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ssrÀDo oa pÀRÀÍBÀ
cÂuaxa mrNrcrpar, DE MàÀrArGuÀpE

coMrssÃo PERMANENTE DE LrcrrÀçÃo

PROCESSO LICITÀTORIO INEXIGIBILIDADE

INEXIGIBILIDÀDE NO INOOOO3/201?
PROCESSO ADM]N]STLAT]VO NÔ 1?1124 ]NOOOO3

óRGÃo REALTZADoR Do CERTAME:
Câmal:a Municipal de Mamanguape
Rua Duquê de Caxias, 123 - Centro - Mamanguapê - PB
CEP: 58280-000 - TeIr (083) 3292-2'186.

OB.'ETO:
PrestaÇáo dê serviÇos técnicos especializados na área jurídica - Advogado
assessoria e consultoria jurídica junto a Câmara Municipal dê Mamanguape

ELElrENTos BÁsrcos Do pRocEsso:
solLcl rAÇÀô E . usrr TTCATTVA DA coNTRATAÇÀo
ATo DE DFSTGNAÇÀo DA covTssÀo . u-cADoR-a
DEr-LARAÇÀO DE DTSpoNTBT- TDADF opÇAM.-NTAq-A
AUToRrzÀÇÃo pÀRÀ REÀr,TzÀÇÃo Do CERTAME
PRorocolo E AUTUAÇÃo Do PRocEsso
CoNSTDERÀÇôES DÀ coMrssÀo JUi.cÀDoRÂ
ExPosrÇÃo DE Morrvos
ÀPROVAÇÃO DA ÀUTÔRIDÀDE SUPERIOR
PÀRECER JURÍDrco
A-OS DF RÂ-TETCAÇAO E AD]UD-CÃÇAO
CONTRÀTO CORRESPONDENTE
PUBLICAÇÕES
DôcuMENTÀÇÃo Do CoNTRÀTADô
ÃNEXOS
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ESTÀDO DÀ PÀR.ÀÍBÀ
cÂMÀRÀ MI,NICTPÀI DE MAMÀNGUÀPE

SECRETÀRÍÀ DÀ CÂI'íARÀ MT'NICIPÀT DE }íÀMÀNGUÀPE

Mamanguapê PB, 23 de Novêmbro dê 2017.

Senhor Prêsldente da Câmara,

Solicitamos
procedimento
na 8.666/93

PrestaÇâo de
assessoria e

quê seja autorizado à Comissão Pêrmanente de Licitação deste ór9:ão,
de Inexigibilidade dê Licitação, nos termos do Art. 25, inciso II, da lei

e suas alleraçõês postêriores, destinado a:

serviÇos técnicos especializados na árêa jurídica Advogado
consuftorla jurídica junto a Câmara Municipal dê Maaanquapê.

rêalizar
Fedêrâ1

côrrespondêndô

Justificativa para a nêcêssidade da sôlicitaÇâo

A contrataÇâo acima dêscirita está sêndo solicitada, nos têrmos das especificações técnicas ê
informaÇÔes complêmentares quê a acompanhan, quando for o casô, motivada: pêfa necessidade da
dêvida efetivaÇão dê sêrviÇo para suprir dêmanda êspêcífica - PrestaÇáo de serviÇos técnicos
espêcializados na áirea jurídica Advogadô -, considerada oportuna e imprescindívêf, bêm como
rêfêvante medida de intêresse público; ê alnda, pela necessidadê dê desenvolvimento de aÇões
continuâdas para a promoÇáo de atividades pertinêntês, visando à maximizaÇão dôs recursos em
refaÇão aos objetivos prograamados, observadas as diletrizes e metês dêfinidas nas ferramentas
de pfânejamento aprovadas.

Tnfomamos quê existe dlsponibÍ1idadê de dotaÇâo apropriada no orçamento vigêntê para a
êxêcuÇão do refêrido objeto, consoantê consulta efêtuada ao set.or contábi1. Certos de
contamos com imedlata aprovação desta solicitação, indispênsávêl à continuidade dos trabalhos
dêsenvolvidos, ficamos a intêira disposiÇão para maiores esclarêcimentos que forem julgados
necêssáriôs.

Atenciosamente,

ú.
TÀ IANY DE

5
UZA PAIVA

Chêfê dê Gabinete
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pRoposrA ot rnrsraçÃo DE sERVrços DE ADVocAcrA

Consulente: Nilza Carolina Albuquerque Barreto (OAB - pB 11.696)

Endereço: Rua Professora Josefa Di Lorenzo, 14Ç euadramares, João pessoa - pB

Sítio eletrônico: carol.barretoadv@gmail.com

Telefone: (83) 98630-2786

r. rxronunçõEs soBRE A coNsurENTE 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 atuante e

militante no setor da advocacia.

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

órgão seja assessorado por profissionais especializados no ramo da administração

pública.

rr. sERvrços PRoPosTos

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

retro mencionada. Especificamente, os serviços incluem o seguinte:

Consultoria voltada à elaboração de opiniôes legais e pareceres a respeito da

administração pública, independentemente da existência de um caso concreto

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

os processos de planejamento e de tomada de decisões.

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

tl
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Defesa em processos administrativos ou judiciais: apresentação de

administrativas e judiciais em eventuais pÍocessos que objetivem a condenação da

consulente.

III. METODOLOGI,A

Os serviços descritos serão conduzidos pela consulente, pessoa comprometida

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

qualidade.

IV. PROPOSTA FINANCEIRA

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

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

Todas as despesas com deslocamento (incluindo-sê 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 VIGÊNCh DO CONTRATO

A proposta é de que seja celebrado um contrato de 0L (um) mês

VI. VAUDADE DA PROPOSTA

João Pessoa, de 2017.

Carolina Boneto
B-PB 11.ô96

defesa va

Q'cp

UNA ALBQUqUERQUE BARRETO
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rsrapo oe panaÍsA
cÂunne mnrcrpar, DE t'íÀldÀNêuÀpE

PROüETO aÁSrCO ESPECTFTCAÇõES

OBJETO: Prestação dê servlÇos técnicôs especializados na área juridica - Advogado
correspondendo assêssoria e consultoria juiidica junto a Câmara Municipal dê Mamanguape.

1.0 - DÀ JUSTIFTCÀTÍVÀ
1.1 - Este Projêto Básico têm por ôbjetivo espêcificar em finhas qêrais ô correspondentê
serviÇo, pêmitindo intensificar procedimentos adequados voltados à realizaÇão, acompanhamênto
e controle da despesa, ê é motlvado: Pêla necessidadê da dêvida efetivaÇão de sêrviÇo para
suprir demandê específica Pr.estaÇão de serviços técnicos especializados na área jurídica -
Ãdvogado -, considerada oportuna e imprescindível, bêm como relevantê mêdidâ de interessê
púb1ico; e ainda. pela necessidadê dê dêsênvolvimento dê aÇões continuadas para a promoÇão de
atlvidades pertinentes, visando à maximizaÇão dos recursos em relaÇão aos objetivos
programados, observadas as diretrizes e metas definicias nas ferramentas de planêjamento
aprovadas.

2.0
2.L

DO SERVrçO
As caractêristicas ê espêcificaçôes do objeto da referida contrataÇão sáo

CODIGO

Mamanguape - PB, Novemlcro de 201?.

erviÇos técnicos especia-Lizados na área
everá prestar seus serviÇos na sede da
m uma de suas dependências, com visitas
nteira disposiÇão, diariamente em seu
leatoriamente.

jurídlca - Àdvogado. O Contratado
Câmara MunicipaL de Mamanguape ou.
sistemáticas, fora disso, ficará a:
escrltório, ou quândo convocadol

D I SCRÍMINÀÇÀO

i

3.0 - DOS CUSTOS
3.1 - Com base nos custos para execuÇâo do objeto da contrataÇão em tela, obtidos mediantê
pe§qui§a de mercado dêvidalnente realizada nos têrmos da legislaÇão, regulamentos ê normas
vigentes, relacionamos abaixo o preÇo de rêferência considêrado satisfatório.
3.2 - Mês que sêrviu dê base para elaboraÇão da rêfê.ida pesquisa: Noverütro de 2017.
3.3 - Salienta-se quê existê previsão de dotação apropriada no olÇamênto vigente para a
êxêcuÇão do objeto relativo a êslê projeto, consôante consulta efetuada ao sêtor contábi1.
3,4 - O valor total é equivalente a RS 3.800,00.

4.0 - DO RAAiTUSTÀ}dEIIIO
4.1.0s preços contratados são fixos pelo pêiiodo de um ano, excêto para os casos prêvistos no
Àrt- 65, SS 5' e 6', da Lei 8.666193.
4.2.ocorrêndo o desequilíbrío econômico financêirô do contrato, poderá ser restabelecida a
rêlaÇão quê as partes pactuaram iniciafmente, nos têrnos do Ait. 65, Inciso II, Alinea d, da
Leí 8.666/93, mêdiante comprovaÇão documental e requerimento exprêsso do Contratâdo.
4.3.O Contratado se obriga a prestar seus serviÇos na sêde do Contratante ou em uma de suas
dependências, com visltas sistêmáticas. fora disso, ficará a inteira disposição, diaiiêmente,
em seu escritório, ou quando convocado alêatoriamentê,

5.0 - DÀs colorções oa collrearaçÃo
5.1.O prazo máximo para a exêcuÇão do objêto desta
casos prêvlstos na fê91slaÇâo vigentê. êstá êbaixo
assinatura do Contrato:

Início: Imediato
Conclusão: 30 (tri-nta) dias

5.2.O pagôrnento será realizado mediante procêsso
procêdimêntos adotâdos, da sêguintê maneira: Para ocorrer no
periodo de adimplemento,

contrataÇão ê que admite prorrogaÇão nos
indicado e será considerado a partir da

regula r e em observância às normas ê
prazo de trinta dias, contados do

AIANY DEMÀRIA
Chefe e Gabinête

UZA PA]VA
D]()-

6fifrF/v-tÀ

1

Í46rtin.'nt.ri,,íQn
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
cÂuÀxÀ MT,NICIPÀT DE MÀMÀNeuÀPE

GÀBINETE DO PRESIDENTE DÀ CÂ!{ÀR,À

PROJETO BÀSICO ÀPROVÀçÀO

OBJETO: PrestaÇão de serviÇos técnicos especializados na árêa juiidica Advogado
corrêspondendo assêssoria ê consultoria jurídica junto a Câmara Munlcipal de Mamanguape.

1.0 . DÀ .'USTIFICÀTTVÀ
1.1 - o rêfêr:ido Projêto Básico tem pôr objetivo espêcificar êm.Iinhas gêrais o corrêspondêntê
serviÇo, pêrmitindo intênsificar procedimentos adêquados voltados à rêa1izaÇão. acompanhamento
e controle da despesa, ê é motivado: Pela necessidadê da devida efetivaÇão de serviÇo para
suprir demanda êspêcífica - Prêstação de sêrviÇos técnicos especializados na área jurídica -
Advogado -, considerada oportuna e imprescindível, bem como relêvante medida dê interesse
púb1ico; ê ainda, pela nêcêssidadê de desenvolvimento de açõês continuadas para a promoÇão de
atividades pertinentes, visando à maximizaÇão dos recursos em relaÇão aos objetivos
prog:ramado§, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferlamentas dê planejamento
aprovadas.

2.O
2.7

- DÀ ÀPROr'.ÀÇÀO

- Fica o Projêto Básico êm têfa aprovado nos termos como se apresenta.

Plojêto Báêico aprovado Art. 7ô, S 2", l, da Lei no 8.666/93,

Mamanguâpe - PB, Novembro de 201'7 .

2" As obrds e os servjqos somente poderãa ser licitados quando:
- houver projeto básico apravada peTa dütorjdadê conpetente e disporiveT para exdne das

nteressádos ern participaÍ do pÍocessa licitatór1a;Il

§
Í

'rzz?1a4,
JÔÃO FERRE]RÀ
Presidentê da

DA SILVA E]
Câma ra

\.sed

"Art. 7" As ficitdÇões para execuÇão de obrds ê para d prestêÇãa de serviÇos abedecerãa aa
disposto neste aÍtigo e, ên particuTaí, à seqúiate sequéncia:

/"
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ

cÀ{ÀRA MIrNrcrPÀr DE ldAldANGUàpE

TERMO DE REFERÊNCIA

1.0.DO OB.IETO
1.1.Constitui objêto da ptesentê contrataÇâo: PrêstaÇão de sêrviÇos técnicos êspêcializados na
área juridica - Advogado -, correspondendo assêssoria e consultoria juridica junto ê Câmaia
Municipal de Mâmanquape.

2.O.JUSTIFICÀÍI\A
2.1.4 contrataÇâo acima descrita, quê será processada nos termos destê instrumento,
especificações técnicaS e informaçôes complementares quê o acompanhêm, quando for o câso,
justifica-sê: Pela necessidadê da devida efetivação dê sêrviÇô para suprir dêmanda êspecífica
- PrêstaÇâo de serviÇos técnicos especializados na árêa jur.ldica - Advoqado -, considêtada
oportuna ê imprêscindíve1, bem como rê1êvante medida dê intêtesse públicô; e ainda, pê1a
necessidade de desenvolvimento de aÇôes continuadas para a promoÇão de atividades pêrtineotes,
visêndo à maximização dos rêcursos em relaÇão aos objêtivos progrênados, obsêrvadas as
diretrizes ê mêtas definidas nas fêrramêntas de planejamênto êprovâdas. As características e
especificações do objeto da referida contrataÇáo são:

CODIGO DI SCRf}ÍINÀÇÀO QUÀNIIDÀDE
I

UNIDÀDE
rServiÇos técnicos especiaLizados na área
ideverá prestar seus serviÇos na sede da
:em una de suas dependências, com vrs.itas
tinteira disposrção, diêriamente em seu
raLeator.iamênte -

Câmara Municrpal de Mamanguape ou
sistemáticas, fora drsso. ficará a

I urídica - Advogado.

escritóIio, ou quando convocêd .4,

3. O. DO TRÀTÀIIENEO DIEEREIICIÀDO PÀRJÀ ME/EPP
3.1.Sa1ienta-se que nê referida contrataÇão, não será concêdido o tratamento diferenciado ê
simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequêno Portê, nos termos das disposiÇõês
contidas nos Arts. 47 e 48, da Lei Complementar no L23/2A06, po1: êstar presente a condiÇão
prevista no inciso IV, do Àrt. 49, do mesmo diploma 1ega1: Licitação inêxigivêl - A]:t- 25t II,
da Lêi Eederal nó 8.666/931 altêrada.
3.2.No processo, portanto, devêrá sêr considêrado quaisquer fornecedor ou êxecutante em
potenc.ial quê sê enquadre nos requisitos da norma para as hipóteses de inexiqibilidadê dê
licitaÇáo, inclusive as Microempresa, Empresa dê Pequêno Porte ê Equipalados, nos termos da
fêgislaÇáo vigente.

4. o.DÀs oBRreÀÇôBs oo corrnetaNse
4.1.Efetuar o pagamento refâtivo ao objeto contr:atado efetivamente realizado, de
cláusulas do rêspêctivo contrato ou equivalente.
4 . 2 . Proporcionar âo Contratadô todos os meios necessários para a fiel execuÇão
presente contrataçào, nos temos do correspondente instrumento de ajuste.
4.3.Notificar o Contratado sobre qualquêr irregularidade encontrada quanto à
produtos ou serviços, êxercendo a mais ampla e completa fiscalizaÇão,
Contr:atado de suas responsabilidadês pactuadas e preceitos fegais.

o que

acordo com as

do objêto da

qualidadê dos
não exime o

5.0.DÀS OBRTGAçõES DO CONTRÀTÀDO
5.1.Rêsponsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇões concernentes à legislaÇão fiscal, civi1,
tributária ê trabalhista, ben como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornêcêdores ou terceiros em razão da êxêcuÇão do objêto contratado,
5.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem
alteraÇôes, deterioraÇões, impêrfeiÇões ou quaisquer irreqularidades discrepantes às
êxigências do instrllÍiênto de ajuste pactuadô, ainda que constatados após o rêcêbimento ê/ou
pagamento.
5-3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contrataÇão, salvo inediante
prévia ê êxpressa autorizaÇão do Contratantê.
5.4.Mantêr, durantê a wigência do contrato ou instrurentos equivalente, em compatibilidade côm
as obrigaÇõês assumidas, todas as condiÇôes de habilitaÇão ê qualificaÇão exigidas no
respectivo processo ficitatórlo, sê for o caso, apresentando aô Contratantê os documentos
necêssálios, sêmpre que solicitado.
5-5.Em-itir Nota Fiscal corrêspondêntê à sede ou filiâI da êmprêsa guê apresêntou a
documentaÇão na fase dê habilitaÇão.
5.6,Exêcutar todas as ôbrigaÇões assumidas com obsêrvância a melhor técnica vigente,
ênquadrandô-sê, rigorosamente, dentro dos preceitos fêgais, normas ê êspêciflcações técnicas
correspondentes .

ffi
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6.0.DOS PRAZOS
6.1.O prazo máximo para a execuÇâo do objeto dêsta
casos previstos na fegislaÇão viqente, está abaixo
assinatura do Contrato:

lnicio: lmediato
Conclusâo: 30 (trinta) dias

6.2.O prazo de vigência do contrato será determinado
2017, considerado da data de sua assinatura,

B. O.DO PÀGÀ}ÍENEO
8.1.O pagaÍento sêrá realizado mediantê procêsso rêgular
procedimentos âdotados pêlo Contrêtante, da sequinte maneira:
dias. contados do período de adimplemento.

contrataÇáo ê quê admitê p
lndicado ê será cons iderad

rogaÇão ircs
o (

o

até o final do exêrcício financeiro dê

CPL

e em observância às nôrmas e
Para ocorrer no prazo de trinta

9.0.DÀS SÀNÇõES ÀDMINÍ STRATTVÀS
9.1.4 recusa injusta em dêlxar de cumprir as obrigaÇôês assumidas e preceitos lêgais,
sujeitará o Contratado, garantida a prévia dêfesa, às seguintes penalidades ptevistas nos
Àrts- 86 e 87 da Lêi 8.666/93: a - advertência; b - multa de mor:a de 0.5t (zero virgula cinco
por cênto) aplicada soble o vafor dô contrato po! dia de atraso nê êntrega, no inicio ou na
exêcuÇâo do objeto ora contratado; c - multa de 109 (dez por cento) sobre o valor contratado
pela inexecuÇãô total ou parciaf do contrato; d - suspênsão temporária dê participar em
licitaÇão e impedimento dê contratar com a AdministraÇão, por p.azo de até 02 (dols) anos; e -
declaraÇão de inidonêidade para ficltar ou contratar com a AdministraÇãô Púbtica ênquaôto
peldurarem os motivos detêrminantes da puniÇão ou até quê seja promovida sua reabilitaÇào
pêrante a própria autoridêdê que aplicou a pênalidade; f - simultaneamentê, quâ1quêr das
penalidades cabíveis fundêmentadas na Lei 8.666,/93.
9.2.Se o valor da mufta ou indenizaÇão dêvida não for rêcolhido no prazo dê 15 dias após a
comunicaÇão ao Contratado, será automaticamêntê descontado da primeira parcefê do pagamento a
quê o Contratado viêr a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 13 (um por cênto) ao mês,
ou, quando for o caso, cobrado judicialmênte.
9,3.Âpós a aplicaÇão de quaisquêr das pênalidades previstas, realizar-se-á comunicaÇão escrita
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advêrtência e
multa dê mora quando fol o caso, constando o fundamento legal da puniÇão, lnformando alnda quê
o fato será registrado no cadastro côrrêspondente.

Mamanguape PB, 23 de NovêÍürô dê 201?.

ó
IA IANY DE SOUZÀ PÀIVA

Chefe ce Gabinete

7. O.DO REÀ,]USTÀÀ{ENIO
7'1.Os pLeços contratados sâo fixos pelo período de um ano, excêto para os casos prêvistos no
Art. 65, SS 5' e 6', da l,ei 8.666/93.
7.2.Ocorrendo o desequilibrio econômico-f inanceiro do contrato, poderá ser restabê1êcida a
relaÇão que as partes pactuarêm inicialmente, nos têrmos do Àrt. 65, Inciso II, Alínea d, da
Lei 8.666/93, mediante comprovaÇâo documental e tequerimento expresso do Contratado.
7.3.O Contratado sê obriga a prêstar seus serviÇos na sêde dô Contratante ou êm uma de suas
dependências, com visitas sistemáticas, fora disso, ficará a iotêira disposição, diariamente,
êm seu escritório, ou quando convocado afeatoriamente.

N,( L\
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ESTÀDo DÀ PÀRÀÍBÀ

cÂuane utxrcrpar, DE l,íÀMANcuÀpE

2.0 _ DÀ PESOUISA DE MERCÀDO
2.1 - Com base nos custos para execuÇão do objeto da contrataÇão êm têIa. guardadas as suas
caractêrísticas e particularidades, obtidos mêdiante consulta efetuada a outras entidadês
públicâs, §etoriais ê de classês, bem como os pr.eÇos praticados no mercado para atividades
similares, rêlacionamos abâixo o prêÇo de refêrência considerado satisfatório.
2.2 - N.ês que serviu de base para elaboração da referida pêsquisa: NovêÍibro C,e 2Al1 .

cóorso ' - irscamrÍÀçaó
I Se r vr cos tecnr.os especia-t.7êdos

I - Acivogado. O Contratado deve

.UNITÀRIO TOTÀI- ]

na área jurídic
rá prestar se

servrÇos na sede da Câmara Municipa] de Màmangua

3.800,0 800 00i

pel

l.i i
_...... . lq.u.-

u em uma de suas dependências, com visit
istemáticês, fora disso, ficará a inteir a
sposiÇão, diariamente em seu escrltório,
ando convocado afeatoriamente

TO 3 . 800, 00

3.0 - DO VALOR
O valor totâl é êquivalentê a R$ 3.800,00.

SOUZA PAIVÀ
de Gabinetê

MÂR1À
Chefe

REEERENTE: PESQUISÀ DE MERCÀDO

1.0 . DO OBJETO
1.1 - constitui objeto da respectiva sol.icitaÇão: prestaÇão dê serviços técnicos
especializado§ na árêa jur.ídica - Advogado -, corrêspondendo assêssoria ê consultoria jurídica
junto a Câmar.a Munlcipat de Mamanquape,

UNIDÀDE

4.0 _ DAS CONDIÇÕES DA CONTRATÀÇÃO
4.1.O prazo máximô para a êxêcuÇão do objeto dêsta contratação ê que admite prorrogaÇâo nos
casos prevlstos na legi§1aÇão viqente, está abaixo indicado e será considerado a partir da
assinatura do Contrato:

Início: Imediato
Conclusão: 30 (trinta) dias

4-2.O§ preços contratados são fixos pêlo período dê r.m ano? excêto para os casos previstos no
Àrt. 65, S§ 5' ê 6', da Lei 8.666/93.
4.3.Ocorrêndo o desequilíbrio econômico- financêiro do contrato, podêrá ser restabelecida a
relaÇão que as partes pactuarâm inicialmentê, nos têmos do Art. 65, Inciso II, Ãlinea d, da
Lei A-666/93, mêdiante comprovaÇão documênta1 e requerimênto expresso do Contratado.
4.4.O ContLatado se obr:iga a prestêr seus serviços na sedê do Conttâtante ou em llma de suas
depêndências, com visitas sistemáticas, fora disso, ficará a inteira disposiÇão, diariamente,
em sêu escritório, ou quando convocado aleatoriamêntê.
4.5.O pagamento será realizado mêdiantê processo rêgular e êm observância ás normas ê
plocêdimentos adotados, dâ segulnte manê.ira: Para ocorrer no prazo dê trinta dias, contados do
periodo de adimplemento.

Mamanguape - PB, 23 dê Novênúcro dê 201-7.

Mqr
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ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

CASA SENADOR RUI CARNEIRO

PortaÍia no 7012017 Mamanguape/PB, 02 de Outubro de 20'17

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, ESTADO
DA PARAíBA, no uso das atribuiÉes que lhe são conferidas peta Constituição Federal, pela

Constituição Estadual e pela Lei Orgânica do Município de Mamanguape ê demais leis aplicáveis à

espécie, RESOLVE:

Art. 1o NOMEAR, a partir desta data, os servidores Cláudio Leite Filho, Maria

José Gomes e Maria Gorete Leite Barbosa, para comporem, sob a presidência do primeiro, a Comissão

Permanente de Licitação, tendo os demais como membros, nos lermos da Lei Federal no.8666/93.

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

revogadas as disposições em contrário.

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

JOÂO FERREIRA DA SILVA FILHO

Presidente

..IúÊRE§SO SOBJÀ:RESPONSABILIDADE DÂICÂMARA MUNICiPÀt DE MAMANGUAPE .o>

ADMINISTRATIVOS

ATOS
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍB,A
cÀaera mnrrcrpa:, DE MÀtÀNGüÀpE

REE. : PROCESSO LICITÀTÓRIo
OBJETO: PrestâÇão de serviços técnicos espêcializados na árêa jurídica - Advôgado
correspondendo assessoria ê consultoria juiidica junto a Câmara Municipal dê Mamanguape.

DECI,ÀRÀÇÀO

Conforme soficitado, declaramôs haver
rêlatlvo à contratação em tela:

disponibilidade orçameotárla para execuÇão do obieto

Rêcursos Próprios da Câmara Municipal dê Mamanguape: 01.010 01,031.0001.2001 3390.35.00

Mamangua PBpe- t
DIO LEITE EI o

Tesoureiro

4 dê Novenüro de 2017

C

qstl-dz
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ESÍÀDO Dà PÀRÀÍBÀ
cÂMÀRÀ Mt NrcrpÀll DE t'íÀr{ÀNcuÀpE

GÀBINETE DO PRESIDENIE DÀ CÂ}ÍÀR,À

ÀuToRr zÀçÁo

Autollzo a Comissáo Permanentê de Licitaçâo. realizar procedimento de fnexigibilidade de
LicitaÇão, nos termos do Art. 25, inciso II, da Lei Federaf f 8.666/93 ê suas alteraÇões
posleriores, destinado a:

PrestaÇão de serviÇos técnicos êspêciafizados na área juridica - Ãdvogado -r correspondendo
assessorla e consultoria jurídica junto a Câmara Municipal de Mamaoguapê.

Conformê infor.maÇões do sêtor contábi1, existe disponibilldade de dotação espêcifica no
orÇamento vigêntê para execuçâo do objêto a ser licitado.

EERREIRÀ DÀ SI AEI (,

Prêsidêntê da Câmara

f^\

Mamanguape PB. 24 de Novembro de 2017.

/*/L
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ESTÀDO DÀ PÀRJàÍB,À
cÀ,íÀRÀ MUNICIPÀT DE MÀMÀNGUÀPE

COMTSSÀO PER}4ANENTE DE LIcITÀçÃo

PROTOCOLO
PROCESSO LICITÀTÓRIO

Objeto; PrestaÇão dê sêrviÇos técnicos especializados na área jurídica - Àdvogado
corrêspondêndo assêssoriâ e consultoria juridica junto a Câmara Municipal" dê Mamanguape.

INEXIGIBÍt 0003/2oa'7 24/1,1,/201,7

I:JD]C E]TE E]L]l
Presi.iente da Coinis são

N ÍN0

f,^-\
Y".\

Obsêrvado o disposto na lêgisIaÇão pertinêntê e nos elementos quê instruem o procedimentô,
especialmêntê a âutorizaÇão para sua rêalizaÇão, esta Comissão protocolou ô procêsso em tefa:

\
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ESTÀDO DÀ PÀRAÍBÀ
cÂr'íÀRÀ MuNrcrpÀr DE MÀMÀIJGUÀPE

COMÍSSÀO PERT'ÍANENIE DE LIcTTÀÇÃo

TEBMO DE ÀIIruÀÇÃO DE PROCESSO LICITÀTóRIO
PROCESSO ÀDMINISTRATIVO NO 171124INO1]]Ol]]3

Objêtô: PrestaÇão dê servlços técnicos especiafizados na área juridica - Àdvogado
correspôndendo assessoria e consuftoria juridica junto a Câmara Municipal dê Mamaoguape.

f - RECEBIMENTO
Nesta data lêcebemos a documêntaÇâo inerente à execuÇão do objêto acima indicador composto
pelos seguintês elementos: soficitaÇâô para reafizar procedimento de Inexiqibilidade de
Í,icitação, nos termos do Ar:t. 25, inciso II, da Lei Federal n. 8.666/93 ê suas alteraÇões
posteriores, côm justificatiwa para a necessidade da contratação, pêsquisa dê preÇos
correspondentê, a autorizêçãô dê-/iCa e declaraçào dê existir a respectiva disponibilidade
orÇamentária.

II - PROTOCOLO
Observado o disposto na feglslaÇão pertinênte
êspêciafmente a autorizaçãô para sua reafizaÇão,
Inêxigibilidade n" IN00003/2017 - 24/Ll/2017.

elementos que instruêm o prôcedimento,
Comlssão protocolou o processo êm tela:

e nos
êsta

ITI - ÀBERM'BÀ DE VOLI]ME
Neste ato, êm dêcorrência da docuaentaÇão ora rêcêblda. abre-se o 1o
procedimento administrativô em epígrafe, que tem como primeira folha a
fofhas seguintes numeradas sêquêncialmente, iniciando no no 01.

wolu.r!ê dos autos do
capa do processo e as

ÍV - EI.E!,IENTOS DO PROCESSO
Após devidamente autuado, protocolado ê nrnneradô, contendo a autorizaÇão rêspêctiva, a
indicaÇão sucinta de seu objeto e do recurso apropriadô par:a a despesa, nos termos do Art. 38
da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, sêrão juntadôs posteriormente as considêraÇões
da Comissâo Julgadora, a dêvida ExposiÇão de Motlvos côm seus êlementos constitutivos,
inclusivê a corrêspondente minuta do contrato, os quais sêrão submêtidos à apreciaÇãô da
Àutoridadê Superior bêm cômo a anáIise da Àssessoria Juridica.

V - PROCEDÍMENTO
Remeta-se a Secretaria da Câmara Municipal de Mamanguape.

Prezados Senhores,

Encamínhamos, nesta data, os efemêntos do procêsso ora autuados para a dêvida instruÇão,
devendo ser juntada a respêctiva Exposição de Motivos êlaborada por êsta Secretaria dê Câmara
Municipal de Mamanguape, a qual indicará necessariamente, dentrê outras informaÇões, a razào
da êscolha do fornecedor ou executante ê a justificativa do pr.eÇo- o processo, êm sêguidaT
dêverá ser submetido à apieciaÇão da Autoridadê Supêrior para ratificaÇão e pubficaÇão na
imprensa oficial, consoante Art. 26 da Lêi Eederal 8.666/93 ê suas aftêraÇões postêriores:

Ifenentos.lc
Cc.s ideraÇões

processo ora
Comi s são

autuado.
Jufgadora

Mamanquape

c UDIO LE ]TE

de Novênlbro de 2Al1 .PB, 2

\rü.\\\),

Presidente da
EILHO
Comi s são

órtr\
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂMÀRÀ MUNrcrPÀr DE I'íAMÀNGUÀPE

COMISSÀO PERMÀNENTE DE LIcÍTÀÇÂo

LPC

2.0 - ,lusTrFrcÀErvÀ
À unidade demandante - Secretaria
aspectos e a singularidade da presêntê contratacão,
legislaÇão vigentê, êntendeu sêr inexigível a IicitaÇào.

de
bem

OS

na

3.0 - FT'I{DÀMEIÍTO I,EEAL
Conforme o êntêndimento ê as informaÇões apresentadas pêfa teferida unidade demandante, a
contrataÇáo em têfa sêrá acobertada por Inexigibilldade de Licltaçãor nos termos do AIt. 25,
inciso Íf, da Lei Federal n" 8.666/93 e suas alteraÇões posteriorês:

'tArt- 25. É inexlglvel a licitaÇâa quanda hauver invidbiLidade de conpetiÇãa, eÍn êspecidfi,,

"II pdÍa d canttatdÇãa de serviços técnicas er)ütnerados no art, 73 desta Lei, de naturezd
sinqular, com profissiotldis ou empresas de natória especializaÇãa, vedada a inexiqibifidade
pd).a serviÇas de públicidade e divufqaÇão-,,

da Câmere l,lun i c lpaf Mamanguapê - após coôs idêtar
como as disposlções contidas

incisos II e III do sêu parágrafo
É o que recomenda esta Cômissão,

4.0 - ÍNSTRUçÃO DO PROCESSO
Deverá ser obsêlvado o disposto no Àrt. 26, especialmêntê os
único, bêm como no Ãrt. 61, todôs do referido dip]oma legal
salvo 1e I or iurzo á co s'deraÇào s .pe-.o .

Mamanguape Bt 21 de NoveÍüro de 2471 .

CLÁUDIO LEITE TILHO

MÀRIA JOS S

vYb-lRca (,o n r#, iJ, ,7, na nhcS c-
Maqra eoncrÉ líffi-effiÉÃry

,l

r\ExrGrBrtr-iADE )E trcrr.À,ÇÀc \. r\c0!!3/2rtt
1.0 - oBJETO
Prestaqâo ce serviÇcs técLicas especiaiizacas na áree juridlca - À.llrogaac , corr.espondenic
a3sesscria e ccnsuLtoria _:urícrca -rrr:c a Cârara Itjúnlctpal de Uar.ang,Jape.

N

. i^a,i= {er--r Q0ur-,.1
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ExPosrçÂo DE Morrvos No rNo0003,/201?

Novenbro de 2011 .Mamanguape PB, 28 de

1.0 - DO OB.TETWO
Tem a prêsênte exposiÇáo dê motlvos o objêtivo de esclarecer, em consonância com a leqislaÇão
vigente, as razõê5 da singularidade da sêguinte dêspesa: PrêstaÇão de serviÇos técnicos
especializêdos na árêâ juridica - Advogado -, correspondêndo assessoria ê consultoria juridica
junto a Câmara Municipal de Mamanguapê.

2.0 - DÀ NEcEssrDÀDE DÀ coNERÀrÀÇÃo
A contrataÇão do objeto acima descrito será efetuada, nos têmo das espêcificaÇÕes técnicas e
informaÇões complêmêntares constante desta exposiÇão de motivos, quando for o caso, motivada
pela: Pê14 necessidade da devida efetivaÇâo dê serviÇo para suprir demanda específica -
Prestaçào de serviços técnicos êspeclallzados na árêa jurídica - Ãdvogado -, considerada
oportuna e imprescindivê1. bem como rêlevante medida de interessê púb1ico; e ainda. pela
nêcessidade dê desenvolvimêntô de aÇõês continuadas para a pr.omoÇão dê atividades pertinêntês,
visando à ÍraximizaÇão dos recursos em relaçãô aos objetivos programados, observadas as
diretrizês ê metas dêfinidas nas ferramentas de pfanejamento aprovadas.

3,0 - DÀs nazões oa Esco ÍÀ Do FoRNEcEDoR ou Ex3crrrÀ$rE
Em decorrência das caractêristicas e particularidades do objeto da contrataÇão êm te1a, a
mesma poderá sêr êfetuada juntô a: Nilza Carolina Albuquerque Barrêto - R$ 3.BOO,0O.
Entidade ou profissiônal muito bêm conceituado no deseÍnpênho das atividadês inetentes ao ramo
pertinênte a sua êspêcialidade, apresentando ótima qualidade e preÇos dos sêus produtos
ofertados ê/ou serviÇos prêstados, já comprovados anteriormêntê, justificândo, desta forma, a
sua escolha.

4
o

0 - DÀ ,rusTIgrcàTrvÀ Do PREÇO
valor da referida contratação está satisfatório e compatíve1

mercado, conforme a correspondente
pesquisa apropriada, em anexo.

com os plêÇos praticados no
proposta apresênaâda e levantamento êfetuado, mêdiante

5.0 - DO FUI{DÀ!.IENTO I,EGÀI
Entende-sê quê a regra da obrigatoriedadê da licitaÇão não é absoluta, contêmplando exceÇões,
que a própria legislaÇão ênumera. Portanto a contrataÇâo em comênto poder:á ser acobertêda por
Inexigibilidade de LicitaÇão, nos te.mos do Art. 25, inciso II, da Lêi Fedêral ^" 8.666/93 e
suas al !e-aÇôes postêriorês:

"Art. 25. E inexiqivel a licitaÇãa quardo hoúver in'riabilidadê de coÍnpetição, em êspec-ia-l: "

"IÍ - para a contrataÇão de serviÇas técnicas enuneradas no art. 7i desta Lei, de naturezd
singuTar, can proíissioiais ou empresds de notória especiaJizaÇão, vedada a inexiqlbiTiddde
para ,eÍviÇas de pubficidade e divulqaÇão.tt

6.0 - DÀ CONCLUSÁO
A concrêtizaÇão da referida contrataÇão podêria ocorrêr com a aprovação dê Vossa Excefência do
processo êm êprêÇo, o qual está devidamente instruido com a docr.mentação pêrtinênte, inclusive
a minuta do respectivo contrato.

Atenciosamente,

IÀ AIANY DE SOUZA PAIVA
Chefê de Gabinete

(
à

ESTÀDO DÀ PÀRAÍBÀ
cÂ14ÀRÀ Mt NrcrPÀr DE MAIrÀNGUÀPE

SECRETÀRIÀ DÀ CÂMÀRÀ I,IT]NICIPÀI DE T!ÍÀUANGUÀPE
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
cÂuana uurrcrpar. DE MÀIdâNGUÀpE

sEcRErÀRrÀ oa cÀaere MuNrcrpÀr DE ldÀtÍANGUÀpE

euÀDRo DEl.{oNsrRÀTrvo DE pREços - !,íApÀ DE ÀprrBÀÇÀo - ExposrÇÁo DE r4orrvos N" rNoooo3/201?

- §ê*viçÕs téel1j.cos êspêcializâCôs
ê'rriÇos ra sêdê d-a Cii§.a,râ lrnrricipô1 ds Maixallgrrapq e, ê:§ '"§râ dê
istêBáticas, forâ disso, ficará a intê:l.ra disposiçàa. áta!!ârsêntê ê sêu

il za Carolina .1lb,t9!9.9!9 ..9arr_,9!,o,,.,.....,........ ... . .
mês I

Mamanguape - PB, 28 de Novêítbro de 2017

Unid. , Ouênt. :

jãrídi.eâ - Àlivôqâiô.
VL. Unit. vl
C Conaxátado

ar:âs ciêpê'rdênciae, csra vj"silêsi
êsc!:ii.ôai"o, oü quãndo csnvo

3.800,00 3 .8 00, oo 1

IANY DE OUZA PA]VA
Chefê dê Gabinete

ú.REST'Í,TÀDO FINÀL:

- Nilza Carolina Albuquerque Barreto.

Valor: R$ 3.800,00

]A
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ESTÃDO DÀ PÀRÀiBÀ
cÂunra uulrcrpar DE !ÍÀMÀNGUÀpE

courssÃ.o eERMANENTE DE LÍcrrÀçÂo

MINUTA DO CONTRATO

CO}{IRATO No: ..../201?-CPL

., nestê ato represêntado por ,... residente e domiciliado Dâ ....,
- ..., CPE no ........., Cartêlra de Identidade no ....,

doravantê simplesmente CONTRÀTÀDO, dêcidiram as partes contratantês asslnar o prêsentê
contrato, o quaf se regerá pelas cIáusulas e condiÇóes seguintês:
cúusur,a pRrMErRÀ - Dos ErltDÀÀrEmros Do coNrRÀTo:
Este contrato decorr.ê da licitação modalidade Inexigibilidade no INO0003,/2017, procêssada nos
têrmos da Lei Fedêral n" 8.666/93 ê suas altêraÇôes ê a Lei CompfementaÍ no 123, dê 14 dê
dezeÍüro de 2446, afterada.

Pê1o preseatê
Rua Duque dê
rêpresentada
Cômerciante,
CPE no 031.4
CÔNTRÀTÀNTE,

CÍ,ÀUSUIÀ TERCEIRÀ - DO \/À',OR E PREçOS:
O vafor totaf deste contrato, a base do preÇo prcposto, é de R$

TERMO DE CoNTRÂTo OUE ENTRE sI CELEBBÀM A CÂMARÀ MUNICIPÀL DE
MÀMANGUAPE E ...,. ...., pÂnÀ PRESTAÇÃo DE sERVrÇos coNEoRME
DISCR]MINADO NESTE ÍNSTRUMENTO NA FORMA ÀBÀTXO:

instrumênto particular dê côntrato, de um lado Câmaia Municlpal de Maíanquape -
Caxias, 123 - Centro Mamanguape - pB, CNPJ n" 72.'t20.256/ 0001-52, nêste ato

pêlo Presidentê da Cârnara João Ferreira da Silva Fifho, Brasileiro, Divorciado,
r:esldente e dômiciliado na Rua Severino Victor, 45 - plaoalto - Mamanguape - pB,
63.444-40t Caltêira de Identidade n" 2.288.944 SSp-pB, doravante simpfêsmênte
ê dô outro Lado . . . - . .., CNPJ n.

na area
Câmara

c&ríuslrÍ,À sEGrn{DÀ - Do oBJETo Do coNTn,aro:
O presente contrato tem por objêto: PrestaÇão de sêrviÇos técnicos êspecializados
jurídlca - Àdvogado -, correspondêndo assêssoria e consuftoria jurídica júnto
Municipal dê Mamanguape.

a

Os sêrvlÇos deverão sêr prestados dê acordo com as condiqões expressas nestê instnrmento,
proposta aprêsentada, Inêxigibilldade n' IN00003/201? e instruÇôês do Contratante, documeôtos
esses quê ficam fazendo partes integrantes do plesente contrato, indêpendente de transcr:iÇão.

(...)
cuiusur.a euÀRTÀ - Do REA,fusrÀrdENTo:
Os preços conttatados são fixos pêfo periodo de um ano, exceto para os casos previstos no Art.
65, §§ 5' e 6o, da Lei 8.666,/93.
Ocorrendo o dêsequilibrio econômi co- f inance i rc do contrato, podêrá sêr rêstabêlêcida a relaÇão
quê as partes pactuaram lnicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso fI, Àfinêa d, da Lei
8.666/93, mediante comprovaÇão docr.rmental e requêrimento expresso do Contratado.
O Contratado se obriga a prêstar seus serviÇos na sêdê dô Contratante ou em uma dê suas
depêndências, côm visitas sistêmáticas, fora disso, ficará a inteir.a dispôsiÇão, diariamêntê,
em seu escritório, ou quando convocado afeatoríamente.

cúusulÀ eur*rÀ - DÀ DorÀçÃo:
As despesas correrão por conta da seguinte dotaÇâo, constante do orÇamento vigente:
Recursos Próprios da Câmara Municipal de Mamanguape: 01,010 01 . 0 31 . 0 0 01 . 2 0 01 3390.35.00

crÁusrn a sExrÀ - Do PÀcÀ!ÍEN!o:
O pagamênto será efêtuado na Tesouraria do Contratante, mêdiante processo rêguIar, da seguinte
maneira: Para ocorrer no plazo de trinta dias, contados do periodo dê adimplemento.

cuiusur,a sÉrnrÀ - Dos PRÀzog:
O prazô máximo para a execuÇão do objeto ora contratado, conformê suas caractêristicâs, ê quê
admite prorrogaÇão nos casos previstos peLa Lêi 8-666/93, está abaixo indicado e será
considerâdo a partir da assinatura do Contrato:

1nício i fmediato
Conclusão: 30 (trinta) dias

O prazo de vigência do pr:êsente contrato será dêteminado: até o final do exercício financêiro
de 2A11 , considerado da data dê sua assinatura.

cuiusur,a orrÀvÀ - oas oaareações Do coNTRÀTÂNrÊ:
a _ Efêtuar o pagamento relativo a preslaÇão dos serviÇos êfêtivamente reallzados, de acordo
com as respêct.ivas cláusuLas do presente coôtrato;
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b - Proporclonar ao Contratado todos os
contratados;

me-Ios neces sar1os para a fiel prestaÇâo

encontrada quanto à
a

s

t.c - Notificai o Contratado sobre quafquêr
sêIviÇos, exercendo a mais ampla e completa
rêsponsabllidadês contt atuais e legais,

irregularidade
fiscalização, o que não exime o Contr c c

CU(USULÀ NoNÀ - DÀs oBRIGÀçõES Do coT.[IR.ATÀDo:
a - Executar devidamente os sêrviÇos descritos na C1áusula cor:r.espondente do presente
contrato, dentro dos melhorês parâmetros de qualidadê êstabefecidos para o ramo de atividade
relacionadê ao objêtô contratual, com observância aos prazos êstipulados;
b - Responsabilizar-sê por todos ôs ônus e obriqaÇões concernentês à legislação fiscal, civil,
tributária ê trabalhista, bem como por todas as dêspesas e compr:omissos assunidos, a qualquêr
titulo, perantê seus fornecêdores ou tercêiros êm razão da execuÇão do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pêlo Contratante, quando da êxecuÇãô do
contrato, que o represente intêg'ralmente êm todos os seus atosi
d - Permitir e facifitar a fiscalizaÇão do Contratante dêvêndo prestar os informes e
esclêrec imên!os solic lr êdos;
e - Seiá responsável peLos danos causados diretamente ao Contratantê ou a têrceiros,
decorrêntês de sua culpa ou dolo na êxêcuÇão do contrato, não excluindo ou rêduzindo essa
rêsponsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interêssêdo;
f - Não cêder, transferir ou sub-contratar, no todo ou êm parte, o objeto destê instrumênto,
sem o conhêcimento e a dêvida autorizaÇão expressa do Contratante;
g - Maotêr. durante a vigência do contrato, êm compatibilidade com as obrigaçõês assumidas,
todas as condiçôes de habifitaÇão e qualificaÇão êxigidas no rêspectivo processo licitatório,
apresentêndo ao Contratante os documentos necessários, sêmpre que solicitado.

cLÁusu!À DÉcÍIrÀ - DÀ ÀrrsRÀÇ.ã.o E REscrsÃo Do colf,rRÀTo:
Este contrato poderá ser a1têrado, unilatêralmêntê pela Contratante ou por acordo entrê as
partes, nos casos prêvistos no Àrtigo 65 e será rescindldo, de pfêno dirêitô, conforme o
disposto nos Àrtigos '7'7, '78 e 79 da Lei 8.666/93.
Ô Contraatado fica obrigado a acêitar nas mesmas condiÇõês contratuais, os acréscimos ou
suprêssôês que se fizêrêm nêcêssários, até 252 lvlntê e ciôco por cênto) do valor iniciaf
atualizado do contrato.

cl,ÁusuÍÀ DÉcrMÀ pRrtGrRÀ - DÀs pENÀLrDÀDEs:
A rêcusa injusta em dêixâr de cumprir as obrigaÇões assumidas e precêltos lêgais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévlâ defesa, às seguiôtês penalidades prêvistas nos Alts- 86 e 87 da
Lei 8.666/93t a - advertência; b - multa de mora dê 0,5'.j (zero virgufa cinco poi cento)
apficada sobre o vafor do contrato por dia dê atraso na entreqa, no lnicio ou na execuÇão do
objetô ora contratado; c - multa de 103 1dêz por cento) sobre o valoa contratado pela
inêxêcução total ou parcial do contrato; d - suspensão têmporária de participar em IicitaÇáo e
impêdimento dê contratar com a AdministraÇão, por prazo dê até 02 (dois) anos; e - declaraÇâo
de inidonêidadê par.a licitar ou contratar côn a AdministrêÇão Púbtica enquanto perdurarem os
motivos detêminantes da puniÇão ou até que sêja promovida sua reabifitação pêrantê a própria
autoridade que aplicou a penalidadê; f - s imultaneamente, qualguêr das pena.Iidadês cabiveis
fundamentadas oa Lei A.666/93.

dê 2471

cl,i(usulÀ DÉcn'rÀ sEcuNDÀ - Do FoRo:
Paraa dirimir ês questões dêcorrentês deste contrato, as partes elegem o Eoro da Comarca dê
Mamanguape, Estado da Paraiba.

E, por estarem dê pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o quê1 vai
assinado pêfas partês ê por duas testemunhas.

TESTEMUNHAS

Mamanguape - PB,

PELO CONTBÃTANTE

de

JOÃO EERREIRÀ DA STT,VÀ FTT,HO

Presidente da Câmara
031.463.444-40

\rsrgp
suas à'

PELO CONTRATADO



ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂT',ÀRÀ MuNTclPÀI DE MÀMÀN€UÀPE

GÀBINETE DO PRESIDENTE DÀ CÂI{ÀBÀ

Expedientê :

Àssunto:

Lêgis1açáo:

Àrtexo :

DESPÀCHO

APROVO a corrêspondentê proposta nos têrmos do expediente supla mencionado. Acolho a situaÇão
de lnexigibilidade de LicitaÇão, por estar em consonância com as disposiÇõês contidas na
legislaÇão pertinênte.

Remeta-se o procêsso, devidamente instruído de todos os sêus ê1emêntos constitutivos, à
apreciaÇão da Assessoria ,lurídica, para os fins e efeitos legais.

Mamanguape PB, 29 dê Novênúro de 2017.

,4.
JOÃO FERRETRÀ DÀ SIL E] LHC

Presidentê da Cârnara

ffik*/
EXPOSTÇÃO DE MOTIVOS N.. 1N00003,i2017
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUÀPE

PrestaÇão de serviços técnicos especializados na
área juridica - Advogado correspondendo
assessoria e consultoria jurídica junto a Câmara
Municipal de Mamang:uape.
Art. 25t inclso II, da lei Eederal n" 8.666/93 e
suas a-LteraÇões,
ExposiÇão de motivos correspondente e seus
elementos/ inclusive a minuta do respectivo
contrato.

I
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ESÍÀ.DO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂTdÀRÀ MTJNICIPÀI DE MÀ}',ÀNGUÀPE

ÀSSESSORÍÀ JI'RÍDICÀ

Origê!:

Àssunto:

Irtterêssados:

Mamanguape

EXPOSTçÃO DE MOTTVOS N.' rN00003/2017
SECRDTARIA DA CÂ}{ARA MUNICIPAL DE MÃMÀNGUAPE

PrestaÇão de serviços técnicos especializados
na área juridica - Âdvogado -, correspondendo
assessoria e consuftoria juridica junto a
Câmara Municipal de Mamanguape.
Câmara Municipal de Mamanguape e: Ni]za
Carol.ina A.Lbuquerque Barreto.
ExposiÇão de motivos correspondente e seus
elementos, inclusive a minuta do respecLivo
contrato.

Ànexo :

PÀRECER

Anal.isada a natélia, nos texínos da Lei Eêdêra1 n" 8.666/93 e suas alterações, e considerando o
teor dos documentos ê informaÇões apresentados, esta Assessoria .lurldica é de parecer
favo!áve1 ao reconhêcimênto da situação de Inexigibilidade de LicitaÇâo, como se contém no
despacho dê acolhimento êxarado pelo Senhor Presidentê da Câmarâ, o qual está de acordo com o
Àrt, 25, inciso 11, do referido diplona 1ê9a1.

Esta Assessoria Juridica sugere a publicaÇâô dos êxtratos dê ratificâÇão, de inexigibilidadê
dê licitaÇào ê do contrato correspondentê na Imprênsa Oficial, para os fins previstos nos
Arts. 26 e 61 da Lei Federal- no 8.666/93 ê altêraÇõês.

PB, 30 de Novêmlcro de 2017.

PEDRO

Asse
MELO
icoJu id

1s.685

'a4-



ESTÀDO DÀ PÀR,AÍBÀ
cÂÀ4ÀRÀ MUNrcrpA! DE ÀrÀMANcuÀpE

GÀBINETE DO PRESIDENTE DÀ CÂMARÀ

Mamanguape
PORTÀRIÀ NO IN OOOO3,/201?

O PRESIDENTE DA CÂMARA DA
suas atribuiÇões legai s,

CÂI'1ARÀ MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, ESTADo DA PARAÍBA,

PB, 01 de Dezerüro de 2017

no uso de

RESOLVE

RÀTIEICÀR a Inexlgibilidade de licitaÇão. que objetiva: PrestaÇão de serviços técnicos
especializados na área juridica - Advogado -7 correspondendo assessoria e consultoria juríd-ica
iunto a Câmara Municipal de Mamanguape; com base nos eIeÍnentos constantês da ExposiÇão de
Motivos no IN00003/2017, a qual sugere a contrataÇão de:

- Nilza Carolina Albuquerque Batreto,
008016444-70
Valor: Rg 3.800,00
Publique-sê ê cumpra-sê.

JOÀO FERREIRA DA
Presidentê da

LVA EILHO
Câma ra

dT\
à FL: zz -1

\9, 
^'7q:sry

zy'z J.



ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
CÂMÀxÀ MUNICIPÀÍ, DE MÀMANGUÀPE

GÀI}INETE DO PRE S IDE}I'TE DÀ CÂMÀRÀ

Mamanguape - PB, 01 de Dezenüro de 2017.
PORTÀRIÀ NO IN O OOO3/2017-01

O PRESIDENTE DÀ CÂMARA DA CÂMARÀ MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, ESTADO DA PABÀÍBA, NO USO dE
suas atribuiÇõês legaj-s,

R E S O L V E:

ÀDJUDICAR o objeto da licitaçãor modalidadê Inexigibilidade n" 1N00003,/201?r Prestação
de serviÇos técnicos especializados na área juridica - Advogado -, co!respondendo assessoria e
consultoria jurídica junto a Câmara Municipal dê Mamanguape; con base nos elementos constantes
do processo coirespondente, a:

- Nilza Carolina Albuquerque Barreto.
008016444-70
Val.or: R$ 3. I00, 00
Publique-se e cumpra-se,

JOÀO EERRÊIRA DA SILV r] LHO
Presrdente da Câmara

d'\
i rr, z3 '-1

e"d

r,/t-,'4/'7/)'W
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ESTÂDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂMÀRÀ MUNTCIPÀI DE }R}íÀNGUÀPE

COMIssÀo PERMANENÍE DE LTcITÀÇÃo

II{EXIGIBILIDÀDE N" INOOOO3,/201?

DECLÃXÀÇÃO _ PUBLICAÇÃO

Decfaro parê os devldos fins de direito, quê uma cópia dos têtmos de RatificaÇão ê AdjudicêÇâo
bem como do rêspectivo êxtrato dê Inexigibllidade dê Licitaçâo referentes ao processo acimaindicado, foram dêvidamente afixadas no euadro dê DivulgaÇão destê óigão. nesta data, êm
obsêrvância as dlsposições da Lei Eederal n. 8.666/93 ê suas altêraÇôes posteriores.

Mamanguape

DECLARÀçÃO

PB, 01 dê Dezenúro de 2017.

q
IÀ ]ANY DE

Chefê de Gabinetê

5
UZÀ PA]VA

é\,2+ ç1

-;1E*j/

LtL



ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
cÂMÀRÀ MuNrcrpÀ! DE ÀrâMÀNcuÀpE

coMrssÃo pERr'íÀr{ENrE DE LrCrTÀÇã.O

TNEXIGIBILIDàDE N. INOOOO3/201?

DECIÀRAÇÃO - PUBL]CÀÇÂO

DECLÀRÀÇÃO

Declaro para os dêvidos fins de direito, que uma cópia dos termos dê RatificaÇão e Ad-iudicaÇão
bêm como do respêctivo extrato de Inêxigibilidade de Licitação referentes ao processo acimaindicado, foram devldamentê afixadas no euadro de Divurgação dêste órgão, nesta data, em
observância as dis sições da Lei Fêderal nô 8.666/93 ê suas êlterações postêriores.

01 dê DêzeÍüro de 2017Mamanguape - PB,

C IO I,EI EE]
Presidênte da Comissão

ó*AN\

rr-, 25 Í
."y§!!z
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http://www.reçoita.fazelda.gov.b/ApücacoeS/AIS
u)

o

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAE E À DíVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: NILZA CABOLINA ALBUOUEBQUE BARRETO

CPF: 008.016.444-70

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

responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, á certiÍicado que

não constam pendências êm seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil (BFB) e a inscriçóes em DÍvida Ativa da Uniáo junto à ProcuÍadoria-

Geral da Fazênda Nacional (PGFN).

Esta certidáo refere-se exclusivamente à situagão do sujeito passivo no âmbito da BFB 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 aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos

endereÇos <http://www.receita.Íazenda.gov.br> ou <http://vwvw.pgÍn.Íazenda.gov.br>.

CeÍtidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n91 .751 , de 021012014

Emitida às 20:32:30 do dia 01/1212017 <hora e dala de Brasília>.

Válida até 30/05/2018.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

(((

1de1 01/12/2017 20:32

"3i

MINISTÉFIO DA FAZENDA
SecÍetaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



Dâta: 0

Hora: 2& PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPrc

2017t074122

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

513.433.347.501

c.N.P.J_/C.P.F.

0080í 644470

Nome do Contrlbuinte

NILZA CAROLINA ALBUQUERQUE BARRETO

Endereço

RUA PROFESSORÂ JOSEFA DI LORENZO SOUZA
lNur"ro laptolsutu lstoco lcomotemento

It+o ]aoo I leero sos -

Bairro

PORTAL DO SOL

CEP

58046700

Cidade UF

Ressalvado o direito de ê Fazendâ Pública l\y'unicipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apu.adas, Ílca certifiÇado que, até a
presentê data, não constam em nome do requeíente acima qualificâdo pendências reiativas às receitas municipais, inclusive as de nêtureza
tributária ou não inscritas ou náo no stro da DÍvida Ativa do Mun

MERCANTIS

rMoBtLtÁRtAS: 411206-7

Esta certidão é valida por 60 (sessenta)dias, conforme o artigo 138, §10, da Lei Complementrar no 53, de 23 de dezembro de 2008 (Código Tibutário
Municipal).
A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade na lnternet, no
endereço http://www joaopessoa.pb. gov.br,
Certidão emitida ratuitamente em 0'1/1212017 21 :48:'11

1t1

rI

NúmeO da. ôértiiiáo, .
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PODER JUD] C IAF.I C
JUSTIÇA DO TRÀBÀLHO

CERTIDÃO NEGÀTTVÀ DE DÉBITOS ÍR,ABATHISIAS

Certifica-se que NILZÀ CÀROLINÀ ÀLBUQUERQLE BÀRRETo

, inscrito (a) no CPE sob o no 008.016.444-7Ot NÃo coNsTÀ do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.
certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela ],ei no L2.440, de 7 de julho de 20IL, e

na ResoluÇão Administrativa n" t470/2011 do Tribunal superiol do

Trabalho, de 24 de aqosto de 2011'
os dados constantes desta certidão são de responsab j-l-idade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados aLé 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 estabelecimentos, agências ou f il-iais '
A acêitaÇão desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabafho na

Internet (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidão emítida gratuitamente.

INFOBMAÇÀO fMPORTÀlilTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dadÕs

necessáríos à identificaÇão das pessoas natura j.s e jurídícas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigaÇões
estabelecidas em sentença condenatória transltada em julgado ou em

acordos judiciaís trabalhistas, inclusive no concernente aos

re c olh iment o s previdenciários, a honorários, a cusLas' a

emolumentos ou a recolhimêntos determínados em lei; ou decolrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Púbf1co do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia'

luvi,iss ê suEes:Ões: cn.ltd'Ls !.I us. b.

Nome: NILZA CAROLINÀ AIBUQUERQUE BARRETO

CPE: 008.016.444-'10
Certidão n": 141-L28260 / 20L1
Expedição: 0L/12/20L1 , às 20:49:34
Val-idade: 29/A5/20L8 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expediÇão.



CoNTRÀTo N' : 00011,/201?-cPL

TERMO DE CONTRÀTO
MÀMANGUAPE E NILZA
SERVIÇOS CONEORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUI,IENTO NA FC

cLÁUsULÀ PRIMEIRÀ - DOS FUNDÀMENTOS DO CONTRÀTO I

a.:,- f irl: ._r--:r,:a!, aa ,ra:t raiala rradal:Cade l:.e)i:l:i-i: :aa, l.: | "- ".:: -,:t; --,
',-r.-r i: I .r :,-r '-a.rl i' ....r,-r :r.." ;,_--i:a.,e: ,' :i !:rl '' -.:1.',r,'r:l,a:.i r r r'.:

CIÁUSUI.A SEGUNDÀ - DO ÔBJXTO DO CONTRÀIO:

-.- t .-_e:.: ::r .:: -.. :

.:r11ri-.i Àa1,.'a,,,tr4a , coaresaonl,ónCa assessc:ia e aaasiltaai; iu:Íari.-_a I i::.

CIÀUSULA TERCEIRÀ - DO VÀLOR E PREÇOS: ,:

crÁusul.À OUrNrÀ - DÀ DorÀçÀo:
Às despesa.c acrrerão pcr conta oe seg'j:ate dotaÇãc, cons!on:Ê ja _ LÇrren:a '1:+: !e:
F.€.,::rs:-'s Fr.!rr:r-s Ca Cânar:a I"l.la:rcipal de I'lanang'iape: 0l-1110 If . i .l ' . ! 0 

''n 
1 . 2 | ' 1 -i-irr'r: iii

CúUSUI.A SEXTÀ - DO PÀGÀMENTO:

I aag.ra:ea.:r se:1 efe!iaCC na TeaO,.:irerta CC CcaL::a:an:e, Í.eC:an:e 9!:aCessc aeglllar, a-'r S'i irla:'
: Ane:rÂ: pêr.i .ccrrer lo prazo de trinta dias, ccntaios dc perlodc oe acimpLe:nenta.

CLÁUSUI,A SÉTIMÀ - DOS PRÀZOS:
r-r Da.l:: ri:i:.: Lr.a .rr:i _r ercluÇ:.) a1c a,blei,l oIal aoll:Ia:aal,,r, clrl,:a:iÍ| su,15 ..r"1I iat'rr- L r,

lrJns-rlereaia i i:ir!i: ala asslrl:rtura qc Corril:alo:
l:,rri : IÍarlrl.l
::....ljàa: ,,r i:r:j:tal diâs

O pr.a:.r de ./igência do presente contrato será determinadc: até o final do exêrcicio flnaf,ceita'
:,e 2-;:, ccr,:iCerêda Ca Cala Ce sua assinatura.

CLÁUSUT-À OTTÀVÀ ' DÀS OBRÍGAÇÕES DO CONTRÀTÀNTE:

r. a. ,i r.l:r .: L i-ll ri:i' - a:: r_,: ;

r-.., r:-j t,tar _ r:;r': .l:,t lrl
:.: I :i lli -'i:: : l: 'r --

I rl::i.:. rll :r I : _j :1:'I i,::: -a r,:S.

CLÁUSULÀ NONA - DÀS OBRIGÀÇôES DO CONTRÀTÀDO:
serviÇos descril:os nü C1áusula ccrresp.lnienre
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Permitir e facilitar a fiscalizaÇão do Contratante devendo prestar os
êac-orôc-r.ertc s solicitados;

CL\USUI.A DÉCII"ÍÀ PRTI,{EIRÀ _ DÀS PENAI,ID},DES:

'r.r' i:, r.. : r : l: lr ir I i il ::1

CLÁUSULÀ DÉCIMÀ SEGUNDÀ - DO FORO:
,j

l,: :::: t . rl l.::,:, j:,.

foi layradc o presen:e aor)tratc er, !2 i.luasl via:, . o.,l
testemuahas,

Pts. lr de [êzi:i]i,rrr ':i1. - r i-Marnang uape

PELC aO\TPÁTÀl'lTE

:r1 A ['I:

a CâroI oa AL rquê Barreto
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Corolino Borreto
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Dlário Oficial do Município
Poder Legislativo

Zf,AN\
nNo vrllo§." or s "íi

Fr-: 33

RAT|FtcAçAo E ADJUDtcAÇÃo . tNExtctBtLtDADE No tNoooo3/20í7
Nos termos dos eremenlos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e
observado o parecer dâ Assessoria Jurídica, referente a lnexigibilidade de LicitaÉo n" ff.fOõOOs/iói z,que objetiva: PrestaÉo de serviços técnicos especiarizados nã área jurídica - Ad'vogado; nÀrrÉrcô.i
conespondente procedimenlo e ADJUDIco o seu objeto a: Nilza Çárolina ntuuque"rque eàrreto - R§
3.800,00.

- lvlamanguape _ pB, 01 de Dezembro de 2Oí7
JOAO FERRETRA DA SILVA FTLHO - presidente da Câmara

ADMINISTRATIVOS

. ESTADO DA PARAíBA
CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

ESTADO DA PARAíBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

. ESTADO DA PARA|BA
CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAçÃO
PRocESSo: Exposição de r\.4otivos no lNoooo3/2017. oBJETo: prestação de serviços técnicos
especializados na área jurídica - Advogado. F-uNDAlvlENTo LEGAL: Art. 25, inciso It, dá Lei Federat
lo 9:q69/99 _e suas alteraÇóes. AUTORIZâÇÃO: Secretaria da Câmara Municipal de lvlamanguape.
RATIFICAÇÃO: Presidente da Càmara, em 01t12t2017.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO:Prestação de seÍviços técnicos especializados na área jurídica - Advogado.
FUNDAtulENTO LEGAL: lnexigibilidade de Licitação no tN00003/20.17. DOTAÇÃO: Recursos próprios
da Câmara Municipal de Mamanguape: 01.010 01.031.0001.2001 3390.35.00. V|GÊNCIA; até o Íinal
do exercicio Íinanceiro de 2017. PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Mamanguape e:
CT No 0001 1/2017 - 01.12.17 - Nilzâ Carolina Albuquerque Barreto - R$ 3.BOO,OO.

MAMANGUAPE - PB
Segunda feira, 04 de dezembro de 2017
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
TRA[.4lTA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos
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RECIBO DE PROTOGOLO

O'l-ribunal de Contas do Estado da Paraíba certiÍica que em 03/01/2018 às 10:32l,22 foi protocolizado o documento
sob o No 00134/18 da subcategoria Contratos , exercício 20í7, referente a(o) Câmara Municipal de Mamanguape,
mediante o recebimento de informaçôes/arquivos eletrônicos encaminhados por Claudio Leite Filho.

Nírmero do Contrato: 0000001 í 2017
Data da Pubiicação: 0411212017
Data da Assinatura: 01 1 1212017
Data Final do Contrato: 3111212017
Valor Contratado: R$ 3.800,00
Situação do Contrato: Expirado
Objeto: Prestagão de serviços técnicos especializados na área jurídica - Advogado
Contratado (Nome): Nilza Carolina Albuquerque Barreto
Contratado (CPF): 008.01 6.444-70

IINFORMAÇÃO DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Não

nformado?

m

João Pessoa, 03 de Janeiro de 2018

I
Ê",

Assinado Eletronicanrr:nte
:oôÍqÍ.6 Lc 13/93. alte6Ja p.la LC 91,ic)9 e

pêh Re9'66^lo rit6ru. allêíádo pcià
RÁTC 13,2009

Sistema de Processo Eletrônico dír TCE-PB

5

Documento

IPDF] Contrato

RECIBO PROTOCOLO. Doc. 00134/18. lnserido por TÍamitâ
lFôrô.c^ ^^. ^'irh^, ôr 

^e/^a/rô'ta 
'!11 42 \/^li.l-^ã^ 2Ã

(gerado autoÍnâticamente) em 03/01/201 I 1 0:32.
riõ an..r 1rôE Âô7Â ooÉa hÃtt tEEâ 
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
3

TRAMITA - Sistema de Íramílação de Processos e Documentos
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*/Ar. CPL. 9
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RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 03/0'l/20'18 às 1O:29:34 Íoi protocolizado o documento
sob o No 00132/í8 da subcategoria Licitações , exercício 2017, refeÍente a(o) Câmara Municipal de Mamanguape,
mediante o recebimento de inÍormações/arquivos eletrônicos encaminhados por Claudio Leite Filho.

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Mamanguape
Número da Licitação: 00003/2017
Órgão de Publicagão: Jornal Oficial do Municipio
Data de Homologação: 0111212017
Responsável pela Homologação: Câmara Municipal de Mamanguape
Modalidade: lnexigibilidade
Tipo do Ob.jeto: Compras e Serviços
Valor Estimado: R$ 3.800,00
Valor: R$ 3.800,00
Fontes de Recursos: Recursos Ordinários (91).
Objeto: PrestaÇáo de serviços técnicos especializados na área jurídica - Advogado.
PÍoposta 1 - Valor da Proposta: R$ 3.800,00
Proposta í - Proponente Pessoa Física (Nome): Nilza Carolina Albuquerque Barreto
Proposta 1 - Proponente Pessoa Física (CPF): 008.0í6.444-70
Proposta 'l - Situaçáo: Vencedora

Documenlo lnformado? Autenticação

[PDF] Termo de Homologação 5a41 c40 a031 3944 4256b75f c246b8608

João Pessoa, 03 de Janeiro de 2018

Assinado Eletronicamente

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

INFORMAÇÃO DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Não

lsi,

@nÍlre LC 1483. âll€Bdá pêla LC 91/2009 €
pelo Êegi06nlo lnierc, dlmdo pêla

RECIBO PROTOCOLO. Doc. 00132/18. Inserido por Trâmita (gerado automaticamente) em 03i01/2018 10:29.
aÃ7^ naEr aE^^ l.nEÂ /-aa^ Êtrn/-
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ESTADO DÀ PÀRJÀÍBÀ

cÂr'íÀRÀ MrNrcrpÀr DE titÀtríÀlrcuÀpE
co}fi ssÃo pERr'rAlrENTE DE LrcrrÀÇã.o

PROCESSO LICITÀTóRIO INEXTGIBILIDADE
INEXÍGÍBILIDÀDE Nô. INOOOO3/2017
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO NÔ 171124]NOOOO3

óRGÃo REALTZADoR Do CERTAME;
Cêmara MuÍ1icipal dê Mamanguape

OB..TETO:

PlestaÇão de serviÇos técnlcos êspêcializados na área juridica - Advogado.

TERMO DE ENCERRAMENIO vo[LrME 01

o encêrra-se o 1" volumê dos autos do Procêsso Administr.ativo n. 171124IN00003,

unto â Inêxiq'ibilidadê n' IN00003/2017 em epigrafe; iniciando no númêro 01 ê as

s à.umeradas sêquêncialmente, findando ,ro ,r' 36 . esta folha.

Respons ável

Neste at
cono ass

seguinte

tendo

folhas
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