurídicas de

qualidade.

IV. PROPOSTA FINANCEIRA

Para os serviços acima descritos, a contraprestação proposta é no importe de

R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais).

Todas as despesas com deslocamento (incluindo-se passagens, alimentação e

hospedagem), cópias, digitalizações, custas, diligências e demais despesas acessórias,

desde que previamente autorizadas, correrão por conta da consulente, para posterior

reembolso.

V. PRAZO DE VIGÊNCI.A DO CONTRATO

A proposta é de que seja celebrado contrato de 1,2(doze) meses.

VI. VAUDADE DA PROPOSTA

João Pessoa, 02 de Janeiro de 2018.

D
. CPL. o

NILZA CAROUNA ALBqUQUERQUE BARRETO
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂMÀxÀ MrNÍcrPÀr DE I'íÀMÀNGUÀPE

PRoüETo aiisrco ESPECTFTCÀÇOES

2.O -
2.1" -

DO SERlrrÇO
As caractêristicas ê especificaÇões do objeto da referida contratação são:

CODIGO Dr scRrMrNÀÇÁo
ServiÇos técnicos especiafizâdos na área juridica Advogado. O Contratadol
:deverá prestar seus servlÇos na sede da Câmara Municipaf de Mamanguape oú
'em úma de suas dependências, com visitas sistemát1cas, fora dissô, ficará ai
linteira disposiÇão, diariamente em seu escrrtório, ou quando convocadol
à1êarôriàmente -

e que admite prorrogâÇão nos
será considerado a partir da

êm obsêrvâncla às
ocorrer no prazo

NOI1nAS ê
dê t rinta

3.0 -
3.1 -

DOS CüSTOS
Com base nos custos para execuÇâo do objêto da contrataçào em tela, obtidos mêdiante

pesquisa dê mêrcado devidamênte realizada nos têrmos da legislaÇão, regulamentos e normas
vigêntes, refacionamos abaixo o preÇo de refêlência considerado satasfatório.
3.2 - Mês quê serviu de base para elaboraÇão da referida pesquisa: Janêiro de 2018.
3.3 - Salienta-se que êxistê prêvisão de dotaÇáo apiopriada no orÇamento vigênte para a

execuÇão do objeto rêlativo a este projeto, consoantê consulta efetuada ao sêtor contábi1.
3.4 - O vator: total é equivalente a R$ 45.600,00.

4"0 - DO REÀ.IUS!À}iENÍO
4.1.Os preÇos contratados sâo fixos pê1o pêriodo de um ano, êxceto para os casos previstos no
Art. 65, §§ 5' ê 6", da Lei 8.666/93.
4.2,Ocorrendo o desequ.i.líbrio econômico- f inanceiro do contrato, poderá ser rêstabêfêcida a

rêfaÇão que as partês pactuaraln inicialmente, nos termos do Àrt. 65, lnciso ff, A1ínea d, da
LejL 8,666/93, mêdiante comprovaÇão documental e requerimento expresso do Contratado-
4.3.O Contratado sê obriga a ptêstar seus sêrvlços na sedê do Contratante ou êm uma de suas
dêpendências, com visitas sistêmáticas, fora disso, ficará a inteira disposiÇão, diariamênte,
em seu escritório, ou quando convocado afealoriamentê.

5.0 - DÀs colÍDrÇôEs DA coNTRÀTÀÇão
5,1.O prazo máximo para a execução do objeto dêsta contrataÇão
casos previstos na 1êgis]aÇào vigeotê, está abaixo indicado ê

assinatura do Côntrato:
Início: Imêdiêto
Conclusão: 350 (trezêntos e cinqüenta) dias

5,2.O pagamento sêrá realizado medlante processo regular ê
procedimentos adotados, da sêguinte manêira: Mensal-mênte, pala
dias, contados do pêriodo de adimplemênto de cada parcela.

Mamanguape PB, Janelro de 2018.

5ú.

lAJ ANY DE

Chefe de Gabloete
OUZA PAIVA

LsO-

oB,lEro: Prestação de serviÇos técnlcos especiarizados na árêa jurídica - Advôgado -,
corrêspondêndo assessotia e consultotia jurídica junto a Câmara Municipal de Mamanguape.

1.0 - DÀ .rUSTlrICàTrVÀ
1,1 - Estê Projeto Básico têm por objetivo especificar em linhês gerais o corrêspondente
serviÇo, permitindo intensificar procêdimentos adequados voltados à realizaÇão, acompanhamênlo
ê controlê da dêspêsa, ê é motivado: Pêfa necêssidade da devida êfetivaÇão de serviÇo para
suprir dêmanda específica - PrestaÇão de serviÇos técnicos especializados na árêa juiídica -
Advogado -, considerada oportuna ê imprescindíve1, bêm como rêlevante medida de intêaêssê
púb1ico; e ainda, pela necessidadê de dêsênvolvimento de aÇõês continuadas para a promoÇão dê
atividades pertinêntês, visando à maximizaÇão dos recursos em relaÇão êos objetivos
programados, obsêrvadas as diretrizes e metas dêfinidas nas ferramentas de p1ânejamênto
aprovadas.

UNIDÀDE QUÀNIIDÀDE
mês 12

)(\LArí

1
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÂuane uuNrcrpar, DE lÍÀMÀNcuÀpE

GÂBTMTE Do PREsTDENÍE pa cÀaana

PRO.'ETO BASICO APRO\IAÇÀO

1.0 - DÀ .'USTÍFÍCÀTIVÀ
1.1 - o rêferido Projeto Básico tem por objetivo espêcificar em linhas gerais o correspondente
serviÇo, permitlndo intensificar procêdimêntos adêquados voltêdos à rêa.IizaÇãô, acompanhamento
e controle da despesa. e é motivado: Pela nêcessidadê da devida efetivação de sêrviÇo para
suprir denanda especifica - Piestação de serviços técnicos êspecializados na árêa jrtridica -
Àdvoqado -, considerada oportuna e imprescindíve1, bêm como re1êvante medida de intêresse
público; e ainda, pêfa nêcessidade dê dêsenvolvimento de aÇões continuadas para a prômôção de
atividades pertinentes, visando à maximizaÇão dos recursos em relaÇão aos objêtivos
programados, observadas as dirêtrizês e metas dêfinidâs nas Íerramêntas de planejamento
aprovadas.

- Dà ÀPROrrÀÇÀO

- Fica o Projêto Básico êm têfa aprovado nos termos como sê âpresênta.
2.0
2.L

Projeto Báaico aprovado - Art. 7o, § 2', I, dê Lei n" 8.666/93

Mamanguape - PB, Janeiro dê 2018.

"Art. 7" As flcitaÇões para execuÇãa de abras ê para a prestaÇão de serviÇos obedecerão ao
disposto nêste attiga e, em paÍticüfàÍ, à segúinte seqüencià:

§ 2" As abtas e os serviÇoa aaÍtentê poder:ão ser ficitadas quanda:
I - houver projeta básico âprovddo pela autoridade coqpetente e dispanivef para exane dos
irteressados em participar da pracessa llcitatório;tt

.2,/r'J
JoÂO FERREIRA SILVA E]LHO
Presidente da Câmâra

OBJETO: PrestaÇão dê sêrviços técnlcos êspecializados na área juridica - Advogado -,
correspoodendo assessoria e consultoria juridica junto a Câmara Municipal de Mamanguape.

-.é- ;F- ^ r, - 74
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EsTÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ

CÂMARÀ MrNrcrpÀi DE MA!.rÀNcuÀpE

TERMO DE REFERÊNCIA

1. O.DO OBJETO
1.1.Constitul objeto da prêsênte contrataÇão:
área jurídica - Advogado
Municipâl dê Mamanguape.

D I S CRIIYLTNÀÇAO

Piês taÇâo
correspondendo as ses soria

de serviços técnicos êspeclalizados na
e consultoria jurídica junto a Câmara

QUÀNIIDÀDE

2.0.,lusTÍFrcÀTI\rÀ
2. 1 .Ã contrataÇâo acima descrita, quê será processada nos termos deste instrumênto,especificaÇôes técnicas e informaÇôes complementares quê o acompanham, quando for o cêso,justiflca-se: Pela nêcessidade da dêvida efêtlvaÇão dê serviÇo paia suprir demanda específica
- PrêstaÇão de serviços técnicos êspêcializados na área jurídlca - Advoqado -, consideradaoportuna e imprêscindivê1, bêm como rêlevantê medida dê interesse púbrico; ê ainda, pefa
nêcessldadê de dêsênvolvimento dê aÇões continuadas para a promoção dê atividâdes pêrtinentês,
visando à maxirnizaÇão dos recursos em relaÇão aos objetlvos proqramados, observadas asdiretrizes ê mêtas definidas nas fêrramêntas de planejamênto aprovadas. As car.acteristicas ê
especificaÇões do objeto da refêrida contratêÇão são:

erviços técnicos especializâdos na área
eveÍá prestar seus serviÇos na sede da
m uma de suas dêpendências, com visitas
nteira disposiÇão, diarÍamente em seu
featoriamêntê.

S

d

i

jurídica
Câmara Muni
sistemáticas, fora disso, ficar:á
escritório I ou quando convocad

contidas nos Arts. 4'l e 48, da Lêi Compfêmêntar n" 723/2006t por estar presênte a condiçâo
prevista no inciso IV, do Art. 49, do mesmo dipfoma tega]: LicitaÇão inexigível - Àrt. 25, II,
da Lêi Fêdera1 r," 8.666/93, alterada.
3.2.No processo, portanto, dêverá ser considerado quaisquer, fornecêdor ou executante em
potencial que se enquadrê nos requisitos da norma para as hipóteses de inexigibilidade de
lici-taÇão, inclusivê as Microempresa, Empresa de Pequênô Porte e Equiparados, nos têrmos da
legislação vigente.

3. O.DO TN,ATÀ}.{ENTO DIETRENCIÀDO PÀRÀ I.'EIEPP
3.1'Sa1iênta-se quê na têferidê contr:ataÇão, não sêrá concedido o tratamento difêrenciado ê
s.implificado para as Microempresas e Empr.esas de Pêqueno Porte, nos têrmos das disposiÇõês

5.0
5.1
tri
tít
5.2

4. o.DÀS OBRrGÀçÕES DO CONTnÀrAlrEE
4,1.Efetuar o pagêmento r.elativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de
cláusulas do respectivo contr.at'o ou equivalente.
4 ,2 , Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiêl êxêcuÇâo
presente contrataÇão, nos termos dô correspôndente instrr.mênto de ajuste.
4,3,Notificar o Contratado sobrê quêlquêr irrêgularidade encontrada quanto à
produtôs ôu serviÇos, exercendo a mais ampfa ê compfêtâ fiscallzaÇâo. ô quê
Contratado de suas responsabilidadês pactuadas ê preceitos legais.

acordo com

do obj eto

âs

da

osquafidadê d
náo exime

. DÀS OBRIGÀçOES DO CONTRÀTADO

.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaçÕes concernentes à legislaÇão fi5ca1. civl1,
butária ê trabafhista, bêm como pôr todas as dêspesas ê cômpromissos assumidos. a quafquer
ulo, perante seús fornêcêdorês ou têrceiros êm razão da ê)<êcução do objeto contratado,
-Substituir, arcando com as dêspêsas dêcorrentes, os mâteriais ou serviços qr.rê aprêsêntarem

aftêraÇôês, deterioraÇôes, imperfelÇões ou quaisquêr irregularidades discrepantês às
exiqências do instmmento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento ê/ou
pagarnênto.
5.3.Nâo transfêrir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contrataÇâo, salvo mediante
prévia e expressa autorizaÇão do Contratantê.
5,4,Mantêr, durante a viqência do contrato ou ínstrumentos equivalentê, em compatibilldadê com
as ôbrigaçôês assumidas, todas as condiçôês dê habllitaÇão e qualificaÇão exigidas no
respectivo processo licitatório, se for o casô, apresêntando ao Contratantê os documentos
necessáriôs, sempre quê solicitado.
5. 5. Emitir Nota Eiscal corrêspondêntê à sêdê ou fi1ia1 da empresa que apresêntoú a
documentaÇão na fase de habilitaÇão.
5.6.Executar todas âs obrigaçõês assumidas com obsêrvância a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e êspecificaÇôês técnicas
correspondentes .

CODIGO .

1 Advogado. O Contratadol mês 72
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6.0.DOS PRÀZOS
6.1.o prazo roáximo para a execuÇão do objêto dêsta contratação e que ad]nite pr

o

casos previstos na legis.l-ação vigente, está abâixo indicâdo e será considelado
assinatura do Contrato:

Inicio: Imediato
Concl-usão: 350 (trêzentos ê cinqüenta) dias

6.2.0 ptazo dê vigência do contrato sêrá determinado: até ô finâl do êxercício
2018, considerado dâ data de sua assinatura'

pa

oc

financeiro de

e
no

PB, 03 de Janeiro de 2018

çt -Ob '=gaÇaê-.-]los- r,
rtir
.CPL.

da

o

7. O.DO REÀ"USTÀ}'ENEO
7.1.Os preÇos contratados são fj-xos pêIo periodo de um ano, êxcêto para os casos prêvistos no
Art. 65, §S 5' e 6', da Lei 8.666/93.
7.2.Oco!r.endo o desequilibrio econômico-financêi ro do contrato, poderá ser iestabêlecida a

relação que as partes pactuaram inicialmêntê, nos termos do Art' 65, rnciso rf, Alinea d, da
Lei 8-666/93, mediaote comprovação documêntal e requêrimênto expresso do Contratado.
?.3.O Contratado se obriga a prestar sêus serviÇos na sede do Contratante ou êm uma de suas
dependências, com visitas sistemáticas, fora disso, ficaiá a inteira disposiçáo, dj-ariamênte,
êm sêu escritório, ou quando convocado aleatoriamente.

8.O.DO PÀGÀMENTO
L 1.O pagamento será realizado mediante processo rêgular ê

procedirnentos adotados pêto Contraatante, da seguinte maneira:
pxazo de trinta dias, contados do período de adimplemênt'r dê cada

êm observância às normas
Mensalmente, para ocorler
parcela.

9.0.DÀS SÀNÇõES ÀDMÍ!{Í 9TRÀTn AS

9.1.A recusa injusta em deixar de clmprir as ob!igaÇões assrmidas e preceitos legais'
sujeitará o Conúatado, garantida a prévla defêsa, às seguintes pênalidadês prêvistas nos

eris. 86 e 8? da Lêi 8-666/93t a - advêrtência; b - multa dê mora de 0,58 (zero virgula cinco
por cênto) aplicada sobrê o valor do contrato por dia dê atlaso na êntrega' no inicio ou na

execuçãodoobjetooracontratado;c-muftade108(dêzpolcento)sobleovalorcontratado
pela inexêcuÇão total ou parciaf do contrato; d - suspensão temporáIia dê participar êm

iicitaçao ê impêdimento de iontratar com a AdministraÇão, por prazo de até 02 (dois) anos; e -
declaráçâo de inidoneidade para licítar ou contratar com a ÀdministraÇão Púb1ica enquanto

perdura;en os motivos deteÁinantes da puniçâo ou até que seja promovida sua iêabilitaÇáo

iai"rrt" " 
próprla autoridade que aplicou a penalidade; f - s imultaneanente ' qualquêr das

penalidades cabivêis fundaftêntadas Âa Lei 8'666/93'
9.2.Se o valor da multa ou indenizaÇão devida não for rêcofhido no prazo dê 15 dias após a

comunicaÇáoaoContlatado,seráautomatlcamentedêscontadodaplimeiraparceladopagamentoa
quê o contratado vj-er a rurài 1r", acrescido de juros moratórios de 1t (um por cento) ao mês'

ou, qúando for o casor cobrado iudicialmente'
9.3.Após a aplicaÇâo de quaisquár das pênalidades plêvistas' lealizar-se-á comunicaÇão escrita
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial' excLuidas as pênalidades de advertência ê

multa de mora quando for o caso, cànstando o fundamento lega1 da punição, infornando ainda que

o fato será registrado no cadastro correspondênte'

MamanguaPe

q.

MARIÀ JAlANY SOUZA PÀÍVA

Chefe de Gabinête

q
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. CPL.
ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ

cÂT'íÀRÀ MUNICTPàT DE T'íÀMÀNGUÀPE

1.0 -
1.1

REEERENTE: PESOUISA DE MERCADO

DO OB.IATO

- Consti.tui objeto da respectiva soti.citaÇão: PrêstaÇáo dê serviÇos técnicos
, correspondêndo assessoria e consultoria iLlridicaespecializados na área jurldica - Advogado

junto a Câmara Muoicipal de Mamanguâpê.

2.0 - DA PESQUISA DE MERCÀDO

2.1 - Com basê nos custos para êxecuÇão do objeto da contrataÇão em têIa, gualdadas as suas
características e particularidades, obtidos mêdiante consulta efetuada â outras êntidadês
púb1icas. sêtoriais e de classes, bem como os preÇos platicados no mercado para atividadês
ii.^i1u..", relacionamos abaixo o pr:êço de lêferência considerado satisfatórj-o'
2.2 - Mês que serwiu dê base para elabor.açâo da refêrida pêsquisa: Janêiro de 2018'

QUÀTÍTIDÀDE . P. I'Nf TÀRIO P

t:

CODIGO DrscRnírNÀÇÀo
êrviÇos técnicos especiâIizados na

Advogàdo. O Cont ratodo deverd
erviços na sede da câmara Municipal
u em urrd de suas dependón^-ês,
stemáticâs, forâ disso, ficará a inleirâ
sposição, diariamente em seu escritório, ou:

ando convocado aleôloriamenLe.

área jurLdica
prestâi seus,
de Mamanguape.
com visitas

UNIDÀDE

mês 72 3.800,00
, IOEÀÍ.
45.60O, oo

rdi
,qu

DO VA],OR

O valor total é equivalente a R$ 45.600.00.

rÀ YDE ÔUZA PATVA

Chefe de Gabinete

Total 45.600

4.0 . DAS CONDÍÇÔES DA CONTRÀTAÇÃO

4.1.o plazo náximo para a execuÇão do objeto de§ta contrataÇão e que âdmitê prorrogaÇão nos

casos 
'previstos na legistação vigente, eitá abaixo indicado e será considêrado a partir da

assinatura do Cont rato:
Inlcio: Imêdiato
conclusão: 350 (trezentos ê cj"ngüenta) dias

4.2.os preÇos contlatados são fixos pelo periodo de um ano' exceto para os casos previstos no

Àrt. 65, §§ 5' e 6', da Lei 8.666193'
4.3.Ocorrendo o desequillbrj-o econômico- financeiro do contlato, poderá sêt lêstâbêlêcida a

rêIaÇão quê as partes pactuaram inlcialmentê, nos têrmos do Àrt' 65' lnciso II' Alinea d' da

Le1 A.666/93, medr-ante complovação documental ê requerimênto explêsso do Contratado'
4.4.O Contratado se obriqa a prestar seus serviÇos na sedê do Contlatante ou êm rrrna de suas

dependências, com visitas sistiemáticas, fora disso' ficará a inteira disposiÇão' diariamente'

ern- seu escritório, ou quando convocado aleatoriamente'
4.5.o pagamento será rêalizado mêdiantê processo regular e em observância às normâs e

procedimentos adotados, a"-"ãq,i"tt maneir]àt Mênsalmêntê' para ocoller no prazo de trinta

ãia", 
"o.rtudo" 

do periodo dê adimplêmento de cada parcela'

Mamanguape - PB, 03 de Janeiro de 2018'

C(t Llo.-



MAMANGUAPE - PB
Terça fêira,24 de outubro de 2017

Diário Oficial do Município
Poder Legislativo

a FV IO í_
o

Ponaria nô 7012017 Mamanguape/pB, 02 de Outubro de 2017

. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, ESTADO
DA PARA|BA, no uso das atribuições que lhê são conferiJas pela Constituição feáeraf, pefá
constituiqã_o-Estaqual e pêla Lei orgânica do Município de Maman§uape e demais leis apticaveis ã
espécie, RESOLVE:

ESTADO DA PARAíBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

CASA SENADOR RUI CARNEIRO

Art. lo NOMEAR, a partir desta data, os servidores Cláudio Leite Filho, Maria
José Gomes e l\4aria Gorete Leite Barbosa, para comporem, sob a presidência do primeiro, a comissão
Permanenle de Licitação, tendo os demais como membros, nos termos da Lei Federal no. g666/93.

Art. 20 Esta portaria enlra em vigor a partir da data de sua publicação,
revogadas as disposiÉes em contrário.

Câmara Municipal de Mamanguape, em 02 de Outubro de 2017.

JOÃO FERREIRA DA SILVA FILHO
Presidente

-<í:llÊi\

^,ro",á:;;a 
'

ADMINISTRATIVOS
ATOS



I
(
oa

o

o

o

. CPL.

N E

c

FL

ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂMÀRÀ MUNICTPÀT DE MÀ}íÀNGUÀPE

REF. : PROCESSO L]CTTÀTÓRIO
OBJETO: Prêstação de serviÇos técnicos especializados na álea iu!idica - Advogado

correspondendo assessoria e consultoria jurídica junto a câmara Municipaf de Mâmanguapê.

DECI.ÀFÀÇÀO

Conformê solicitado, declaramos haver disponibilidadê orçamêntária para exêcuÇão do objêto
relativo à contrataÇão em têla:

Recursos próprios da câmara Municipal de MamanguaPe: 01.010 - câmara Municipal dê Mamanguapê '

01.031,0001.2001 - ManutenÇão das Atividades da câmara Munj'cipa1' 3390'35'99 - Serviços de

consul-toria

Mamanquape ! PB, 04 de Janeiro de 2018'
\

t\§
DIO LEITE EI

Têsoure i ro
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^ ESTÀDO Dà PÀRÀÍBÀ
CÀIíÀRÀ MI'NICIPÀT DE MAÀ{ÀNGT'ÀPE

GÀBINEIE DO PRESIDENTE DÀ CÂMARÀ

ÀrrroRrzÀÇÃo

Autorizo a Comissão pemanentê dê
Licitação, nos termos dô Ait. 25,
posteriores, destinado a:

Licitaçâo, realizar procedimento dê
inciso II, da T,ei Federaf na B-666/93

Inêxlgibilidade de
e suas â1te raÇôes

êspeciallzados na área juridica - Advogado
a junto a Câmara Municipal dê Mamanguapê.

Conforrne informaÇôes do sêtor contábil, êxiste disponibilidade dê
orÇamento vigente para execuÇão dô objêto a ser licltado,

PrestaÇâo de sêtviÇos técnicos
assêssoria e consultoria juridic

Mamanguapê - pB, 04 dê Janelro dê 2018

JOÂO FERREIRÂ DA SILVA FILHO
Presidente da Câmara

correspondendo

dotaÇão êspecifica no

z./,b

\qnl

.'í= ç (
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂÀ{ÀRÀ MUNrcrpÀ! DE MÀMÀNG{ ÀpE

coMrssÃo PERMÀNENTE DE LrcrTÀÇ-ã.o

PROTOCOLO
PROCESSO LICITÀTÓRIO

Objeto: PrêstaÇâo de serviÇos técnicos especializados na área juridica - Advogado
correspondendo assessoria ê consultoria juiidica junto a câmara Municipal de Mâmanguape.

obsêrvado o disposto na legisfaçâo pêrtlnente e nos êlementos quê instruem o procêdimento,
especialmentê a autorização para sua realizaÇão, esta Comissão protocolou o procêsso em tela:

CLÁUDIO LEITE
Presidênte da

N" INO

FI],HO
Comi s s ão

oo02/2oLa 04/o\/201,8
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÂr,nm ynrrcrpar, DE l,íAI!ÍÀNcuÀpE

coMÍssÃo PERMÀNENTE DE LrcrrÀÇÀo

TERMo DE aurueçÃo DE pRocEsso rrctmróaro
PROCESSO ADMINISTRÀT]VO NÔ 1BO1O4INOO(]02

objeto: PrestaÇáo de serviços técnicos especializados na área juridicê - Advogado -,
correspondêndo assessoria e consultôria juridicê junto a câmara Mun.icipat de Mamanguape.

I - BECEBI}.{EMTO
Nesta data recebêmos a docr.mêntaÇão inêrêntê à exêcuÇão do objeto acima indicado. composto
pelos segulntes elemêntos: solicitaÇâô para rea]izar procêdimento de Inêxigibilidadê de
LicitaÇão, ôôs temos do Àrt. 25, inciso 1r, dâ Lêi Fedelaf n" a.666/93 ê suas altêraçõês
postêriores, com justificativa para a necessidade da contrataÇão, pesquisa dê pleÇos
correspondentê. a autorizaÇão devida e dêcfaraÇão de existir a respectiva disponibilidade
orÇâmentária.

II - PROTOCOT.O

Observado o disposto na leqlslaÇào pêrtlnênte
êspêciafmênte a autorizaÇáo para sua realizaÇãô,
Inêr.igibilidade no rN00002/2018 - 04/0L/20!A-

elemêntos que instruêm o procedimento,
Comissão protocolou o procêssô em tela:

1o voluEê dos autos do
a capa do prôcesso ê as

e nos
esta

ITI - ÀBERTURÀ DE VOI,T]ME
Neste ato, êm decorrência da documentaÇão oI:a rêcebida, abrê-sê ô
procêdimento administrativo em epigrafe, que tem como primêirâ folha
folhês sêguintes numeradas sequencia]mêntê, iniciando no no 01.

IV - E]iEMEIITOS DO PROCES§O
Após dêvidâmênte autuado, protôcôlado e numerado, contêndo a autorização rêspêctiva, a
indicaÇão sucinta de seu objeto e do rêcurso apropriado para a despesa, no6 termos do Art. 38
da Lei 8.666193 e suas alteraÇÕes posteriores, serão juntados postêriomente as consideraÇõês
da Comissão Julgadora, â devida ExposiÇão de Motivos com seus êlêmêntôs constitutivos,
inclusive a corrêspondentê minuta do contrato, os quais serão submêtidos à aprêciaÇão da
Àutoridade Superior bêm como â aná1isê da Assessoria Jurídica.

V - PROCED I!.IEIIIIO
Remêta-se a Secretaria da Câmara Municipal de Mamanquape

Prezados Senhorês,

Encaminhamos, nestâ data, os elêmentos do processo ora autuados para a dêvidâ instruÇáo,
devendo ser junlada a rêspêctiva Exposlção de Motivos elaborada por esta Secretaria da Câmara
Municipal de Mêmanquape, a quaf indicará necêssariamêntê, dêntre outras informaÇôês, a razão
da êscofha do fornêcedor ou executante e a justificativa do prêÇo, O procêsso, em seguida,
deverá ser submêtido à apreciaÇâô dâ Autoridadê superior para ratificaÇão e publicaÇão na
imprensa oficial, consoante Art. 26 da Lêi Eêdêral A.666/93 e suas alteraÇôes pôstêriorês:

. Efêmentos do l>rocesso ora

. Cons-tiêracoês da Comi s saô

PB, 0-4

autuado.
Julgadora

Mamanguape de Janeiro de 2 018

\""
CLÁUDIO LEITE EILHO
Presidente da Comis são
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂ}Àn,à MIJNICÍPÀT DE }aMÀNGUÀPE

COMISSÀO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÂO

INEXIGÍBlLIDADE DE LICÍTAÇÃO N' INOOOO2/2018

1.0 - oB.rETO
PrestaÇão de serviÇos técnicos especializados na árêa juridica - Advogado -, corrêspondendo
assessoria ê consultoria juridica junto a Cânara Municlpal de Mamânguape.

2.0 - .rosrÍFrcÀTnrÀ
A unidade denandantê - secrêtaria da câmara Municipal dê Mamanguapê - após considerar
aspectos e a singularldade da ptêsênte contrataÇão, bem como as disposiÇÕes contidas
legislaÇâo vigente, entêndeu ser inexigíve1 a licitaÇão.

os
na

3.0 - rI'!qDÀ!,{ENÍO I.EGAI.
Conforme o êntendj-mento ê as infolmaÇões apresentadas pêta referida
contrataÇâo em tela sêrá acobeltada pôr Inexlgibilldade dê Licitaçâo,
inciso II, da Lei Eedêra1 nÔ 8-666,/93 e suas altêraÇôes posteriores:

unidade demandante, a
nos termos do Àrt. 25,

úArt. 25. É inexiglvel a licitaÇão quanda hauver inviabilidade de caÍ\petlÇão, em especiaT:"

"II'para a contÍataÇãa de serviÇos técnicos enuíneíados na art' 73 desta
singuTàr, con proÍissianais ou emprêsa s de natóÍia especializaÇão. vedadd
para serviÇos de pnblicidade e divuTgaÇãa."

4.0 - TNSTRUÇÃO DO PROCESSO

Deverá ser observado o disposto no
único, beÍn cono no Àrt. 61, todôs

Lei, de natureza
a inexiqibl l idade

Ar(.. 26, especialmentê o§ incisos II e rrÍ do sêu parágrafo
do rêferidô diplomâ Legal. É o que recomenda êsta Comissáo,

superior.salvo mêlhor juizo à cons ideraÇâo

de.lanei.lo dêMamangua 2018.- PB, 05

CúUDIO LEITE TILHO

t-

MÀRIA JOS

Wr
MARl R TE

bosq--

A
S

I o

í
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com os preÇos platicados no
levantamênto efetuado, mediante

o
rY

esrÀDo oa pÀRÀÍBÀ
cÂlrAnÀ MUNrcÍpÀr, DE MAr!ÍÀNcIrÀpE

sEcRErÀItlÀ oa cÀane MUNrcrpÀ! DE lrÀMANcuÀpE

ExPosrÇÁo DE Morrvos No rNo0002,/2018

Janeiro de 2018.Mamanguapê - PB, 0B de

2.0 - DÀ ÀrEcEssrDÀDE DÀ coNtBÀrÀçÃo
À contratação do objeto acima descrlto sêrá efetuada, nos termo das êspecificaÇões técnicas einformaçôes complemêntares constantê desta êxposiÇão de motivos, quandt fo. o caso, motivadapê1a: Pêfa necêssidade da dêvida êfetivação de serviço para suprir dêmanda especifica -PrêstaÇão de serviços técnicos especializados na área juridica I Advogado -, considêradaoportuna ê imprescindíver, bêm como rêfevante medida dê inter:êsse público; ê ainda. pela
necessidade de desenvolvimentô de açôes continuadas para a piromoção dê atividades pêrtinentês,visando à maximização dos recursos em relaÇáo aos objetivos programados. observadas asdiretrlzes e metas dêfinidas nas fêrranentês de planejamento aprovadas.

1.0 - DO OBJEtrvo
Tem a presênte exposiÇão de motivos o objetivo de esclarecer, êm consônância com a fêgislaçàovigênte, as razôes da singutaridade da sequinte despesa: prestaÇão de serviÇos técnicosêspecializados na área juridica Àdvogado -, correspondendo assessoria e consuftoria jurídicajunto a Câmara Municipal de Mamanguape.

3.0 - DÀS RjA,ZôES DÀ ESCOLHÀ DO FORNECEDOR OU EXECUTÀ]{IE
Em decorrência das características e particularidades do objeto da côntrataÇão em têla, a
mesma poderá ser êfêtuada junto a: Nilza Carolina Àlbuquerque Barreto - R$ 45,600,00.
Entidadê ou profissional muito bem concêituado no desempenho das êtividades inerêntes ao ramopêrtinêntê a sua êspeclalidade, apresentandô ótima qualidade ê preÇos dôs seus produtos
ofertados e/ou serviÇos prestados, já comprovados ânteriormênte, justificando, desta forma, a
sua escolha.

4.0 - DÀ JusTÍFrcÀTrvÀ Do PREÇo
O vafor da rêferida contratação êstá satisfatório e compativel
mêrcado, conforme a corre§pondentê proposta apresentada ê
pesqulsa apropriada, em ênêxo.

5.0 - DO FUNDÀÀ{ENTO LEGÀI
Entende-se quê a regra da obrigatoriêdade da licitaÇâo nào e
que a própria legislaÇâo enumêra. portanto a contrataÇào em
Inexigibilídadê de LicitaÇão, nos têrmos do Art. 25, inciso
s "âs alteraÇoes postet iores:

absoluta, conlempfando excêÇões,
comênto poderá ser acôbertada por]
II, da Lêl Eederal nô A-666/93 e

"IÍ paÍa a cortratàÇãa de setviÇôs técnicos êrumêrados na att. 13 desta Lei, de natureza
sinqúfar, com profissiona)s oü empr:esas de notória especidfizdÇão, vedada d inexiqibifidadê
pdra serviÇos de pübllcidade e divúJgaÇãa.,,

"Art. 25. É inexiqivef a licitaÇãa quando houvet invjabifidade de canpetiÇão, em êspecja_I..,,

Àtenciosamente,

IÀNY D SOUZÀ PÀIVA

úr

IA
Chêfê de Gabinetê

ED,À

6.0 - DÀ CONCLUSÃO
A concretizaÇão da raeferida contrataÇão poderÍa ocorrer com a aprovação de Vossa Excelência do
plocêsso em aprêÇo, o qual está devidamêntê lnstruído com ê dôcumêntaÇão pertinênte, inclusive
a minuta do respectivo contrato.
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ESTÀDO DÀ PÀR.ÀÍBÀ
cÂMÀRÀ MI,NÍCIPÀT DE MAMÀ}IGUÀPE

SECRETÀRIÀ DÀ CÂMÀRÀ }.{I'NICIPÀT DE ITÀ},íÀNGUÀPE

ouÀDRo DElroNsrRiÀTrvo DE PREÇOS - !,ÍÀPÀ DE APUI.ÀÇAO - EXPOSTÇÁO DE lrolrvos N" rN00002/2018

Unid. Ouan
s tócllicos Êsl)êcializados na átêa juladica - Àdvogàdo. o Cont.âtàdo devêlá plêstat sêus

sêdê da aâ.llâra Munacipât dê t'1a&anguapê ou em úna dê sua§ deg€Ãdências, cotr v'sitã3
, foÍa dissô, ficârá â Íatêara disposiçãô. daaraamênte êa sêu êscritório, ou qoando corlvocado

t. Vl. Unit. v1.. Total CIas6. Obs .

alêãtôuralrentê.
t'trl za Carol ina Afbuquêrque Barreto

Mamanguape - PB, 08 de Janeiiô dê 2018

RESI'LEÀDO FINÀT,:

- Nilza Carolina Ãlbuquerque Barrêto.

Valor: R$ 45.600,00

mês tz 3.8oo,od 4s.6oo,oo 1

SOUZA PAIVÀ
Chefe de Gab inet e

o\

(
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ESTÀDO DÀ PÀRAIB.A
cÂMAaÀ MIrNrcrPÀr DE MÀr'íANcuÀPE

cotíÍssÀo eERMÀNENTE oe r.rcrraçÃo

MINUTÀ DO CONTRÀTO

CONIRÀIO No: ..../2018-CPL

TERMo DE CONTRÀTO OUE ENTRE SI CELEBRÂM À CÂMÀRÀ MUNICIPAL DE

MÀMÀNGUAPE E -........, PARÀ PRESTAÇÃo DE sERVlÇos coNEoRME

DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FOR}4À ÀBAfXO:

pelo presente insttumênto particulâr dê contrato, de um lâdo Câmara Munici.pal dê Mamanguape -
Rua Duque de Caxias, 123 - Cêntro - Mamanguape - PB, CNP,I f,' 12.12A.256/ 0001-52, nêstê ato
repr.".rrtuda pelo Presidente da Câmara Joào Eerrêira da Silva Ei1ho, Brasitêiro, Divorciado,
Cornerciante, residente e domiciliado na Rua Severino Victor, 45 - Planafto - Mamangúape - PB,

CpE n. 031.463.444-4A, Carteila de Ídentidadê n" 2.288.944 SSP-PB, doravante simPlê§mêntê
CONIRATANTE, e do outro l-ado ... - "', CNP" n'

,, nestê ato reprêsentado por .... residente ê domi-ciliado na
- ..., cPF n" .....'..., carteira de

doravantê simplesmênte CONTRÀTADO, dêcidiram as partês contrâtantês
contrato, o qual se rege!á pelas cláusulas e condiÇÔes seguintês:

ÍdêntÍdade no
assinar o presentê

crÁrr$rÀ pRruEÍaÀ - Dos llrrirDÀugNrog Do coNrBAro:
Este contrato decorrê da licitaÇão modafldadê Inexiglbilidadê n' 1N00002'/2018,
termos da Lei Fedêra1 o" 8.666/93 e suas alterâÇôes e a Lêi complêmêntar no

dêzerü!o de 2006, alterada.

crÁgsutÂ SEGUNDA - Do oB,rEro Do coNrRÀTo:
O presente contrato tem por objeto: PrestaÇão de

iuridlca - Advoqado _, correspondendo assêssoria
Municipal de Mamanguape.

process ada
123, de 1

nos
dê

cúusl,IÀ TERCETRA - Do rrÀroR E PREços:
O valor total dêste contrato, a bâse do preÇo proposto, é de R$

Representado pôr: .'.. x R$ .

ct iíusulÀ QUÀR!â - DO RE A.rrrsrâuElÚTo:
ospreÇoscontratadossãofixospeloperiododêumano,excêtoparaoscasosprevistosnoArt.
65, S§ 5' e 6o, da LêL 8.666/93.
ocorrendo o desequillbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser rêstabelêcida a relaÇão

lrà ." p..t." páctuaram i'nicialmente, nos têrmos do Art' 65, rnciso rr' Alinêa d' da r'ei
A.666/93, mediânte comprovaçâo docu&ental e requerimento expresso do Contratado'
O Contratado se obiiga a prestar seus serviÇos na sêde do Contratantê ou êm uma de suas

dêpendências, com vi§itas §lsternáticas, fora dis§o, ficará a intelra disposiÇâo, diariamênte,
êm seu êscritôrio, ou quando convocado aleatoriamente'

os sêrviços deveráo sêr pre§tados de acordo com as
proposta aprêsêntada, fnexigibilidade n' rN00002/2018
esses que ficam fazendo partês integrantes do prêsente

CIÁUSUI,A SE'(|IÀ - DO PÀGAI'íE](!O:

O pâgàmenLo será efeLLado na Tesourar ia
mânêira: Mensalmênte, Para ocorrer
adimplemento de cada Parcela.

C',ÁU$'LÀ QUINTÀ - DÀ DOEÀçÀO:

As despêsas corre!âo por conta da sequinte dotaÇâo, constantê do ÔrÇamento vigentê:
Recursàs Próprios da câmarâ Municipal de Mamanguape: 01'010 - Câmara Municipal de

01.031.0001.2001 - llanutenÇâo das Atividades da Câmara Municipal' 3390'35'99 -
Consultoria

serviÇos técnicos especializados na área
e consuftoria jurldica junto a câmara

condj-Ções êxp!essas neste instnrmênto,
ê instruçôes do Contratante, documentos
contratô, iodepêndentê dê tlanscriÇãÔ '

Mamanguape .

sê!viÇos de

do Contratante, mediante processo regulâi,
no prazo dê trinta dias, contâdos do

da seguinte
período dê

cráúsuIÀ sÉTna, - Dog PRAzos:
O prazo máximo para a execuÇão do objeto ora contr:atado, conforme suas caracteristicas'
admitê prorrogaÇão nos .asos pre,,iitos pela Lêi 8'666/93' êstá âbaixo indicado ê será

considêradô a partir da assinatLrra do Contrato:
Inicio: Imediato
Conclusãoi 350 (trezêntos e cinqüenta) dias

oprazodevlgênciadopresentecontratoserádêterminado:atéofinafdÔexelciciofinanceiro
de 2018, considerado da data dê sua assindtura'
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ocrÁusEÀ orrÀ1rÀ - DAs oBRrcÀçõEs Do CoNTRATÀNTE:

a - Efetuar o pagamênto rêfativo â prestaÇào dos serviços
com as respectivas c1áusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os mêios necessários
contratados;
c - Notificar o Contratado sobre qualquêr irregularidade
serviços, exercendo a mais amplâ ê complêta fiscalizaÇâô, o
responsabilidades cor LraLJa is e êgêis.

CIÁUSU,À DÉCD,À SEGUNDÀ - DO FORO i
Paia dirimlr as quêstões dêcorrentes deste
Mamanguape, Estado da Paraiba.

E, por estarêm de P1êno acordo,
assinado pêlas Partes e Por duas

efetivamente real-i-za

para a fiêl prestaÇão

encontrada quanto à

5ervlÇô Dc. cPt.o
quaf i a5

$.tg-^" 6

que náo êximê o Contrátadô dê suas

cli(usuÍ,À NoNÀ - DÀs oBRrGÀÇôEs Do CoNÍB.ÀTÀDO:
a - Executar dêvidamente os serviços descri.tos na Cfáusufa corrêspondênte do presêntê
conttato, dentro dos melhores parâmêtros de qualidade estabelêcidos para o ramo dê âtividade
relacionada ao objêto contratual, com observânciâ aos prazos êstipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇões concêrnêntes à 1êgislaÇão fiscal, civi1,
tributárla ê trabalhi§ta. bêm como por todas as despesas ê compromissos assumidos. a qrla.lquer
tltulo, perante seus fornecedores ou terceiros êm razão da execuÇão do objeto contratado;
c - Manter pieposto capacitado ê idôneo, âcêito pelo contratante, quando da êxêcl1Ção do
contrato, que o rêprêsênte integralmente em todos os seu§ atos;
d - pelmitii ê facilitax a fiscalização do Contratante devêndo prestar os infolmês e

esclarêcimentos solicitados ;
e - Será responsável pefos danos causados dirêtamente ao Contratantê ou ê têrceiros,
decotrentes de sua culpa ou dolo na êxêcuÇão do contrato, não excluindo ou rêduzindô êssa
responsabifidade a fiscalizaÇão ou o acompanhamênto pelo órgão interêssado;
t - llao cêder, transferir ou sub-contratât, no todo ou em paitê, o objêto deste instrumênto,
sêm o conhecimento ê ê devida autotizaÇão êxpressa do Contlatânte;
g - Manter, durante a vlgência do contrato, êm conpatibilidade com as obrigaÇõês assumida§,
iodas as condiÇões de habilitaÇâo ê qualificaÇão êxigidas no rêspectivo processo licitatório.
aprêsêntando ao Contratante os documentos necêssários, sêmprê que solicitado'

cl,Ág$rr.À DÉcrtíÀ - DÀ ÀLrERÀçÃo E REscrsÃo Do coNtRÀEo:
Este conttato poderá ser alterado, unilateralmentê pela Contratantê ou por acÔrdo entre as

partes, no§ casos previstos no Artigo 65 e sêrá rescindido, dê pleno direito, conforme o

disposto nos Artigos 'l'7, '78 e 79 da Lei 8.666/91.
O Contratado fica obrigado a acêitar nas nesmas condiÇõês contlâtuais, os acréscimos ou

suprêssões quê se fizêrem necêssários, a(*é 252 (vinte e cinco por cento) dÔ vafor inicial
atualizadô do contratô.

CIÁI'SuIÀ DÉC A PRIIGINÀ - DÀ.s PETIÀIIDÀDES:
A recusa injusta en deixar de cumprir as obrigaÇôes assumidas e preceitos legais, suiêltará o

contratado, garantida a prêvia defesa, às seguintês penalidades plêvistas nos AIts. 86 e 87 da

1,êi 8-666/93: a - adveitência; b multa de mora de 0,59 (zeIo viIgula cinco por cento)
aplicada sobre o vafor do contrato por diê de atraso na entrega, no inicio ou na exêcuÇão do

otl.to otu contratado; c - nulta de 10g (dez por: cento) soble o vafor contratado pela
ináxecuçâo total ou parcial do contratô; d - suspensão tempôrária dê participar em licitaÇão e

impedimento dê contratar com a AdministraÇão, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declaraÇão
dê inidoôêidadê para ticitar ôu contlatar com a ÃdministraÇão Pública enquanto peldurârem os

motivos detêrminantês da punição ou até que seia promovida sua reabilitaÇão pelantê a pr:ópria
autoridade que aplicou a pêna1idâde; f - s imultaneamente, qualquer das pênalidades cabiveis
fundamentadas na Lei 8.666193.

côntrato, as partês e1êgem o Eoro da Comarca dê

foi lavrado o presente contlato em 02(duas) vias, o qual vai
têstemunhas.

de dê 2018.

TESTEMUNHÀS

Mamanguapê * PB,

PELO CONTRÀTÀNTE

JOÂO EERREIRÀ DA SILVA EILHO
Presidêntê da Câmara
031.463.444-40

PELO CONTRÀTADO



ESTÀDO DÀ PÀF,ÀÍBÀ
cÂMÀRÀ MI,NÍCÍPÀT DE MÀMÀNêUÀPE

GÀBINETE DO PRESIDENTE DÀ CÂ}ÍÀNÀ

Expêdiente:

Àssunto:

Í,egisIaÇão:

Ànêxo :

DESPÀCHO

APROVO a correspondente Proposta
de Inexigibilidade dê LicitaÇão,
leglslaÇão pertioêntê.

Rêmêta-sê o procêsso, devidamente instruído
apreciaÇão da Àssessoria Juridica, para os fins

EXPOSIÇÃO DE MOTTVOS N." rN00002/2018
SECRETARIA DA CÂMAXÀ MUNICIPÀL DE MÀMÂNGUAPE

PrestaÇão de serviços técnicos especializados na
área juridica - Advogado correspondendo
assessoria e consultoria juridica junto a Câmara
Municipaf de Mamanguape.
AtL. 25, inc.iso II, da Lei Federal no 8.666/93 e
suas alteraÇÕes.
ExposiÇão de motivos correspondente e seus
elenentos, lnclusive a minuta do respectivo
contrato.

nos têrmos do êxpediente supra mêncionado- Acolho a situaÇâo
por êstar em consonância com as disposiÇõês contidas na

de todos os sêr1s efêmêntos constitutivos, à

e efeitos 1egâis.

Mananguape PB, 08 de Janeiro de 2018

, 4.
Fl LHO

Presidentê da Câmara

*rt 20 (
cq*/

EERREIRA DA SILVA

',a



ESÍÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂ}íARÀ MI,NICIPÀT DE MAI,ÍÀNEUÀPE

ÀSSESSORIÀ JURÍDÍCÀ

origem:

Àsgullto:

Interessados:

Ànêxo :

MamangLrape

EXPOSTÇÃO DE MOTTVOS N.' ÍN00002,/2018
SECRETÀRIA DA CÂ}4ÀRÀ MÚNÍCIPAL DE MAMANGUAPE

PrestaÇão de serviços técnicos especial-izados
na área jurÍdica - Advogado -, correspondendo
assessoria e consultoria juridica iunto a
Câmara Municipal de Mamanguape.
Câmara Municipal de Mamanguape e: Nifza
Carolina Albuquerque Barreto.
ExposiÇão de motivos correspondente e seus
elementos, inclusive a minuta do respectivo
contrato.

PÀRECER

Anali§ada a mâtéria, nos têrmos da Lei Federat n" 8.666/93 ê sua§ altêraÇôes. e considerando o

teordosdocumêntosêinfÔrmaÇõesapresentados,êStaAssêssoriaJuridicâédêpalêcer
favorável ao reconhecimento aa situaçao de Inexigibilidade dê Licitâçáo, como se contém no

de§pachodêacofhj'mentoêxaladopelosenhorPrêsidêntêdaCâmâra,oqualêstádêacordocomo
Àrt, 25, inciso II, do referido diplona legal'

Esta Assês§oria ,lurídica sugele a publicação dos êxtratos dê ratificaÇâo'
de ticitaÇão e do contrato correspondente na rmprênsa oficial, para os

Ar:ts- 26 e 61 da Lej, fêdeiaI n" 8.666/93 e alteraÇôes'

de inexigibil idade
fins previstos nos

PB, 09 de Janelro de 2018.
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EsrÀDo DA pÀRÀÍBÀ

cÂr'rÀRÀ MuNrcrpÂr DE tdÀMÀNeIrÀpE
cÀgrlrETn Do pRESTDENTE DÀ o'ÀI'íARÀ

Mamanguape PB, 10 de Janêiro de 2018.
PORTÀRaà N' rN 00002/2018

o PRESIDENTE DA oÂMARÂ DA CÂMARÀ MUNICIPAL DE MÀMANGUAPE, ESTADO DA PARAÍBÀ, no uso dê
suas atribuiçôês legais,

RE S OLVE

RÀTIFICAR a Inexigibifidadê de licitaÇão, quê objetiva: PrêstaÇão dê servlÇos técnÍcos
especializados na árêa juridica - Advogado -, correspondêndo assessoria e cônsultotia iurídica
junto a Câmara Municipal de Mamanguape; com base nos êlêmentos constantes da ExposiÇão de

Motivos no IN00002/2018, a qual sugêre a contrataÇão dê:

- Nilza carolina À1buquêrque Barreto'
008016444-70
Valor: R$ 45. 600, 00
Publique-sê ê cumpra-sê.

a 'l /^-
JoÃo FERRETRA DA sr],vÀ F

Presidentê da Câmêra
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EsTÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂMÀRÀ MUNrcrPÀr DE MÀIíÀNGUÀPE

cÀBrNErÊ Do PREsTDENTE oa cÂr<eru.

Mar.anguape PB, 10 de Janeiro de 2018.
PORTÀRIÀ N" IN OOOO2/2018-01

o PRESÍDENTE DA CÍ${ARA DA cÀI4ÀRÀ yuN.LCrpA- DE MÀMÀNCUAPr, ESTADO DA PARAÍBA, no .so oê
suas atribuiÇõês lêqai s,

R E S O L V E:

ADJUDICAR o objêto da licitaÇão, modalidade Inexigibilidade n' IN00002/2018: PrêstaÇão
dê serviÇos técnicos especializados na área juridica _ Advogado -, correspondendo assessoria e

consultoria juridica junto a Câmara Mun.icipal dê Mamanguapê; com base nos êfêmêntos cônstantês
do procêsso corrêspondente, a:

- Nilza Carolina Albuquerque Barreto
008016444-70
valor: R$ 45.600,00
Publique-sê ê cumpra-sê.

-9r'2/7
JoÃo !.ERREIRÀ DA SÍLVA EILHO

Presidente da Câmara

a- a- /7o



ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÀ,ÀaÀ MUNTCIPA], DE MÀ}TANGUÀPE

COMISSÃO PERMÀNEMTE DE LICITÀÇÀO

INEXIGÍBÍLIDÀDE NO INOOOO2,/2018

DECLARAÇÃO _ PUBLICAÇÃO

Declaio para os devidos fins de dlreito, que uma cópia dos termos de RatificaÇão e AdjudicaÇeo
bem como do respectivo extrato de Tnexigibilldadê dê LicitaÇão referêntes ao processo acima
indicado, folan devidamente afixadas no Quedrô dê Divulgaçâo deste Óigâo, nêsta data, em

observância as disposiÇõês da Lêi Eederal n' 8.666/93 e suas alter.aÇôês posteriores.

Mamanguape - PB, 10 dê Janeiro dê 2018

IA

DECLÀRe,çAO

Chêfê dê Gabinêtê
SOUZA PÀIVA

i tt' 21 Lnl'
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
CÂMÀBÀ MUNICIPÀ'. DE I'íÀÀ{ÀNGT'ÀPE

coMrssÀo PERMÀNENTE DE LrCrrÀÇÂO

IIÍEXIGIBILIDÀDE N. TNOOOO2/2018

DECLARÀÇÃO PUBLICAÇÃO

Mamanguape

C IO LEITE EILHO
Presidente da Co:ni s s c

DECLÀRÀÇÀO

DêcLa.o pata os devj-dos fins dê dileito, quê uma cópia dos termôs dê Rati,ficaÇão e Adiudicação
bem como do respêctivo extrato dê Inêxigibilidade de T,icitaÇão rêferentes ao procêsso acima
indicado, foram devidamentê afixadâs no Quadlo dê Divulgação desle Órgão, nesta data, em

observânciâ as disposiÇõês da Lei Federaf o' 8.666/93 ê suas a1têrações postêriorês.

, 10 de Janelro de 2018.

,-/
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MINISTÉBIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
ProcuradoÍia-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA
OA UNIAO

Nome: NILZA CABOLINA ALBUOUERQUE BARRETO

CPF: 008.016.444-70

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

responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a sêr apuradas, é certiÍicado que

náo constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil (BFB) e a inscriçÕes em Dívida Ativa da união junto à Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão rêÍere-se exclusivamente à situaçáo do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e

abrange inclusive as contribuiçóes sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágraÍo único do art. 11

da Lei n9 8.212, de 24 de julho de '1991 
.

A aceitaçáo desta certidão está condicionada à verificaçáo de sua autenticidade na lnternet, nos

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

certidào emitida gratuitamente com base na PoÍlaria conjunta RFB/PGFN n! 1.751, de 0?r'1012014.

Emitida às 20:32:30 do dia 01 11212017 <horu e data de Brasília>.

Válida até 30i05/2018.

Código de controle da certidão: 8E78.AD61.5064.5E48

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ldel 0l I 1212011 20:32

ííNE^/-->

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPkfiidao@Coú
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pREFEtTURA tvtuNtctpaL DE JoÃo pEssoA

SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

PRocuRADoRtA GERAL Do MUNtclPto

(-
c)

)^ .al

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número da Certidão

2017 t074122

No de ContÍole de AutenticaÉo

5'1 3.433.347.501

TDENTtFtcAçÃo Do REeUERÉNTE

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

0080í644470

Nome do Contribuinte

NILZA CAROLINA ALBUQUERQUE BARRETO

Número

146

Apto/Sala Bloco Complemento

APTO 303 -303

Endereço

RUA PROFESSORA JOSEFA DI LORENZO SOUZA

Bairro

PORTAL DO SOL

CEP

58046700

UFCidade

Ressa lvad 0 d re to de ê azend a P ú bl ica t\4u ici pa la n ça I screver q U a Sq uer d Ívd s q u e eÍem a s e I apu rad S Ílca cediíica d o que até a

pres nte datâ não cons ta rrl e e d Íeq L] erente acr tÍl q u a iÍicado pe dê n c as le lativas as ce ta s m n i c pa ts n cl u s lve as d natu leza

tÍ! b U tá Íi o!l não insc r tas ou nã o no Re St ro d a D id a At a do llu ci

INScRIçÕEs VINCULADAS AO REQUERENTE

MERCANIIS

lMoBtLtÁRtAS: 411206-7

OBSERVAçÕES

Esta certidão é validâ por 60 (sessenta) dias, conforme o artigo 138, §1 ", da Lei Complementar no 53, de 23 de dezembro de 2008 (Código Tributário

l\.,lunicipal).
A aceiiaçâo desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou Íasuras, bem como à veriflcação de sua autenticidade na lnternet no

endereço hüpi//wwwioaopessoa.pb.gov br.

Certidão emitida tuileír'enle efi 01 I 1212017 21 :48:1 1

1t1

oa^, dàúbtú
ffor", \49
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TR,ABALHISTÀS

Nome: NILZA CAROLINA ALBUQUERQUE BARRETO

CPE: 008.0L6.444-'70
Certidão n": 141L28260 / 2017
Expedição : AL/12/2017, às 20:49:34
Val-idade: 29/A5/2A18 - 180 (cento e oílenta)
de sua expedição.

dias, contados da data

Certi fica-se que NrLzÀ CÀRorrNA À!BUeuEReuE BÀRRETo
, inscrito (a) no CPF sob o n" 008.016.444-70t NÃO CoNSTÀ do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440t de 7 de julho de 20L1, e
na Resolução Administrativa no L47A/201,1, do Tribunaf Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabafho e estão atualizados aLê 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabe Iecimento s / aqências ou fil-iais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal- do Tribunal Superior do Trabal-ho na
Internet (http: / /www . tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAçAO IMPORTÀNTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigaçôes
estabelecidas em sentenÇa condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais traba.Ihistas, inclusive no concernente aos
recofhimento s previdenciários, a honorárlos, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério PúbIico do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Pásina{* ft: r3O Í

e:grrg



CONTRÀTO N": 00002 /2 018-cPL

ANE

STÀÇÂO DE

ABÀ]XO: D

o
)

(
oTERMO DE CONTRATO QUE ENTRE S] CELEBRÀ.I',! A CÂMÀXÀ

MÀMANGUAPE E NILZA CAROLÍNÀ AI,BUQUERQUE BARRETO, PARÀ

SERVÍÇOS CONFORME DÍSCRIMINÀDO NESTE INSTRUMENTO NA EO

Pelo presente instrumênto particular dê contrato, de um tado Câmara Municipal de Mâmân

c. CPL

Rua Duque de Caxia§, 123 - Centro - Mamanguapê - PB. CNPJ n" 12.'720.256/ 0001-52, nêste ato
rêptêsentada pelo presidentê da Câmara João Ferreira da Silva Eilho, Brâsi1êiro, Divorciado,
comerciantê, residente e domiciliado na Rua severino victor, 45 - Planalto - Mamanguapê - PB,

CpE n. 031.463 -444-4A, Cartêira de Identidade n" 2.288-944 SSP-PB, doravantê simplesmentê
CONTRÀTANTE, e do outro lado Nilza Carolinâ Àlbuquer:quê Barrêto - Rua Profêssora Josefa Di
Lolenzo Souza, 146 - Portal do Sol - JOáO Pessoa - PB, CPF n' 008.016.444-70. doravante
simplesmente CONTRÀTÀDO, decidiram as partes contratantes assinâr o plêsente contrêto, o qual
sê regerá pêlas c1áusulas e condiÇões seguintês:

CIÁI]SULÀ PRI}TETFÀ - DOS E'UTDÀI.{ENIOS DO CONTRÀTO:

Este contrato dêcorre da licitaÇão modalidade Inexigibilidadê n' INo0002,/2018, plocessada nos

termos da Lêi Eêderal n" 8.666/93 e suas altêraÇões e â Lej- Compl-enentar no 123, de 14 de

dezêÍüro de 2006, alterada.

CIÁUSULÀ SEGUI{DÀ - DO OBJEEO DO COIÍTRATO:

O presentê contrato tem pôr objeto: PrestâÇão de
juridica - Advogado -, correspondendo assessoria
Municipaf de Mamanguape.

Os serviÇos dêverão sêr prestados dê acÔrdo com âs

proposta aprêsentada, Ínexigibilidadê n" IN00002,/2018
esses gue ficam fazêndo partes lntegrantes do prêsênte

CIJíUSUIÀ TERCEIRÀ - DO \rÀI.oR E PREÇOS;

O valor totaf dêstê contrato, a base do
MIL E SEISCENTOS RÊAIS) .

Representado por: 12 x R§ 3.800,00.

CIÁOSULÀ QI'ÀRIÀ - DO RBA^'USTÀIdENIO:

ospreÇoscontratadossâofixospelÔperiÔdodermano,êxcetoparaoscasosprêvistosnoArt'
65, S§ 5' e 6o, da Let 8.666/93.
Ôcorrendoodêsêquilibrioeconômi.co_financeirodocootrato,podêrásêIrestabelecidaarêlaÇão
gue as partes páctuaram inicialmênte, nos termos do Àrt' 65' Inciso II' Alinea d' da Lei

8.666/93, mediante comprovaÇão documental e requerimento êxpresso do Contratado'
O Contratado 5ê obriga a pÍêslar seus servj'ços na sêde do Contratante ou êm uma de suas

depeodências, com vj.sitas slstenáticas, fora disso, ficará a inteira disposiÇão, diarianente,
em sêu escritório, ou quando convocado âl-eatoriamente '

serviÇos técnicos espêcializados na área
e consultor:ia jurídica junto a Câmara

prêço prôposto, é de R$ 45.600,00 (QUARBNTA E CINCO

condlÇões êxpressas nestê instrumênto,
e instruÇões do Contratante, documentos
cont rato, lndependenLe oe LranscriÇào.

MamoguaPe.
ServrÇôs de

cúusuÍ,À euÍNrA - DÀ DolÀÇÀo I

Às despesas correrão por conta da sêquinte dotaÇeo, constante do orÇamento vigênte:
Recursãs P!óprios da câmara Municipal de Mamanguape: 01'010 - câmara Municipal dê

o1- 03t, OOO1.2001 - ManutenÇêo das Atividadês da Câmara Municipal' 3390'35'99 -
Consulto!ia

CIÁUSÚÀ SEXÍÀ - DO PÀGÀ!'{EI{TO

o paganento será efêtuado na
maneira: Mensalmêntê, Para
adimplemênto dê câda Pârce1a.

Contrataote, mediaDtê processo regulai,
prazo de trinta dias, cÔntados do

Têsouraria do
ocorrer no

da seguinte
pê!iodo de

cIÁuSULÀ SÉEI TA . DOS PF,AZOS:

O prazo máximo para a execuÇào do objeto ora contratado' cooforme srlas caracteristicas'
admite proriogaÇão nos .u"o" prt'i"tos pê14 Lei B ' 666 / 93 ' êstá abaixo indicado e

e quê
SEIá

considerado a paltir da assinatura do Contrato:
Inicio: Imediâto
Conclusâo: 350 (trezêntos ê cinqüênta) diâs

O prazo de vigência do pre§ente contrato será dete4iinado:
de 2018, considerado da data dê sua assinaturâ'

eúUEUÍÀ OITÀI/À - DÀS OBRTGÀçõES DO CONTRATÀI+TE:

a - Efetuar o pagamênto rêIativo a prestaÇão dos sêrviÇos
com âs rêspectivas c1áusulas do prêsente contlato;
b - Propoicionar ao Contratâdo todÔs os meios necessários
contratados;
ã - uotifi.u. o contratado sobrê qualquer irregularidadê
seiviços, exercêndo a nrais ampla ê compLeta fiscafizaÇão' o

rêsponsabilidades contrat\lais e l-ega j's '

crÁusu[À NoNÀ - DÀS OBRIGÀçõES DO COvrRÀrÀDo:

a - Executar devidamente os serviÇos descrltos na

contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade

até o final do exercicio financêi ro

efêtivanente rêalizados, dê acordo

pa.ra a f ie-L prestaÇào dos serviÇos

encontrada quanto à qual.idade dos
que não eximê o contratado dê suas

CIáusula côrrêspondênte do presênte
êstabelêcidos pâra o ramo dê atividade

relacionada ao objêto cootratual, com obsêrvâ ia ao azos est ipulados;



b - Respoosabilizar-se por todos os ônus e obriqaÇôes concêrnêntes à legislaçáo f
tributária e trabalhista. bem como por todas as despêsas ê compromissos assumido
título, pelante seu§ fornecêdores ou tercêiros ê!n razão da execuÇão do objeto con
c - Manter preposto capacitado e idôneo, acelto pêfo Contratante, qrlândo da
contrato, quê o represente integralmente em todos os seus atos;
d - Pêrnitir e facilita! a flscalizâção do Contratante devendo prêstar os
esclarecimenLos solicirados;
e - Será responsáve1 pelos danos causados diretamênte ao Contratante ou a terceiros,
decolrêntes de sua culpa ou dolo na execuÇâo do contrato, não excfuindo ou lêduzindo essa
rêsponsabi lidade a fiscalizaÇão ou o acompanhamento pêIo órgáÔ intêressado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento,
sem o conhecimênto ê a devida autorizaÇão expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, êm compatibllidadê com as obrigaÇõês âssumidas,
iodas as condiÇões de habilitaÇão ê qualificaÇão exigidas no respectivo processo Licitatório,
aprêsentando ao Contratantê os documentos nêcessários, sêmprê que sÔlicitado'

cúusuÍ,À DÉCIiG, - DÀ Àt rERAçÀo E BEscrsÂo Do coNTRÀro:
Estê contrato poderá ser afterado, uni Iatêral-mênte pela contratante ou por acoldo êntre as

paltes. nos casos previstos no Altigo 65 e sêrá rêscindido, dê pfeno direito, conformê o

disposto nos Artigos 'l'1 , '78 e ?9 da Lei 8-666/93.
o ôontratado ficà obriqado a aceitar nas mêsmas condiÇôês contratuais. os âcréscimos ou

supressÕes que se fizerem neces§ários, até 25t (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato '

c:ÁusulÀ DÉcr!{À PRÍlrErRÀ - DÀs PE§ÀÍrrDÀDEs:
À recusa injusta em deixar dê cumprir as obrigaÇÕês assumidas ê precêitos legais, sujêitará o

contratado,garaôtidaapréviadefesa,àsseguintespênalidadesprevistâsnosArts'86e8?da
Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,51 (zêro virgulâ cinco por cento)

aplicadasobleovalordÔcontratopordiâdeatlasonaentlega,noinicioounaêxecuÇãodo
objeto ora contratado; c - mufta de 10t ldez por cento) sobre o vâfo! contlatado pela

ináxecuÇão total ou palciâl do contrato; d - suspensão temporária de participar em 1j'citaÇão ê

impedimento dê contratar com a AdministrâÇão, por prazo de até 02 (dois) anos; ê - declaiaÇáo

de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraÇão Púb1ica ênquânto pêrdurarem os

motivos detêrminantes cta puniÇão ou até que sêja promovÍda sua rêabilltaÇáo perante a próprla
autoridade que apfi-cou a pen;1idadê; f I sirnuftaneamentê' qualquer das pená1idâdês cábiveis
fundamentadas na Lei 8.666/93.

CIÁI,SUIÀ DÉCIMÀ SEGUIIDÀ - DO FORO:

Pâra dirimir as questôes decorrentes deste
Mamanguape, Estado da Paraiba.

E, por estarem dê P1êno acordo,
assinado Pê14§ Partes e Por duas

,IEST

'.í4,/ ) o/

contrato, as partes elegem o Eoro da Comarca de

foi lavrâdo ô presênte contlato en 02(duas) vias, o qual
testemunhas.

va1

MamanguaPe

PELO CONTRÀT}ô]TE

PB, 10 de Jâneiro de 2018'

/*449
FERREIRA

çz
DA S]LVA EILHO
câÍnaraPrêsidênte da

031-463.444-44

PEÍ.O CONTRÀTADO

Na a! BarÍeto
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tMpREsso soB A RESpoNSABILIDADE DA GÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE '\a ' a !
IMPRENSA OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO CRIADA PELA LEI MUNICIPAL N." 611/2009, DE 28DE OUTUBRO DE 2OÔ9--.

E REGULAMENTADA pELA REsoLUçÃo N.a o22t2oo9, DE 29 DE DEzEMBRoDÉ 2009, DA cÂMARA MUNICIPAL.

ESTADO DA PARAIBA
cÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

RATTFICAçÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGtBILIDADÉ N' 1N00002/20í8

Nos termos dos elementos constantes da Íespectivâ Exposição de lvlotivos que instrui o processo e

observado o parecer da Assessoria Juridica, referente a lnexigibilidade de Licitação no 1N00002/2018,

que objetivâ: Prestaçáo de serviços técnicos especializâdos na árêâ iuridica - Advogado; RATIFICO o

conesfondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: Nilza Carolina Albuquerque Barreto - R$

45 600'00 
Mamanguape - PB, 10 dê Janeiro de 2018

JOÃO FERREIRA DA SILVA FILHO . PTESidENtE dA CâMATA

ESTADO DA PARAiBA
cÂMARA MUNICIPAL OE MAMANGUAPE

EXTRATO DE INEXIGTBILIDADE DE LICITAçÃO

PRocESSo: Exposiçáo de Motivos no 1N00002/2018. oBJETo: Prestação de Serviços técnicos

â.pãoãrÉãà* 
"á 

área juridica - Advogado. FUNDAMENTO LE6ÁL: Art. 25, inciso ll, da Lei Federal

n;'aOOOfgS e suas alteraçóes. AUTORIZAÇÂO: Secretaria da CâmaÍa Municipal de Mâmanguape

RATIFICAÇÃo: Presidente da Câmara, em 10/01/2018

ESTADO DA PARAIBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados na-área juridica - Advogado FUNDAMENTO

iàõÃ1, ]""*tóiuiúrde de Licitaçáo n" tN9ooo2/2018. DOTAÇÃO: Recursos Próprios d9 qaTg,,
i,ili;p.i ;;"ú;ranguape: 01.b10 _ câmara tvlunicipat de l,ramanouaoe. 01.031.0001.2001 -

üãrrêiçaái.. ntividãdes da Câmara úunicipat' 91qo-35-9-9 :991i90s'de consultoria VlGÊNclA:

ãiã " n,iJ- o" exercicio financeiro de 2018. PARTES CONÍRATANTES: CâmaÍa Municipal de

ilr;ü;;d;, ói ú" oooozzorg - 10.01.18 - Nilza carolina AlbuqueÍque Baneto - R$ 45 600'00'

7f.rírr,rD;,.,
MAMANGUAPE - PB Diário oficial do Município nuo ú!"1r." ooz %\

{Í r,-, sc '-Sexta feira, 12 de janeiro de 2018 Poder Legislativo
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q# Tribunal de Contas do Estado da paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certlÍca que em 08/02/2018 às20:27:20Íoi protocolizado o documento
sob o No'10389/18 da subcategoria Licitações, exêrcício 2018, referente a(o) Câmara l,4unicipal de Mamanguape,
mediante o recebimento de informações/arquivos eletíônicos encaminhados por Claudio Leitê Filho.

Jurisdicionado: Cámara Municipal de lr.,lamanguape
Número da Licitação: 0000212018
Ôrgão de Publicação: Jomal Oficial do Municipio
Data de Homologaçáo: 1010112018
Responsável pela Homologação: Câmara Municipal de Mamanguape
Modalidade: lnexigibilidade
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Valor Estimado: RS 45.600,00
Valor: R$ 45.600,00
Fontes de Recursos: Recursos Ordinários (9 1).

Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados na área jurídica - Advogado.
Proposta 1 - Valor da Proposta: R$ 45.600,00
Proposta 1 - Proponente Pessoa Física (Nome): Nilza Carolina Albuquêrque Barreto
Proposta 1 - Proponente Pessoa Física (CPF): 008.016.444-70
Propostâ 1 - Situação: Vencedora

IINFORMAÇAO DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Não

Documento lAutenticaçãolnformado?

[PDF] Termo de Homologação Sim fa+oor t ou+"oz+s 3s4ea6667 5d2dÍ2Í27

João Pêssoa,08 de Fevereiro de 2018

Assinado Eletronicamente
úníom. Lc 1&93, aBrada Fela LC 9ll2o09 e

peb Regimênlo lniàm áhdádô pcla
RATC 1&2OO9

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Doc. 10389/'18. Gerado automaticamenle em 0810212018 20:27.
lmpresso por cfilho2 en OBlO2l2O18 20:27. ValidaÇão: 2895.'184O.4718.C735.7F82.3045.9D51.085C
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Tribunal de Contas do Estado da paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de processos e Documentos

rl
0lF

À'í/

-35

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certiÍlca que em OBtOzt2O18 às 20:30:'16 foi protocolizado o documento
sob o No l0390/18 da subcategoria Contratos, exercício 2018, referente a(o) Câmara Municipal de Mamanguape,
mediante ô recebimenlo de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Claudio Leite Filho.

Número do Contrato: 0000000220'18
Data da Publicação: 12101 12018
Data da Assinatura: 1010112018
Data Final do Contrato: 3111212018
Valor Contratado: RS 45.600,00
Situação do Contrato: Vigente
Objeto: Prêstação de serviços técnicos especializados na área jurídica - Advogado -, correspondendo assessoria e
consultoria jurÍdica junto a Câmara Municipal de Mamanguape.
Contratado (Nome): Nilza Carolina Albuquerque Barreto
Contratado (CPF): 008.01 6.444-70

NFORMAÇÃO DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Não

Documento
lr
níormado? lAutenticação

IPDFI Contrato lsi, loooorstoz+uauroz 7 I cacT eoÍ ed7 tbg

João Pessoa, 08 de Fevereiro de 20í 8

, Assinado Eletronicamente
úím€ LC 13,€3, .rrê€õa pêrã LC 91/2m9 e

D.lo Régl ônlo lnleôô. a(qadÕ polà
RA tC 13r2oo9

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

5
RECIBO PROTOCOLO. Doc. 10390/18. Gerado automaticamente em 08/02i2018 20:30.

lmpresso por cfilho2 em 0810212018 20:30. Validação: 656C.569E.393E.04C5.É432.Á236.4286.2C01



ESTÀDO DÀ PÀRÀ1BÀ
cÁMÀRÀ MT,NICIPÀI DE I,ÍÀMANGUÀPE

coMrssÀo PE RI'íÀNENTE DE LrcrTÀÇÃo

PROCESSO LICITÀEóRIO INEXIGIBILIDÀDE

INEXIEIBÍÍ,IDÀDE NO. INOOOO2,/2018

PROCESSO ADMINISTRÀTIVO N. 180104 INl:iOOO2

óRGÃo REÀLrzADoR Do CBRTÀME:

Câmara MuniciPal' de Mamanguape

OBJETO:
Prestaçâô de serviços têcnicos especial izados na árêa juridica - Advogado'

Neste ato

como assun

trERMO DE ENCERR,B}íENTO - VOLT'ME 01

encerra-se o 1o volulg dos autos do PrÔcesso Administrativo n' 1801041N00002' tendo

to a Inêxigibilidade n' ÍN0O0O2/2018 em epiqrafê; iniciando no número 01 e as folhas

numeradas sequencia.rmente, findando rto "' 
36 ' êsla folha'

sêguint

Responsável

ãíÃiltr/v>

$rt:%
-",\ry


