
-re6§/-

i-i,--''-.,]
Gasa Francisco Felipe dos Santos

Duas Estradas - PS, 02 de Março de 2920.

cÂÍ.laRA tíuNrcrpaL DE DUAS ESrMDAS, ESTADo DA paRAÍBA, no uso de suas

DUAS ESTRADAS

ESTADo DAPARAíBA

GÂMARA MUNICIPAL DE

DESPACHO |e Ílt W2l2g20

O PRESIDENTE DA
atribuições legais,

R É S O L V E:

RATIFICAR a Inexigibilidade de licitação, que objetiva: Contratação de serviços técnicos e
especializados na área contábi1 destinados a atender as nêcessidades administrativas deste órgão,
durante o exêrcício financeiro de 2O2Ot com base nos elementos constantes da Exposição de ilotivos ne

I,N0€,@2|2O2O, a qual sugere a contratação de:

. EDSOT{ COSTA IIOREIM.
935 .724.744-O)
Valor: R$ )O.OOO,@

Publique-se e cumpra -se.

GILVAI{ GARCIA DE CARVALHO

Presidente da Cânara



ESTADO OA PARA|BÀ

CÂMÀRA MUNTGIPAL DE

DESPACHO Ne rlt 0É8É212020-01

O PRESIDENTE DA CÂ ARA I.II,NICIPAL
atribulções legais,

R E S O L V E:

-ú6E[s/-

i--l1li-1
DUAS ESTRADAS
Casa Francisco Felipe dos Santos

Duas Estradas - PB, OZ de Março de 2O2O.

DE DUA5 EsrRÁDAs, EsrÂDo DA paRAÍBA, no uso de suas

ADIUDICAR o objeto da licitação, nodalidade Inexigibilidade no Í,l§O0[,z/2OaOi Contratação dê serviços
técnicos e especializados na área contábil destlnados a atêndêr as necessidades administrativas deste
órgão, durante o exercício financeiro de 2O2Ot com base nos êlementos constantes do processo
correspondente, a:

- EDSOT{ COSÍA r()REIRÂ.
o35.L24.744-03
Valor: Rí 3O.@O,@

Publique-sê e cumpna- se.



DUAS ESTRADAS

-rBrdÉÍ-'

tr
ÊsÍADo DA PARAIBA

cÂruanl MUNIGIPAL DE

Casa Francisco Felipe dos Santos

c(IfTR To re-. oÍ,Ím.212o.20-cPL

ÍÉRllO DE CONTRATo QUE ENTRE SI CELEBRÁI,I A CAÍ'IARA MUNICIPAL DE DLrAS ESTRADAS E

EDso cosra MoRETRA, paRA pREsraçÀo DE sERvrços coNFoRtlE DrscRrMrNADo NEsrE
INSÍRUIiIENTO NA FORT,IA ABAIXO:

PeIo presente instrumento particular de contrato, de un lado Câmara Municipal de ouas Estradas - Rua do
Comércio, SN - Centro - Duas Estradas - PB, CNPI ne Oa.582.O4UOOO1-45, neste âto representada pelo
Presidente Gilvan Garcia de Carvalho Filho, CPF ne 42L.36L,644-49, doravante simplesmente COÍ{TRAÍANTE,
e do outro lado EDSOiI COSTA IIOREIRÂ - RUA CORCNE L ANISIO DE CARVALHO, 65 - CENTRO - I{OVA CRUZ - RN, CPF

ne O35.124.7M-O3, doravante simplesnente COiITRAÍAIX), decidiram as partes contratantes assinar o
presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

cuÁusulA pRrüErRA - Dos F[nDAr.rEirros Do co rRÀTo:
Este contrato decorre da licltação modalidade Inexigibilidade ne INO0€,O2/AO2O, processada nos termos da
Lei Federal ne 8.6É6193 e suas alteraçôes e a Lei Conplenêntar na 123, de 14 de dezembro de 2606,
alterada.

criúsuLA SEGUiTDA - Do oBlETo m co rMTo:
O prêsente contrato tem por objeto: Contratação de serviços técnicos e especializados na área contábil
destinados a atender as necessidades administrativas deste órgão, durante o exêrcÍcio financeiro de
2020,
Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste instrunento, proposta
apresentada, Inexigibilidade nç Í?16OoO2/202o ê lnstruçôes do Contratante, documêntos esses que ficam
fazendo partes integrantes do presentê contrato, lndependentê de transcrição.

cL/íusuLÂ TERCETRÁ - oo vaLon E pREços:

o valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 3g.gOo,OO (TRINÍA MIL REAIS).
Representado por: 10 x R$ 3.0OO,OS.

criDr@ DrscnÍü]{ÂCÂo t rrDtDE et IITTD DE p.tÍ{trríÂro p. ÍoÍal
1 Serviços técnicos de assessoria e consultoria técnica llesês 10 3.O@,@ 3O.W,OO

especializada na áí.ea de contabj.lidade pública em

espêcÍfico na Gestão Contábil da Entidade Pública:
planejando, eLaborando ê acoDpanhando a gestão fiscál,
até â dêcisão final dos atos e fatos junto ào Tribunal
de Contâs do Êstado da Paraiba; análise na emissão e
gêração do Sâgrês Captura ê informaçôes diárias;
enissão de parêcer contábil e/ou administrativos que
re+litam em ãtos e fatos contábeis com fuLcro na
responsabilidade fiscal; êlabonação de 6inutas de
Projetos de Lei qúe reflitan e/ou afêteh atos ê/ou
fatos contábeis; acoripanhanpnto dê processos de gestão
contábil junto às exigências do Íribunal de Contas;
elaboração de defêsas/justificatj.vas que reflitan sobre
atos e fatos contábeis junto ao Íribunal de Contas,
íinistérlo Público e Tribunal dê lustiça; análise
técnica de gestão pública junto às apllcabilidâdes
constitúcl.onais exigidas na CFl88; qnissão de parÊcêr
em ãnáIise de defesa.

Íotal: 3O.00O,6O

cufusuLÂ QlxrRTA - m REÂf,usÍÂ E[ro:
Os preços contratados sâo fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§
5e e 6e, da Lei 8.666/93.
ocorrendo o desequilibrio êconôflico-flnanceiro do contrato, poderá sen restabelecida a relação que as
partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inclso II, Alínea d, da Lei 8.666,/93, mediante
comprovação docunental e requerimento expresso do Contratado.

cliíusulA QUrr{TA - ol mmçÃo:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos:
ol.go - 07. o17.!@r. 7002 - @l€€0o.ot - 1. 1. 90. )6. o!



CUú.ISUIA SEXTÀ - DO PAGATETÍTO:

O pãgamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte naneira:
Mens;lmente, para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do perÍodo de adimplemento de cada parcela.

cLríusuLA sÉTrÍ,ta - Do6 PRAzos r
O prazo áxiílo para a execução do objeto ora contratado, conforne suas características, e que admite
prorrogação nos casos previstos pela Lei A.666191, está abaixo lndicado e será considerado a partir da

enissão da ordem de serviço:
Inicio: Imediato
conclusão: x0 (dez) meses

o prezo de vigência do presente contrato será determlnado: até o final do exercício financeiro de 2020,
considerado da data de sua assinatura.

cL/íusuLA orravÂ - DAs oBRrcaçõEs Do co ÍRÀTAI{TE:
a - Efetuar o pagamento relativo a prestação dos serviços efetivamente reallzados, de acordo com as
respectivas cláusulas do presentê contrato;
b - Proporcionar ao contratado todos os meios necessários para a fiel prestação dos serviços
contratados;
c - otificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos serviços,
exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o contratado de suas responsabilidades
contretuais e legais.
d - Designar representantes cofl atribuiçôes de Gêstor e Fiscal deste contrato, nos ternos da noHta
vigentê, especialmente para acoopanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, perritida a

contratação de tercelros para assistência e subsídio de informaçôes pertinentes a essas atribuições.

CUíUSULÀ Í{OIA . DAS OERIGAçõES DO CO{TRATAI'O:
a - Executar devidanente os serviços descritos na Cláusula cornespondente do presente contrato, dentro
dos nelhores paràletros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto
contratual, coo observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar - se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e comprofiissos assumidos, a qualquer título,
perante seus fornecedores ou terceinos em razão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da êxecução do contrato, que o
represente integralmênte ên todos os seus atos;
d - Permitir e fâcilltar a fiscalização do contrâtante devendo prestar os informes e esclareciilentos
solicitados;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorlentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não exclulndo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não cêder, transferir ou sub-contratar, no todo ou en parte, o objeto deste instru,Í€nto, sem o
conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - l,tanter, durante a vigência do contrato, em coDatibilidade con as obrigàçóes assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, âpresentando ao
contratante os do€umentos necessárÍos, sempre que solicitado;

cL/iuSULA DÉcI A - DA ALTERAçÃo E RESCISÃO Í)o CO TRATO:
Este contrato poderá ser alterado, unilateralmênte pela Contratante ou por acordo entre as partes, nos
casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77,
78 e 79 da Lei 8.666/91.
o contratado fica obrigado a aceitar nas nesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessárlos, até 25U (vintê e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CUíUSULA DÉCIIA PRII,IEIRA - DAS PEIALIDADES!
a recusa injusta en deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o
contratado, garantlda a prévia defesa, às segulntes penalidades previstas nos Arts. 85 e 87 da Lei
a-666/91t a - advertência; b - multa de mora de O,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o
valor do contrato por diã de atraso na entrega, no inÍcio ou na execução do objeto ora contratado; c -
multa de 7& (dez por cento) sobrê o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d -
suspensão temporária de participar en licitação e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo de até 02 (dois) anosj e - declaração de inidoneidade para licltar ou contratãr con a
Admini.stração Púb1ica enquanto perdurarem os notivos detemrinantês da punição ou até que seja prorcvida
sua reabilitação perânte a própria autoridade que aplicou a penalidade; f - sinultaneamente, qualquer
das penalidades cabÍveis fundaúentadas na Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIIIA SEGI'DA - In FONO:
Para dlrinir as questões decorrentes deste contnato, as partês elegêm o Foro da Comarca de Pirpirituba.

E, por estaren de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em o2(duâs) vias, o qual val assinado
pelas partes e por duas testenunhas.



Duas Estradas - PB, 03 de llarço de 2920.

ÍESTEi{JilflAS

6*..-,* À, r8.í.:/o"*.Ii §.^'3r-
O+Í. ê Xl 6 3)r -33

oh/ qut lr/t 01 CPF no O35,L24.744-O3

GARCIA DE



Casa Francisco Felipe dos Santos

Duas Estradas - PB, g3 de Março de 2O2O.

À EDsoir cosra roRErRA

Referêntê: Ordêll dê Sênviços

Prezados senhores,

Autorizaros o inÍcio imediato dos serviços a partir desta data:

ServÍços - Contratação dê serviços técnicos e especializados na árêa contábll destinados a etender es
necessidadês adDiíistrativas dêste órgão, durarte o exercício financeiro de 2O2o.

considerando ter sido esta enpresa vencedora da licitação modalidade Inexigibilidade nt
ÍtÚ&e2l2o2o e ainda de acordo co r o cont.ato correspondente assinado entre as partes ne W2|2O2O-
CPL.

Atenciosamente,

-,8Ée)

i--r
,.-_.'.._l

DUAS ESTRADAS

ÊSÍADO DA PARAÍBA

cÂnaanl MUNtctPAL DE

GARCIA DE CARVALHO FILHO

Ciente do Contratado - O3.O3.2O

CPF no 935.a24.7M-93



D. Oficial - ExEaÍo de Inexigibilidade de Licitação f 0000212020... htps J/cmduasestradas.pb.gov.b,r/d-ofi cial-exhaÍo-de-inexigibilida.-.

L' PORTAL DÂ TRANSPARÊNCIA O Ê.SIC O FÀLECONOSCO Y FILTROS DEPESQUISÀ

Sânrara M*rnicipal de

BUâI ESTRINAT
CataftnrutecofelipedruSantot

IMPNB.I§A DIÁNOGICIA!

D- Ofrcial * Extrato de lnexigibilidade de Licitação no 00002/2020

to.lú n PúbtEdo m a dê h.rço dê 2020

&
LYI DUAS ESTRADASrr§ffi

Diário Oficial da Câmrra Mudcipal de Duas Estrada§
CÍrúr p(l.l-à llu,€+rt n" 0l lol9 d.l0 rk lild.tro d:2019

EsrÂDo D PÁRAia
cÂxaRA l]àIcrPAr oE DU^s EsriaoÂs

ÉxrRÁTo DE [{Ext{itBtuDAoE oE t-tcÍÍ çÂo

PROCESSO: Exposiçào dê Mobvos í'lN0O@42020. OAJEIO: Cont â1Âção de Sêrriços féeni:.§ ê
Espê.iãli4dos m área codábil desnnados ã ãlender as aec.rsidades admr.isLalivas desle úgáo, du.anle
o €i(e.cicio fi.anceim de 2020. FUNDAMENÍO LÊGAL] An. 25, ll da Lei F€derâl n" 8.666/93 e s!âs
â[ê.âtóê. auToRlzÂçÂo: Gâ§inere do Pí€sidenlê. RÂTlFlcÂçÂo: Prêsidentê d3 câíÍaís, em
02J0312020.

Do|,ínload 147.86 KBI

62020 CâmaE Íunicjpá de Dlas EslEdai Íod6 c daêÍG csêryâd6 Dê*Núticb pnr,/ ry' ftúadiEsduçõ.sweb



D. Oficial - Ratificação e Adjrdicação - Inexigibilidade n" 00002... https://cmduasestradas.pb.gov.br/d-ofi cial-ratifi cacao-e-adjudicac...

L' PORIAL DÂ TRÁNSPARÊiICIA O E.SIC 6) FALÉ CONOSCO Y FLTEOS DE PESQUISA

Gâmara Municipal de

DUAS ESTRADAS

Êst^oo oA PARAIBÂ
cÂuaRÂ xuNrctP^L DE DUÁs EsÍRÂDÂs

R narcaÇÀo E aDJUorc Ç^o - rxExlGrBruD^oE rir. oooo2l2ozo

t{os lãffi dos eleíledos dsranl6 d. resp€dlve Érposção de Motvos qüe inslrui o pío.esso e
oÔ6êrvâ.,o o p3tt@ dâ Ass€sslro JoridEá, relerêntê ã lnextglbilElãde dé ÚoteÉo nq mo02r20z! qüe
ob,etva: ConlElâçáo d€ Servços Téqrcos e Espeoâtaâdos na àre coôiábrl d6tÉdo6 ã ôre.úd ô
nessidãdês adminrírawãs desre órgão, durantê o exêícioo limnceiro de 2020; RÀTrF|CO o
coÍrêspsdeíb píô.€dnEnio ê /O.IUD|CO o s oblêto a EDSON COSÍA MOREIRÂ - R5 30.000,@

Düas Esrrcdas - PB. 02 de MaÍço de 2020
GILVAN GARCIA OE CAAVALHO ftLHO - PEsideni€ dã Càmá.â

Download [,18.07 KBl

Carufwnitcofelfpodas.çailtot

lMFnfltsa DrÁEoof|cr^!

D. OÍicial - Ratificação ê Adjudacação -
Pü 

^drln 
ttôt{zdom 4 d. m.ryo d. 2020

lnexigibilidade no OOÍJíJ,U2O2O

ü
DiárioOÍicial da Cámara Municipat de Duas Estradâs

ar!.r,,ni"r r \run.{rr r r'i -.fl , tl!r! Jj r!\Júi Je:'ri!

Ot dr t nco dd :o:o

*,***.7/ ^**-*,*"rnO 20?()'CamâE Mmii]d d. Duãs EáÉdás. TodG c d-eÍG E$r.dc.



D. Oficial - Extrato de Contato - Inexigibilidade de Licitação f ... b@sy'lcmduasestradas.pb-gov-br/d-ofi cial-eúato-de-conkatG.inex-.

La poRTAL DA TRANSpaRÊNclÂ o E-stc ô FALÉcoNosco Í FrlÍâos DE pEseursÀ

Câmarâ MuriiÊ§pal dê

E*TBABA§
Caeo fraattco falpe aot SarrA

lMFiErs DtÁitooFtctÂr

D. Oficial - Extrato de Contrato -
tú^dhln ÂihlÉdo m a d. h.rF í. 2020

Download Ia7.90 KBI

lnexigibilidade de Licitação no OOOO2I2O2O

da Cámarã tluüicipâl de Dsas Estradds

ESTADO DA PARAIBA
cÁfaRÁ i uHtcrp L DE DuÁs EstRAoas

EXTRÁTO OE COT'INATO

OBJETO: Conhalação de SeMços Tésio3 ê Éspêcialiudos B áÉâ Mlá'bil deslin3do§ a ãteoder âs
nêcessidadês âdmíistar,va§ {,€sle ú§âo. dulaÍ'te o êsoci, fiÍan.êkô de 2020. FUNDÂüENTo LEGAI.
lnexigiblidade de Ucilação nÔ OooOz202O. DOÍAçÃO: Rêcuísos: 01.00 - 01.031.10O1.2002 - 0010000-01

- 3.3.90-3ô 01. v6êNcrA ãÉ o nnd dc qeícld1ô liíârceiro de 2020 PARTES CoNTRAÍaNTES: Câmla
Municipal de O€s Estâdas o: cT N'00m2/20?0 - 03.03.20 - EOSON COSTA UORÊIR - R§ 30.000.00.

--
lr.*N(,n,dnpí* ,/rr/ 

^lnacüve 
sduções whb

O 2020 - CâhaÊ Mu.ijpâl dê Duás Estadâr TodG c dkeitc Íe*Ead6
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, ... DUAS ESTRÂDAS


