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Jnstituida em 10 de novembro de 1960 

ESTADO DA PARAÍBA 
CÂMARA MUNICIPAL DE BA YEUX 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 00003/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N° 00003/2017 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação c 
suporte técn ico de Software, destinado ao controle Contábil, Folha de 
Pagamento, Portal da Transparência c Digitalização. 

Av. liberdade, 3445- Centro- Bayeux - Paraíba- CEP. 58.306.000- CNPJ 08.606.972/ 000 I -36 
Fone: (83) 3232. 3286 

www.camarabayeux.pb.gov.br 



Ct\MARA M UNICII'I\L DE B/\ YEUX 
COMISSÃO PFRMAN ENTE DI:! l.lc n ·AÇt\0 

PROCESSO ADM INISTRATIVO N"00003/2017 
PREGAO I'RESENCI/\L W Ullf)0Ji201 7 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEU 
CASA SEVERAQUE DIONÍS:::I:-::0-----------._.~ 

Instituída em lO de novembro de 1.960 

Oficio nº. 003/2017 
Bayeux (PB), 18 de janeiro de 2017 

PARA: Exm!1. Sr. Mauri Batista da Silva 
Presidente da Câmara Municipal de Bayeux 

ASSUNTO: Contratação de empres-a especia lizada para implantação e suporte técnico de 
Software, destinado ao controle Contábil, Folha de Pagamento, Portal da Transparência 
e Digitalização. 

Senhor Presidente, 

Seguindo os critérios prescritos pela Consti tuição Federal, e Legislação correlata, 
mormente a Lei de Licitações Lei nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores, e em 
consonância com o Art. 1611 da Lei de Responsabilidade Fiscal Lei nº. 101/ZOOO,solicito a 
Vossa Senhoria autorização para abertura do Procedim~nto Licitatório objetivando a: 
Contratação de empresa especializada para implantação e suporte técnko de Software, 
destinado ao controle Contábil. Folha de Pagamento, Portal da Transparência e 
DigitaI ização. 

Visando acelerar o processo encaminho em anexo as Cotações de Preços no 
Mercado, que servi rão como base para elaboração do Processo Li citatório, as .quais estão 
devidamente descritas no Mapa de Valor Base. 

Encaminhamos a Dotação Orçamentária para o custe io dos serviços acima 
re lacionados: 

01.031.2001.2001- Manutenção das Atividades Legislativas 
3390.39.00- Serviços de Pessoa Jurídica 

fo(r'/,..1 JJoy)( t/!.,F{I ~ i:Jtf4 ~1/CII/(;;J 
Eve Mé lfayse ~rre 1a Ltma ~e'rnandes 

Tesoureira 

Av. Liberdade, 3445 - Centro - Bayeux - Paraíba - CEP. 58.306-000 - CNPJ 08.606.9'72/ 0001-36 
Fone: (83)3232. 3286 

wwvv.camarabayeux.pb.gov.br 



ITEM 

1. 

c 

2. 

CÁMAHA MUNICiPAl. DE llA YEUX 
éOMISS'ÃO PE.RMANI!~'l',[! DE ~.ICITi"\ÇÃO 

I'ROOq~SÇ) ADM I~ ISTRt\it1JV0 N" OO!i03!101rz 
PREGÃO PRESE ÕALN .. OQ003{20I7 

I>AGIN~:J 

A CÃMARA MUNICIPAL DE BAYEUX 

Comissão Permanente de Licitação 

REF.: COTAÇÃO DE PREÇO 

PROPOSTA COMERCIA! 

1. OBJETO 
Contratação de pessoa j'urfdico poro prestação de serviços de locação de 
softwares espedficos para atender diversos secreiarios desta edllidade durante 
o exercício fiscal de 2017. 

2. DADOS DA LICITANTE 
ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA 
CNP J.09.1 96.97 4/0001-67 
ENDEREÇO: Ruo Cecília Mirando, 84- Jaguoribe - João Pessoo-PB 

SISTEMA 

Sistema de 
Contabilidade 

Sistema de Folha 
de Pagamento 

DISCRIMINAÇÃO UNJO. QTDE. VALOR 
UNITARIO R$ 

O Sistema de Conlobilidode 
Público - SisCon1ob ll é um 

sistema de informação que 
processo e controlo o 

execução orçomenlório. 
ffnpnceir.o, patrimonial e 

MÊS 12 R$2600.00 
contábil dos órgãos públicos. 

sua ~scrituraçõo é pelb 
método de partidos 

dobradas. Desenvolvido 
através de regras I• 

respaldado na leg lslaçãa. 
Sistema completo de gestão 

de pessoal voltado paro 
órgão público: Cadastro 
camplelo do funcionário. 

incluindo foto; Geração de 
MÊS 12 R$ 2.500.00 

orqu.ivós. etn seus respectivos 
leiautes otuaHzodos. poro 

Sefip, Dirf, Reis, Monod, 
Siprev. Sogres-PS. 

Conslg Focil. çJentrc outros: 

CNPJ: 09.196.974/0001·67 
Rlta Cedfra Mira nda, 84 • Jaguar~be -Jo3o Péssoa - PB 

Ct;P: 58015-130 - (83) 324 1-9973 
WW'fl.c· tlcor,s.Cóm,br 

VALOR TOTAL 
R$ 

R$ 31.200,00 

R$ 30.000,00 



o 

~tlc:onS 

Gerencio lodo o aquisição 
eleluodo pelo Edllidode. 

olrovés do codos!ro. registro 

Sistema de 
e !ombomenlo. 

3. 
Patrimônio 

d epreciação d os bens. 
lançamentos de 

fransferénclos e baixados 
bens. em a lendimenlo ao 

pcosp. 

Sislema que permile o 

4. 
Sistema de gerenciamento de 

Digitalização documenlos em formo 
dlgilol. 

MÊS 12 

MÊS 12 

CÂMARA MUNICII'AL DE BAYEUX 
COMISSÃO PERMANI!i'fffi DI! LICITAÇÃO 

PROCI!SSO ADMINISTJV\TIVCJ N" 00003/2017 
PRI!GÂO PRESI!NCIAL N" ()OOOJ/2017 

PAOINA ·I 

R$ 1.000.00 R$ 12.000.00 

R$ 1.150.00 R$ 13.800.00 

VALOR TOTAL RS 7.250,00 RS 87.000,00 

O Valor Total m ensal de nossa pesquisa é de R$ 7.250,00 (Sete MIIDuzentos e Clnquenta 
Reais). 

O Valor Total Global de nossa pesquisa é de RS 87.000,00 (Oitenta e SeteMIIReals}. 

Os Serviços lnforrnofizodos. desenvolvido por nosso empresa. formado por técnicos 
especializados, que certamente atenderá os necessidades dessa Pre feitura. no 
atendimento os exigências formais e legais Inerentes à matéria. 

o) Validade do Proposto: 60 d ias: 

CNPJ: 09.196.974/0001-67 
Rua Cedha Miranda, 84 - Jagui!rlbe -Jo:lo Pnssoa • PB 

CEP: 5801!»·130 • (83) 3241-9913 
www. c·tlcon~ .com. br 



~t:lc:onS 
Softw~ro:; p4~ Gc~tio Piiblk;, 

José Renato P~~~l.\~~q 
e.Ticons - Empresa de 

CNP J: 09.196 

CÁMAHA MUNICIPAL DE ijA:vmJX 
COMISSÃO JlBilMAN!lN'rE DE LIC.rt'i\é,'ÃO 

PltOCESSO ADMINISTRATIVO ~'0 00003!2017 
I'RECiÃO PRESliNCIAl. N" 00()03/2017 

PAGINAS 

~------------------------------~--

João Pessoa. 03 deJaneiro de 2017. 

ela Nunes 
a & Consultoria. 

-67 

CNPJ: 09.196.974/0001 .. 67 
Rua Cedlla Mlrnnda, 8'1 - Jaguaríbe ·Jo:Jo Pessoa - PB 

CEP: 58015-lJO- {83) 3;>41·99/3 
www.c-llcon:..corn.b• 



T E:C N OLOGIA 

(',\M~RA Ml' /\I\IJ>t\1 IJE UAYEUX 
COMISSA() I'Ji RMANENTr: DE I.JCITM'AO 

I'ROC:ESS<;' AI>,\IJ ' ISTJV\TIVO N"OOOOJÍ2or 7 
I'I~EG,\0 I' RE..'iE:"'C:I/\1. :"{• 00003{2017 

PAGINA h 
COTAÇÃ O DE PREÇOS 

Objoto: Controlbçllo dl! omprosa ~ra locaçAo de progr;unas destinado a manuten~ d.u 
allvldades dn C3morn Municipal de Bayoux.Pa 

PrCZ<Jdos Sl!nhore:~, 
Nos tcnno11 da llclt.nção em eptgrare, aPfcsentamos eot..çjo eonrormo abaixo: 

,Sietcuna do ContnbllldDdo Pública - RngiGtr011 de empenho, &utr 
empenho, condliaç:6o banair'.:l, relal6oot de ~ I! de&pesas 
OfVliJlletrtülo o OX!r.t-<>t~lnC!1Urb; Babol'açêo da$ PPA (Plano PIUIO 
Anu11l), LOO (Lol do Olrotr~ Orçamonhlrioll) o LOA (Lol Olçamnntária 
Anu.ll), RGF (Rcla16rio de Geslio Fiscal), RREO (RC!Iatóno Rat~urnido 
da E>:ecuc;t.o Otçamentlria), balancetes met1SaiS o anuais de 
acompanhamcn1o contábil, PCA (Prvstação do Contas Anual); 
lncorporaçao de outru cn~ (Fundoc. lnslltutoe o Cámara~ 
Munlclpoals), ~do arquivo& nos laVOU!Ji (MAHAO, OIRF. SEFlP, 

>artlclaMtO! !Ricardo Gucm~ Jnlarm4llc:o o EPP j 
.:NPJ: l03..500830/0001o76 j 

Un1<.1Jd•• P. Umt:mo P. Total 

Siconfi, SIAloRN, SAGRES CAPTURA·PB, etc.), geração de orquiVOS 12 MENSAL R$2.650,00 R$31.800,00 
para GEO(SJ*If'Q de ~nlo elo Oocumenlooa, genoç6o de 
grollcos domonstrallvoa; OlsponíblfiZ:II em t""'J)) real as lnl~ 
c:oniébels. atta'll!$ do portal; Emitido do I'Ntórios crxigid041 pelo Tribunal 
de ConlDs do Estado, entre ouuoa .. Todoc ..,. '"IAtórios "st~ de :acordo 
com o MCASP, o PCAPS e com a~ o o=s poclr6cto contâbd:l 

SLstQma de Folha do. Pogemo:nto- Slctcma cornplelo de ~o do 
pessoal \Uiado para órgio pUblico; Cada$tro completo do lundon;irio, 
incluindo loto; Goraçêo de orqurvos, em 6CUS rupoctivos lotaulcs 
a!ualllados, para Sefip, Dlrf, Rals, MaMd, Slprov, Sllgre$-PB, 
Con&lgFacll, den!ro outros; AdeQuado PD"' trabalho com O&~· 

2 Saneo do Br.uúl, Calm Econ6mica Federol, Bladosco, S:.nlllllder, Hlbe, 12 MENSAL R$2.600,00 RS 31.200,00 
ltlú; GenmclAmcnto de uwárlos/perfls do ~: Contra.ChequoOolfllO 
FCifTI\aa do c:ãlculo ~as, Inclusive para 13', Feitas, t/3 do 
FI!~•. dentro 00\roe; Diva,_ modoloa do eontnc:t)cquo; ~ 
r®ltÓI'io$, donlre clet: Ccmparntlvo Mensal, Mall:t-ellteta(lnlcgraÇl'lo com 
lillc:rololl WOtd para ~o do eon!l1õiO de tm>elho, portoriD, de.) 

Slllema do P:llrfm6nlo- ea<!= oc órv.loc. 14W<cs, llcns de 

3 tombamento; Movl!ncnlaçao fJO( oola fcscal alinllOdO as tabd.:ls 12 MENSAL RS 1.400,00 RS 16,600,00 
Informadas.; ReJat61íos ~poclncoa solk:itlldos pula contabllfdllde o 
~ntJd.osdes ri$C8lízadoru. 

Si a tema do OlgltaiU..ç~-Pmnl!l! a lnli!G~ com cJguns Sialcma<> 

4 
de ~do; Oig~dzaçto de documentos dlYcncs; ldódulo dO 

12 ~~ENSAL RS 1.350,00 R$ 18200,00 
pcsqui5a avançada; EJ.porta arqi.Woa pam Pen Crive I CO I OVO ontro 
outras mldllls dlgítllls; Permflo l/t$ualizar o stalu3 da dlgilllllZDção. 

iot:~l RS 8.000,00 R$ 9S,OOO,QO 

varor monsal da proPOSI:t: 
Va lor totnl da p roposto: 

Validade da pnoposlb: 

Local e Dato; 

Rlcatdo Guelra lnl~ o EPP 

CNPJ: 03.500.63010001-76 

Rua: Pro~essora Emerentina Coelho, No 269- Sala 01 
Tambauzmho- CEP: 58042-160 
João Pessoa· PB- Fone: (83) 3243-n44 199692-3456 
E·mall: contato@infopubllcpb.com.br 
Slte: www.infopublicpb.com.br 

R$ 8.000,00 (Oito mil ReaJa) 
R$ 96.000,0!) (Noventn o ao la mil Ruis) 

60 dias 

'"'' 

~ Pessoa. 04 de jan8o de 2017. 

fCNpJ 03.500.830/0001-W 
Ricardo Guerra lnformática-EPP 
R. Professora Emerentlna Coelho, 269- Sala 01 

Tambauzlnho - CEP 58042-160 
L João Pessoa-PB _j 



I 
E C N ú LOGIA 

A CÂ1vli\RJ\ MUNICIPAL DE BAYEUX 

PJAUt OtTO ~lO o r. S WE RI , 3<.3 

CONIUNTI.lPCDROGONOIM ro r.OPESSO•~ f>B 
CE;lSS 03' -10 CIH'JO!i ·~~ 3ESiOOO " -

FOIIE. (83) 3241. • 201.5 
EMI\Il : SUPORTE~PORllllEl MIIII.COM BR 
SITE W'.'JW POPTI\LEWAR COM BR 

PROPOSTA 

Ci\MAitA :O.I UNIC' II',\1 DE BA ' 'EUX • 
COMISSÃO PI.!RMMIE:-.111! OI~ u c n ·,\ (.'t\ 0 

I'ROf'liSSO t\Di\11N1STRATIVO 1'." (10003/2017 
PR[;Gt\0 PitES!!. Cli\1 :-~• 00003'2017 

PA<iiNA 7 

Objeto: Licença de LISO c rmmutençuõ dl' s istemas inrormatizados tlc gcst.:io pública diversos. 
Destinados a manutençHo das Secretarias dcstc Municfpio. 

lltcm; l ]-~-~ =:-r- :::~- -l ~óclj _ _ DISCIUMINAÇ.i\o MARCA I _:o QUA.:J _:· ~LP. TOTA~ 
l.ocaç;io Softwnre • Sistemf'l de Contabilidade JJúbllca · O sistemn I 
encontra·se em conformidade a leglslnç;io vigente - Le1 ! 4,320/ l % 4; Lei I 01/2000 (I.RI7) ; MCASI' (fvlanual ual 
Contabiliclade 1\plicado ao Seror Pilblit:O - STN); LC 131/2009 

1 (Lei de Transparência) - assim como as exigências do TCE/PB 

1 
1 (comp<tt!vel li O sistema SAGRES). Possibilitando o controle EI.MAH Mês 
orçamentário, patrimonial c finnnceiro, através de relatório 

l t.mto impresso como meio magnético, tornando·se uma 
fcrrnmenta auxiliar parn tomada de decisões. espcciíllmcnlc no1 
I que diz rcspuilo ao atendimento dos percentuais de s,túde. 

---~ l.~c;çã~ de solt\-;;;:-e • SistciiHl ele Folha de Pagamento~1stc~1 - I 
de gestão de pessQal volwdo pnra órgno público: cadastro! I 
completo do funcionário, incluindo foto; geração rle arquivos 
em seus respectivos leiautes atualizados, parn SEFIP. DlllF, . I 
RAIS, MANAD, SIPHF.V, SAGRES· PB, CONSIGfoACIL. dcntrc l 
outros; O SISTEMA I~NCONTRA-SE :ldequõldo para trah;!lho com l 

2 os bancos: Banco da Brnsil, Cnixa l~conônuca f-ederal. l!rmlcsco,, Et.MI\11 Mês 
Santander. 1-!SOC. lt<tú, gerenciamento de usu:iriosfperfls ele 
acesso; contracheque on· hnc. forma de cãlculo persnnalizndo, 
mclusivc para J31! saltírio, férias. I {{ de fckias. dentre outros; 
diversos modelos de contracheque; d1versos rcl.1tórios. dentre . 

!eles: cm111parallvo mensal, mnla-dircta (fntegrilçâo comi 
Microsoft Wor<l par<t geração de contrato de tr;1halho, portaria, 
·- - -.- -1 Locnção l.lcença de Uso de software • Sistema ele Patrimônio · 
j Controle <1~ Bens. Pa~rirnoniais; Bt!ns por Setor: Safda 1.: 11etorno j EI.MAH I Mês 

-tdci3on~I.:eorecJacao ___ ___ _ · - __ 

~~ 
3 I_ 

I 

I EU•lt\R 
1 

Mês 

12 
I l 

RS 2.620.00 I RS 31.'\ <W,OO I 

-- ---- '--~--

12 

' 

I R$ 2.550,00 I R$ 30.600,00 I 
I 

I i I 
- -t--1-_j 

I l2 l i{$ 1.200,00 I RS 14.400,00 I 
I - ~- l 
1 llS 1 250,00 RS 15.000,00 I ·~ 

t=~ 

I Locação de S.oflware · Si.sLcmn de Dj)jilallz<Jçúo • 

. .L.--~---l---..J.._---11 __ 

Valor Total da Proposta: 
( R$ 91.440,00 ) Noventa e Um m il Quatro(;entos c 

Quarenta Reais 

Pi·nzo: 12 ( Dozc) Meses; 

Pagamento: 12 ( Doze) Parcelas lgu<.tis Mensais; 

Validade da Proposta: 90 (Noventa ) Dias 

fC~J!>J: 09.i64.36B!OúC ; .. Jt 
S!mat ."':uressamento ce Dados Ltàa · EPr 
R. ce •. Otto Feio Silveira, 343 Sala 2 c 3 
ConJ. Pedro Gondim · CEP: 58.031~1\3 
;~ Jo~o Pas:;oa- PB _J 

João Pessoa, OS de Janeiro de 20 l7 

~d~ dJ [ fcxw&.oÁ 
\JAdriana de r-rança Cavalcante 



CÂi\l t\ltA ~I U/\ICII'A I. DE llAYEUX 
COMISSÃO l' ~lti\IA.~E !\'TE DE IIC.TfAÇAO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" ()()003f.W17 
I'REGt\0 I'RESENCIAI . W 00003/20 17 

I'AQI 't\ 8 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUrK~"--------------___J 
CASA SEVERAQUE DIONÍSIO 

Institu ída r m I O de IIO\'cmbro de 1960 

AUTORIZAÇÃO 

Fica autorizada a Comissão Permanente de Licitação- CPL nomeada pela Portaria nQ. 

003/2017 de 02 de janeiro de 2017, a realizar os procedimentos licitatórios pertinentes na 

Modalidade cabível, destinado a Contratação de empresa para: Contratação de empresa 

especializada para implantação e suporte técnico de Software, destinado ao controle 

Contábil, Folha de Pagamento, Portal da Transparência e Digitalização, em conformidade 

com a Lei de Licitações Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

Tendo em vista que tal contratação é fundamental para o desenvolvimento desta 

Casa Legislativa. 

Bayeux 19 de Janeiro de 2017. 

Atenciosamente, 

M~ 
Presidente da Câmara Munieipal de Bayeux 

Av. Lib~rdade. 3445 - Centro - Bayeux- Paraiba - CEP. 58.306·000- CNPJ 08.606.972/ 0001-36 
Fone: !83) 3232. 3286 

www.camarabaycux.pb.gov.br 



MAPA DE VALOR BASE 

DESCRIÇÃO 
ETICONS INFO PUBLIC ELMAR VALOR MÉDIO 

ITEM UNO QTDE 
UNITÁR. UNITÁR. UNITÁR. UNITÁR. V. TOTAl. V.TOTAI. V.TOTAI. V.TOTAI. 

1 Sistema de 
MES 12 

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 
Contabilidade 2.600 00 31 .2ÓO 00 2.650.00 31 .800 00 2620,00 31.44Ó 00 2.623 33 31.480.00 

2 Sistema de 
MES 12 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

Folha 2.500,00 30.000.00 2.600 00 31 .200,00 2.550,00 30.600,00 2.550,00 30.600,00 

4 Sistema de 
MÊS 12 

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 
Patrimônio 1.000,00 12.000,00 1.400,00 16.800,00 1.200,00 14.400,00 1.200,00 14.400,00 

5 Sistema de 
MÊS 12 

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 
Digitalização 1.1 ;50,00 13.800,00 1.350,00 16.200.00 1.250.00 15.000,00 1.250,00 15.000,00 

VALOR TOTAL ESTIMADO 
R$ 

91 .480,00 

Bayeux (PB), 18 de Jaflefro de 2017 

(y!';/,1' ~~~ t:t'till L»4 t;;I')(M~J' 
Evehl'le~ayse Correia Lima Fernandes 

Tesoureira 



Ci>.MARA MUNICIPAl. DE BA YEUX 
COMISSÃO PERMANENTE DE I.ICITAÇÃO 

I'ROCESSO AD~UNISTRATIVO N" OOOOJ/2017 
PREGÃO I'RESENCIAI. N" 00003/2017 

PAGINA 10 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAV~#~EI!..:HI•,.,"[:--------------1 

lnstltufda em 10 de Novembro de 1960 

POIRTA11.UA GAPRE 003/2017. 

O Presidente da Câmara Municipal de Bayeux, Estado da 
Paraiba, no uso de suas atribuições e de acordo com o Regimento Interno, 

RESOLVE: 

NOMEAR, para fazerem parte da Comissão Permanente de 
Licitação, no exercício financeiro de 2017, os Servidores relacionados com os 
respectivos cargos: Iranildo Gonçalves de Melo-Presidente, Eveline Dayse 
Correia Lima Fernandes-Membro e Maria José da Silva Araujo-Membro 
servindo-lhes de Diploma a presente Portaria 

Gabinete da Presidência, em 02 de Janeiro de 2017. 

AÁA..vr!u'(Jot~/f vo-
~ Mauri Batista da Silva 

Presidente 

Av. Uberdade, 3445- Centro- Bayeux- Paralba- CEP. 58.306-000- CNPJ 08.606.972/0001~ 
Fone: (83) 3232. 3286- Fax: {83) 3232.5080 



CÂMARA MUNICIPAL DE Ri\YEUX 
COMISSÃO PERMANENTe De U CITt\Ç,\0 
I'ROII~"S0 i\DMINISTRATIVO 1\" 00003/201 7 

Jllt hGÁO PRESENCIA L N• OUIIOJ/20 17 
PACilr\,\ li 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEU ~ 
CASA SEVERAQUE DIONÍS!:-:1;:::0:------ - --- - -_____J 

Instituída em 1 O de novembro de 1960 

TERMO DE AUTUAÇÃO DE PROCES O LICITATÓRrO 

Objeto: Contratação de empresa especiaJizada para implantação c suporte técnico de Software, 
destinado ao controle Contábil, Folha de Pagamento, Portal da Tmnsparência c Digitalização. 

I - RECEBIMENTO 
Recebemos no dia 19 de Janeiro de 2017 a documentação inerente à execução do objeto acima 
i.ndicado composto pelos segttintes elementos, para rcali7.::rçào do processo licitarório na modaJidade 
exigidn pela legislação vigente com Solk itação desta Comissão de Licitação. Pesquisas de Preços. 
Informações quanto a Dotação Orçamentária e Autorização do Ordcnador de Despesas. 

li - PROTOCOLO 
Observando o disposto no legislação pertinente no qué. conccme á modalidade de licitação empregada 
em relação ao valor previsto do cename e as características c parti cu la da despesa, bem como o que já 
foi realizado até a presente com o objeto semelhante ao que será licitado e ainda o que consta dos 
elementos de planejamento da admjnistraçào. em especial o orçamento vigente, esta Comissão 
protocolou o processo em tela: 

Pregão Presencial t\10 00003/20 17 - 03 de fevereiro de 20 17 

111 - ELEM ENTOS DO PROCESSO 
Após devidamente autuado, protocolado e numerado. contendo autorização respectiva a indicação 
sucinta de seu objeto e do recurso apropriados para a despesa, nos te1mos do Art. 38 da Lei 8.666/93 c 
suas aJterações, serão juntados posteriom1entc o instrumento convocatório e seus elementos 
constitutivos. inclusive u correspondente minuta do contrato. os quais serflo submetidos apreciação da 
Assessoria Jurídica. 

LV - PROC.GDfMENTO 
Remeta-se u Assessoria. J uridica 

Prezados Scuhon.:s, 
Submetemos à apreciação da Assessoria Jurídica, nesta dmn os elementos do processo ora autuado 
para a devida análise c aprovação. consoant~ Art. 38. § único. da lei fedem! 8.666/93 e sua aJteraçõl!s 
posteriores: 

• Minuta de insLnm1ento convoc.1tório c seus elementos constitutivos; 
• Minuta do contrato correspondente. 

Baycu.x - PB 19 de Janeiro de 2017. 

-J~d~./t=h &1 ~ 
Presidente da Comissão uc Liciwçiio 

Av. Uberda de. 3445 - Centro- Bayeux- Paraíba - CEP. 58.306·000 - CNPJ 08.606.972/ 000 J-36 
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lnstituida em 10 de novembro de 1960 

ESTADO DA PARAÍBA 
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX 

"CASA SEVERAQUE DIONÍSIO" 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE 

PREGÃO PRESENCIAL 

N!!00003/2017 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação e suporte 
técnico de Software, destinado ao controle Contábil, Folha de Pagamento, Portal 
da Transparência e Digitalização. 

DATA DA LICITAÇÃO: 03 DE FEVEREIRO DE 2017 AS 11HOOM (HORÁRIO LOCAL) 

Av. Uberdride, 3445- Centro- Bayeux - Paralba- CEP. 58.306-000- CNPJ 08.606.972j 000 l-36 
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CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEU, 
CASA SEVERAQUE DIONÍS~I:-:::0:--------------__j 

lnstituida rm LO de novembro de 1960 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00003/2017 
LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL NU 00003/2017 

A Câmara Municipal de Bayeux, por intermédio da sua Comissão Perm<1nentc de 
Licitação- CPL, designada pela Portaria N!! 003/2017 datada em 02/01/2017, através 
do Presidente da Comissão Permanente, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que se encontra aberto o processo licitatúrio, na Modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, nos Termos das Leis N~ 10.520/02, Nº 8.666/93, apliçada 
subsidiariamente, pela Lei Complementar nº 123/2006 e nº 147/2014, visando o 
atendimento a solicitação emitida por essa Casa Legislativa. 

A sessão de Processamento do Pregão Presencial será rea lizada no horário das 
llHOOM (Horário Local) do dia 03 de Fevereiro de 2017, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Bayeux, sediada na Av. Liberdade N!! 
3445- Centro- Bayeux- PB, CEP: 58.306-000,c será conduzido pelo Pregoeiro e Equipe 
de Apoio. Ocorrendo a decretação de feriado por qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, todas as datas constantes neste Edital 
serão transferidas automaticamente para o primeiro dia útil ou de expediente normal 
subsequente ao ora fixado. 

A licitação será EXCLUSIVA para ME/EPP (Microempresa e Empresa de Pequeno 
Porte), conforme de terminação da Lei 123/2006 Art. 48 Inciso I. 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especia lizada para implantação c suporte técnico de 
Software, destinado ao controle Contábil, Folha de Pagamento, Portal da Transparência 
e Digita lização. 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar do certame, inte ressados cujo ramo de atividade seja pertinente 
ao objeto da contratação c que preencham as condições estabelecidas neste Edital e seus 
Anexos. 

3. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar da presente licitação as Pessoas jurídicas do ramo pertinente ao 
objeto desta licitação. 

3.2. Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, 
concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionem 
no país, nem aque les que tenham s ido decla rados inidôneos para licitar ou contratar 
com a Administração Pública ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão do 
dire ito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual. 

Av.l•berdadc. 3445- Centro- Bayeux - P.:~raíba - CEP. 58.306-000 - G'\JPJ 08.606.97lj0001 -36 
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3.3. A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório. 

3.4. Nenhum representante poderá representar mais de uma empresa licitante, exceto 
nos casos de participação em Itens/Lotes distintos. 

3.5. Não será permitida~ participação sob a forma de consórcio. 

4. DA ENTREGA DOS ENVELOPES 

4.1. O Órgão não se responsabilizará por envelopes de "Proposta Comercial" e 
"Documentação de Habili tação" que .não sejam entregues ao Pregoeiro designado, no 
local, data e horário definido neste edita). 

4.2. Dos envelo.pes "PROPOSTA COMERCIAL" e "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO". 

4.2.1. Os envelopes "Proposta Comercial" e "Documentação de Habilitação" deverão ser 
indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues ao Pregoeiro, na sessão pública de 
abertura deste certame, conforme endereço, dia e horá rio especificados abaixo: 

ENVELOPE Nº. 1- PROPOSTA COMERCIAL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX 
"CASA SEVERAQUE DIONÍSIO" 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017 
DATA/HORA: 03/02/2017 ás 11:00 horas 

Razão Social do proponente, endereço e CNPJ (caso o envelope não seja 
personalizado- timbrado). 

ENVELOPE Nº. 2-DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
ESTADO DA PARAÍBA 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX 
"CASA SEVERAQUE DION[SIO" 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017 
DATA/HORA: 03/02/2017 ás 11:00 horas 

Razão Social do proponente, endereço e CNPJ (caso o envelope não seja 
personal.izado- tirnbrado). 

4.2.2. Do envelope "Proposta Comercial" deverá constar, se for o caso, com provação 
exigida somente para Microempresa e Empresa de Pequeno P.orte, de enquadramento 
em um dos dois regimes, caso deseje usufr uir dos benetkios previstos na forma da Lei 
Nº 123/2006, tal comprovação será feita mediante Declaração do Licitante informando 
seu enquadramento, a mesma deverá ser assinada por representante legal da empresa e 
Profissional qualificado- CONTADOR. 

Av. Lrberdade, 3445 - Centro- Bayeux - Paraíba- CEP. 58.306.000- CNPJ 08.606.97 2/000 l-36 
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S. DO CREDENCIAMENTO 

5.1. O credenciamento fa r-se-á mediante Instrumento Público ou Particular, ou Car ta de 
Credenciamento, com poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame em 
nome da lici tante, inclusive o de ofertar lances de preços. o qunl irá compor os autos do 
processo licitatório. (As assinaturas dos representantes legais, nas ca rtas de 
credenciamento e procuração, deverão estar devidamente reconhecidas em cartório 
competente) . 

5.2. Sendo o representante sócio, proprietário ou dirigente tla empresa proponente, 
deverá apresenta r cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Soda!, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 
ta l investidura. 

5.3. O cretlenci()dO deverá identificar-se exibindo o documento de identidade, ou outro 
legalmente equivalente, fora dos envelopes. 

5.4. A licitante que não estiver devidamente representada nos termos descritos acima 
não terá sua participação prejudicada no cer tame, entretanto não poderá se manifestar 
formalmente, ofertando lances ej ou apresenta ndo recursos, durante o curso do certame. 

5.5. As licitantes, por inte rmédio de seus representantes, apresentarão ainda na fase de 
credenciamento, declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 
habilitação conforme prescreve o art.4, inc. VIl, da Lei n 10.520/02, confo rme modelo a 
seguir: 

DECLARAÇÃO PESSOA JURÍDICA/FÍSICA 

A EMPRESA ............................ , CNPJ/CPF n° ....................... , declara sob as penas da lei, 
que atende plenamente todos os requisitos de habili tação exigidos para participar do 
Pregão Presencia l nº 00003/2017. 

Local e data 

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 

5.6. Nos casos de Protocolo de Envelopes ou envio dos mesmos via Postal, os licitantes 
deverão apresentar a Declaração contida no Item 5.5, em um envelope devidamente 
lacrado, contendo os dados abaixo: 

ENVELOPE- DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ITEM 5.5 DO ED ITAL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX 
"CASA SEVERAQUE DIONÍSIO" 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017 

Av. Liberdade. 3445- Centro - Bayeux- Paralba - CEP. 58.306.000 - CNPJ 08.606.972/ 0001-36 
Fone: (83) 3232. 3286 
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DATA/HORA: 03/02/2017 ás11:00 horas 
Razão Social do proponente, endereço e CNPJ (caso o envelope não seja 

perso nalizado- timbrado). 

6. DO CREDENCIAMENTO, DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1.A proposta deverá ser e laborada em papel timbraclo da empresa e redigida em lfngua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas 
numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada 
e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador. 

6.2. Todos os documentos necessários para o Credenciamento e Habilitação poderão ser 
apresentados em original, por qua lquer processo de cópia autenticada por Cartóri.o de 
Registro de Títulos e Docume ntos, por Membros da Comissão Permanente de Licitação 
da Câmara Municipal de Bayeux (PB) ou publicação em Órgão da Imprensa Oficial. 
Também em o riginal ou cópia autenticada conforme descrito acima, sobre pena de 
Inab ili tação. 

Parágrafo Único: O Membro da Comissão Permane nte de Licitação, autenticará os 
Documentos acima citados, até 24HOOM (vinte e quatro) horas que antecedam ao 
Certame. 

7. DA PROPOSTA DE PREÇO 

7.1. As propostas de preços devem obrigatoria·mcnte preencher os seguintes requisitos e 
atender aGs padrões abaixo estabelec::idos: 

7.1.1. Pessoa Jurídica: 
Datilografadas ou digitadas, em 01 (uma) via, sem rasuras, emendas, entre linhas ou 
ressalvas, com no máximo duas casas decimais e entregues no local, dia e hora 
preestabelecidos no Edital, contendo a identifi cação da PESSOA jURÍDfCA, endereço, 
telefone, número d o Cadastro Naci0nal da Pessoa Jurfdica - CNPJ, rubricadas todas as 
folhas pelo representante legal e assinada a última, sobre carimbo com nome, id~ntidade 
ou CPF; 

7.2. Conter especifiçaçã.o clara e sucinta do objeto a ser o ferecido, com indicação - no 
que couber: 

I. Preço cotado de forma, em algarismo e por extenso1 com indicação das unidades 
citadas nas especificações. Na proposta dev.erá vir expressa e destacadamente: o preço 
unitário por item. Nos casos de divergência entre o valor total e o valor unitário 
prevalecerá o ultimo. Nos casos de divergência entre o valor em algaris mo e o valor por 
extenso, prevalecerá o ultimo. 

Av. Uberdade. 3445- Cenrro- Bayeux- Paraíba- CEP. 58306-000 - CNPJ 08.606.97 2,1000 1-36 
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11. Pessoa jurídica -Declaração em papel tímbrado com CNPJ da pessoa jurídica, 
indieando o nome, qualificação, e ndereço e CPF do seu representante legal que assinará 
o contrato; 
111. Prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados 
a partir da data de enLTega das propostas c excluídos os prazos recursa is previstos na 
legislação em vigor; 
IV. O Prazo para rea lização dos serviços se rá o previsto no subitem 19.2 e 19.3 desse 
Edital. 
V.A decJaraçâo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, ou ao 
enquadramento na condição de microempresa ou empresa de pequ_eno porte que faz jus 
ao tratamento difere nciado da Le i Complementar n° 123/2006 s uje ita rá o lici tante às 
sanções previstas neste Edital. 

7.3. A entrega dos envelopes contendo a proposta de preços e a respectiva 
documentação significará expressa ace itação, pe las licitantes, de todas as disposições 
previstas no Edital. 

7.4. As Micro empresas - ME e Empresa de Pequeno Porte- EPP, gozarão dos benefícios 
da Le i Complementar nº 123/2006, uma vez tendo sido comprovado tal 
Enquadrame nto. 

8. DA HABILITAÇÃO 

8.1. Regularidade Jurídica 

8.1.1 Registro Comercial e suas alter ações, no caso de em presa individual; 

8.1.2 Ato Constitutivo, estatuto o.u contrato socia l e seus aditivos em vi.gor, devidamente 
registrados, e m se t ratando de sociedades come rciais, e no caso de sociedade de ações, 
acompa nhadas de documentos de eleição de seus administradores; 

8.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício; 

8.1.4. Decr eto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangei ra em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pe lo. órgão competente, quando a atividade ass im o exigir. 

8.2. Regu laridade Fisca l 

8.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Naciona l de Pessoas jurídicas - CNPJ; 

8.2.2. Prova de inscrição no cadastro de conb·ibu intes Estadual ou Municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao. ramo de atividade e compatíve l 
com o objeto contratua l; 
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Fone: (83) 3232.3286 

www.camarabayeux.pb.gov.br 



CAMARI\ MUNICIPAL De 131\ YElJX 
COMISSÃO PERMANENTE DE UCLTAÇ~\o 

PROCESSO AL>MINISTHA'I1VO N" 00003/2017 
l'REOÃO I''RESENCI,\L N" 0000:1/2017 

I'J\ GINt\ lS 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEU, 
CASA SEVERAQUE DIONÍS!;-;;1:-;;;0:------- - - ---.J 

fnstituída em lO de novembro de 1960 

8.2.3. Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica 
Federal; 

8.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 
licitante; 

8.2.5. Prova de regularidade para com a f-azenda Municipal do domicílio ou sede do 
licitante; 

8.2.6. Prova de regu laridade para com a Fazenda Federal e Contribu ição Previdenciária, 
através de Certidão re lativa aos tributos federais administrados pela Receita Federal e 
Certidão quanto a Divida Ativa da União emi tida pela Procu radoria da Fazenda Nacional. 

8.2.7. Prova de regularidade para com a justiça do Trabalho. 

8.3. Qual ificação Econômico-Financeira 

8.3.1. Certidão Negativa de Falência ou em Processo de Falência} expedida pelo 
Distribuidor do Fórum da sede da pessoa jurídica, observando o prazo çle 90 (noventa 
dias). 

8.4. Relativo a Qualificação Técnica 

8.4.1. Apresentação d e no mínimo, 1 (um) atestado(s) de capacidade técnica, nos moldes 
do art. 30, 11, da Lei n~ 8.666/93, e cujas descrições sejam pertinentes e compatíveis em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, expedidos por pessoa 
jurídica de direito público ou privado. 

Poderá ser solicitado ao licitante vencedor como crité rio de Diligência, as Notas Fiscais 
do respectivo Atestado ele Capacidade Técnica apresentado em sua Habilitação. 

(NÃO SERÃO ACEITOS ATESTADOS, CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES EMIT!DOS POR 
EMPRESA DO MESMO GRUPO, COMO TAMBÉM EMITIDO POR ELA MESMO); 

8.5. As Pessoas jurídicas interessadas em par ticipar do presente certame, deverão 
apresentar dentro do envelope de Hab ili tação, junto aos documentos já elencados acima, 
as Declarações re latadas abaixo, sob pena de Desclassificação: 

DECLARAÇÃO 

A EMPRESA ................ .... , ........... CNPJ/CPF n° ................ ,declara, sob as penas da lei} que 
até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente 
processo licitatório, ciente da obrigato,riedade de decla rar ocorrências posteriores. 
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Local e data 

Assinatura do diretor ou representante legal 

DECLARACAO 

A EMPRESA .................... , ........... CNPJ/CPF n° .................. , declara, sob as penas da lei, que 
na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 
18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição 
de aprendiz, na forma da Lei. 

Local e data 

Assinatura do diretor ou representante legal 

Na hipótese de não constar prazo de validade em certidão, será aceita como válida a 
expedida até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das 
propostas. 

9. DA SESSÃO DO PREGÃO 

9.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das 
empresas proponentes, o Pregoeiro declarará aberta à sessão do Pregão, oportunidade 
em que não mais aceitara novos proponentes, dando início ao recebimento dos 
envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação. Caso as 
Pessoas jurídicas, apenas protocolem seus envelopes, sem que estejam presentes seus 
representantes/credenciados, os valores contidos em suas propostas serão 
considerados como preços finais, não podendo os mesmos sofrerem alterações 
posteriores. 

9.2. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

9.2.1. Serão selecionadas pelo Pregoeiro as propostas de menor preço por item e as 
propostas em valores sucessivos e superiores até 10%, a proposta de maior desconto, 
para participarem dos lances verbais, conforme Lei 10.520/2002 em seu Art. 42 Inciso 
VIII. 

9.2.2. Não havendo propostas inferiores, pelo menos 03 (três) propostas nas condições 
definidas no item anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, 
ate o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer 
que sejam descontos oferecidos nas propostas apresentadas. 

10. LANCES VERBAIS 
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10.1. Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de 
lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da 
proposta classificada de maior preço. 

10.2. Se duas ou mais propostas em absoluta igualdade de condições ficarem empatadas, 
como critério de desempate será realizado um sorteio em ato público, para definir a 
ordem de apresentação dos lances. 

10.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, 
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 
preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas. 

10.4. Como critério de desempate e em cumprimento a Lei Complementar 123/2006, 
quando encerrada a etapa de lances verbais, serão observadas as determinações 
contidas no Art. 44º § 2º Inciso I. 

10.5 Nos casos de licitação onde não ocorra a restrição de empresas na participação do 
certame em virtude do valor ser superior ao previsto no Inciso I do Art. 48 da Lei 
123/2006 e havendo uma participação de no mínimo 03 (três) fornecedores 
competitivos, enquadrados como ME/EPP, será assegurado o previsto no Inciso 111 do 
Art. 48 da Lei 123/2006. 

11. JULGAMENTO 

11.1. O critério de julgamento será exclusivamente o de MENOR PREÇO POR ITEM, · 
apresentado. 

~.' 11.2. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenada as ofertas o Pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 
motivadamente a respeito. 

11.3. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação. 

11.4. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e 
que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser 
aceita. 

11.5. Sendo aceitável a oferta de menor preço, será verificado o atendimento das 
condições de habilitação do licitante que a tiver formulado. 

11.6. Constatado o atendimento pleno as exigências editalícias, será declarado o 
proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 
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11.7. Se a proposta não for aceitável, ou se o proponente não atender as exigências 
habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo a verificação das condições hab ili tatórias do proponente, na 
ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o 
respectivo pr·oponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital para 
o qua l apresentou a proposta. 

11.8. Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro deverá negociar para 
que seja obtido o maior percentual de desconto. 

11.9. Não serão aceitos lances verbais com descontos s imbóUcos, irrisórios ou de valor 
zero. 

12. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

12.1. Ate 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, o 
licitante poderá peticionar contra o ato convocatório. 

12.2. A apresentação da impugnação, após o prazo previsto no subitem anterior, não a 
caracterizara com tal, recebendo tratamento como mera informação. 

12.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 

13. DO CONTRATO E DA NOTA DE EMPENHO 

13.1. Homologado o julgamento, o (s) licitante (s) vencedor (es) será (ão) convocado (s) 
para assinar o contrato, devendo fazê-lo no prazo de OS (cinco) dias úteis, a co ntar da 
data do recebimento da convocação, sa lvo motivo justificado e devidamente aceito pela 
Administração, podendo solicitar a prorrogação do prazo, uma única vez, c por igual 
período; 

13.1.1. O ·contrato seguirá os moldes do Anexo 11 - Minuta do Contrato, a qual será 
ada ptada à proposta vencedora; 

13.2. Quando o fornecedor não apresentar s ituação regular no ato da emissão da Nota de 
Empenho/Contrato, ou recusar-se a retirar a mesma, injustificada mente, será convocado 
outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

13.3. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de abertura das propostas no certame 
licitatório, sem que haja convocação por parte desta Prefci t1.1ra Municipal para 
assinatura do contrato, fica(m) o(s) li citante(s) liberado(s) dos compromissos 
assumidos. 
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13.4. O contrato poderá sofrer alterações, obedecidas às d·isposições contidas nos artigos 
57, 58 e 65, da Lei 8.666/93. 

14. DOS RECURSOS 

14·.1. Declarado vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata c 
motivadamente a intenção de recorrer., cuja síntese será lavrada em ata, sendo 
concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões de recurso, ficando os 
demais licitantes~ desde logo, intimados pat·a apresentar contra-razões em igual número 
de dias, que começar~o a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 

14.2 .. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as 
quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde 
logo intimados para apresentar contra-razões no prazo de 03 (três) dias, contados da 
lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

14.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspens ivo, de acordo com o 
art 11, XVI II, do Decreto nQ 3.555/00. 

14.4. O aco lhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

14.5. A falta de manjfestação imediata e motivada do licitante, importará a decadência 
do d ire ito de recurso. 

14.6. Os recursos deverão ser decididos no prazo de OS (cinco) dias. 

15. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

15.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjud'icará o objeto da licitação ao 
licitante venc:edor, com a posterior homologação do resu ltado pela autoridade 
competente. 

15.2. Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e 
homologará o procedimento. 

16. DO PAGAMENTO 

16.1. O Pagamento será efetuado no prazo rnax1mo de 30 (trinta) dias, após a 
ap resentação do documento fiscal exigível em conformidade com a legislação fiscal e 
c·om eles as informações sobre o banco, agência e número de conta corrente da licitante. 
A licita nte deverá encaminhar o documento fisca l exigível, d iscrimina ndo toda a 
importância devida e corresponde nte aos produtos entregues, objeto deste Edital. 
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16.2. Dotações Orçamentárias, para execução do Objeto da licitação: 

01.031.2001.2001- Manutenção das Atividades Legislativas 
3390.39.00- Serviços de Pessoa jurídica 

17. DA GARANTIA 

17.1. A Co ntratada se responsabilizará pela Prestação dos Serviços Propostos nos Prazos 
previstos neste Instrumento Convocatório, bem como garanti ndo a Qualidade dos 
mesmos, conforme o especificado em s ua Proposta Comercia l. 

18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

18.1. A p resença da Fiscalização durante a Prestação elo Serviço, em quaisquer que 
sejam os atos praticados no dese mpenho de suas atribuições, não implicará 
solidariedade ou co-responsabilidade com a Contratada, que responder<) única e 
integralmente pela prestação dos serviços. 

18.2. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, trabalhistas c comerciais da 
execução do obje to; 

18.3. Informar a Câmara Municipal qualquer irregul(l ridadc que comprometa ou 
inviabilizc a execução el o obje to licitado; 

18.4. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcia lmente, as 
obrigações assumidas, nem s ubco ntratar qualquer das prestações a que estiver 
obrigada; 

18.5. Manter, durante toda a Vlgencia do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habil itação e qua lificação exigidas por le i c 
neste Termo de Referência; 

18.6. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclus ive de acesso às 
dependências da Câma ra Municipal de Bayeux (PB). 

18.7. Responder pelas despesas relativas a encargos tributários. impostos, fretes, 
contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas c referentes ao 
objeto licitado, uma vez que a prestação dos serviços não gera qualquer tipo de vínculo 
com o mun icípio, seja e le de qualquer espécie. 

18.8. Manter atualizados, para Iins de pagamento, toda a documentação pertinente a s ua 
habi li tação nesse certame; 
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18.9. Aceitar nas mesmas condições contratuais, possfveis acréscimos ou supressões dos 
serviços, nos termos do artigo 65, § 1 º· da Lei 8.666/1993. 

19- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DOS ENTREGA 

19.1 - O objeto desta licitação deverá ser executado nos prazos previstos nos subitens 
19.2 e 19.3, podendo haver prorrogações desde que comunicado com antecedência. 

19.2 - O objeto deste Edital será executado durante todo o exercício de 2017 e 
imediatamente a data de recebimento da Ordem de Início dos Serviços. Este prazo 
poderá ser prorrogado caso haja interesse entre as aprtes. 

19.3 - A execução não efetuada no prazo determinado nos itens 19.2 sujeitará a 
adjudicatária às penalidades previstas no presente edital. 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1. A recusa do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pela 
Contratante, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do Contrato, 
caracterizarão o descumprimento da obrigação assumida e permitirá a aplicação das 
seguintes sanções pela Contratante. 

20.1.1. Advertência, que será aplicada sempre por escrito; 

20.1.2. Multas; 

20.1.3. Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a Contratada ao pagamento de 
indenização a Contratante por perdas e danos; 

20.1.4. Suspensão temporária do direito de licitar, de participar de licitações e 
impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 5 
(cinco) anos; 

20.1.5. Indenização a Contratante da diferença de custo para contratação de outro 
licitante; 

20.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 

20.2. A multa será aplicada a razão de 0,6% (seis décimos por cento) sobre o valor dos 
serviços não executados. 

20.3. O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por 
cento) do valor do contrato. 
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20.4. As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou 
não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no 
prazo de OS (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 

21. EXTENSÃO DAS PENALIDADES 

21.1. A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração 
Pública, poderá ser também aplicada àqueles que: 

21.1.1. Retardarem a execução do pregão; 

21.1.2. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e; 

21.1.3. Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 

22. DO REAJUSTE 

22.1. O valor contratado é irreajustável, durante a vigência do contrato. 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

23.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar o ato convocatório 
do Pregão, quanto à falhas ou irregularidades que o viciarem. 

23.2. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da 
documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou 
discordância de seus termos. 

23.3. Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas Comerciais 
como dos Documentos de Habilitação apresentados na sessão. 

23.4. É facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior em qualquer fase do julgamento 
promover diligencia destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a 
aferição do ofertado, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de 
pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões. 

23.5. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão 
do pregão. 

23.6. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimo ou supressões conforme 
previsão legal. 

23.7. É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente os serviços. 
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23.8. A presente li citação somente poderá ser revogada por razões de in teresse público, 
decorrente de fato superveniente devida mente comprovado, ou anulada, em todo ou em 
parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escr ito 
e devidamente comprovado. 

23.9. O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente 
forma is observadas na documentação c proposta, desde que não contrari em a legislação 
vigente e não comprometam a lisura da li citação sendo possível a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, podendo 
também estabelecer um prazo de 24 horas para resolução das diligências, o não 
cumprimento do prazo acarretará em automática inabilitação. 

23.10. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas c a Câmara Municipal de Bayeux (PB) não será e m nenhum caso, responsáve l 
por esses custos, independentemente da condução do resultado do processo li citatório. 

23.11. A critério do Pregoeiro(a) a sessão poderá ser s us pensn e re iniciada em dia e 
horário definidos por e le( a), o qua l será registrado em Ata. 

23.12. Os envelopes de Habilitação que não forem abertos durante o processo licitatório, 
esta rão disponíveis para serem re tirados pelos seus responsáveis no prazo de até 10 
(dez) dias a conta r da data da homologação do certame. Caso a licitação não seja 
homologada os envelopes serão devolvidos no mesmo prazo de tempo, a contar da data 
da publicação oficia l do resultado da mesma. Os licitantes que não comparecerem para 
retirar seus Envelopes dentro do prazo estimado, terão os mesmos inci.nerados, com o 
objetivo de não haver divulgação/utilização das in formações contidas nos mesmos, 
posteriormente. 

23.13. Atendendo ao Princípio da Competitividade no processo licitatório, os licitantes 
esta rão AUTORIZADOS a correção de erros formais, desde que não impliquem alteração 
do conteúdo da proposta, sendo eles: Número do processo licitatório, número de 
paginas, datas e apresentação de 01 única via da proposta, 

23.14. Qua ndo da a usência dos prazos de validade (! prazo de e ntrega será entendido 
q ue o li citante concordar com os prazos desc ri tos neste Ins trumento Convocatório. 

23.15.- Quando da ausência de qua lquer declaração os licita ntes esta rão AUTORIZADOS 
a elaborá-la no momento da licitação, sendo a mesma feita de pró prio punho e assinada 
pelo Representante Legal ou Procurador. 

As exigências descritas nos subitens 23.13, 23.14 e 23.15 se estendem a todas as fases 
do processoCREDENCIAMENTO, HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIA L. 

23.16. Para dirimir quaisquer dttvidas oriundas deste Pregão, tka eleito o Fó rum da 
Comarca de Bayeux. 
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Bayeux, 19 de janeiro de 2017. 

J 11~ ~ ~ 1- coh~ tJ.( /tJ;IJ 
~ IRANILDO GO~ÇALVES DE MELO 

Presidente 

61 tt/1~~ ~/t'IÍJ LJrlo ;;;~uM#f :f 
EVELINE DÁYSE CORREIA LIMA FERNANDES 

Membro 

~~ii1t~~~~ 
Membro 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017 

Contratação de empresa especia liza.da para implantação e suporte técnico de SoftWare, 
destinado ao controle Contábil, Folha de Pagamento, Porta l da Tra ns parência e 
Digi tali zaçào. 

2. JUSTIFICATIVA 
A Câmara Municipa l d e Bayeux (PB), identiticando a necessidade de informatizar s uas 
ati vidades pa ra -atender a legis lação vigente, decide pe la contratação de empresa 
especial izada de Software. 

3. OBRIGAÇÕES DA CO NTRATADA 
Responsabil'izar-se por todos os ônus e obr igações concernen tes à legislação fisca l, civil, 
tributária e trabalh is ta, bem como por todas as despesas e compromissos assumido, a 
qua lquer título, pe r ante seus funcioná rios em razão da execução do obje to contratado. 
Substitu ir arcando com as despesas decorrentes, os pro f'issiona is que não 
demonstrar em te r conhecimento ef ou ca pacidade de r ea lizar o Curso, ou a inda, 
qualquer outro tipo de problema que venha a causar prejuízos a este Município. 
Não trans fe rir a ou trem~ no todn ou em parte, o objeto da co ntrataçã.o, sa lvo mediante 
prévia e expressa autorização do contratante. 
Manter, durante a vigência do contra to ou instrumento equiva lente, em compatibilidade 
com as obr igações assumidas, todas as condições de habilita.ção e q ua lificação ex igidas 
no respectivo processo li citatório, se for o cas0, apresentando ao Contratante os 
documentos n ecessários1 sempre que so li citado. 

4. QUANTIDADE ESTIMADA 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE 

1 Sistema de Contab ilidade Mês 12 
2 Sis tem a de Folha Mês 12 
3 Sis tema de Patrimônio Mês 12 
4 Sistema de Digita li zação Mês 12 

5. IN FORMAÇÕ ES GERAIS 

O objeto deste Edita l será executado nos prazos descritos 11 0 l.tem 19.2. Es te prazo 
poderá ser prorrogado caso não acarre te em prejuízo a essa Casa Legis lativa. 
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O Pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a apresentação do 
documento fisca l exigfvel em conformidade com a legislação fiscal c com eles as 
informações sobre o banco, agência e número de conta corrente c.la licitante. A licitante 
deverá encaminhar o documento fisca l exigível, discriminando toda a importância 
devida c correspondente aos produtos entregues, objeto deste Edita l. 

Bayeux, 19 de ja nei ro de 2017. 

I (l~ ck ~pAI\ wLJ-l fi{ 
JANILDO GON~ALVES DE MELO 

Pres idente 
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l ustitu jda em I O de novem IJro de 1960 

ANEXO 11 
MINUTA DO ·CONTRATO. 

PREGÃO 00003/2017 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE, DESTINADO AO CONTROLE 
CONTÁBIL, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO 

Através do presente instrumento a CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX, Estado da 
Paraíba, neste ato representada pelo seu Presidente Vereador Mauri Batista da Silva, 
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, .e do outro lado 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita do CNPJ sob o nº 
XXXXXXXXXX com sede na cidade de XXXXXXXXXXXXXXX, na XXXXXXXX n!l XXXXXXXXX -
XXXXXXXX, daqui por dian te denominada de contratada, e perante as testemunhas 
abaixo firmadas pactuam o presente contrato, cuja celebração foi autodzada pela 
homologação do Presidente da Câmara Muniçipal de Bayeux-PB, doravante denominada 
contratante, conforme Cláusula Primeira deste Instrumento., nos Autos do Processo do. 
Pregão Presencial N!l 00003/2017, com base na Lei Federal n!:! 10.520/2002 pela Lei de 
Licitações 8.666/93, ap licada subsidiariamente, pela Lei Complementar n!.! 123/2006 e 
n!l 147/2014. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- Do objeto 

1.1 Contratação de empresa especia lizada para implantação e suporte técnico de 
Software, destinado ao controle Contáb il, Folha de Pagamento, Portal da Transparência 
e Digitalização. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO PRAZO DE ENTREGA E LOCAL 

2.1 O objeto desta licitação deverá ser entregue nos prazos estipulados nos subitens 19.2 
e 19.3 do referido Edital. 

2.2A entrega não efetuada no prazo determinado no item "19.2 e 19.3" do edital, 
sujei tará a adjudicatária às penalidades previstas no presente edital. 

CL'ÁUSU LA TERCEIRA- DO VALOR E. DOTAÇÃO 

3.1 O valor global deste contrato é de R$ ( ), correspondente 
ao preço oferecido e as quantidade especificadas no Edital e em seus Anexos, sendo o 
mesmo fixo e irreajustável nos termos da legislação vigente. 

3.2 A presente despesa onerará o por conta dos Recursos Próprios/Conveniados, 
confo rme as seguintes Dotações Orçamentárias: 

Av. Uberdade, 3445- Centro- Bayeux- Paralba- CEP. 50.306-000- CNPJ 08.606.972/ 0001-36 
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CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEU t 
~--------------------------~ CASA SEVERAQUE DIONÍSIO 

Jnstituidu em 1 O de novembro de 1960 

01.031.2001.2001- Manutenção das Atividades Legislativas 
3390.39.00- Serviços de Pessoa Jurídica 

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, ASSINATURA DO CONTRATO, 
REAJUSTE E VIGÊNCIA. 

4.1 O pagamento será efetuado através da Tesouraria da Câmara Municipal de Bayeux 
(PB), 30(trinta) dias após a apr esentação de Fatura e Recibo, à vista de sua respectiva 
documentação fiscal. 

4.2A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de 
contrato, ace itar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições 
estabelecidos, sob pena de decair o direito à c0ntratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art 81 desta Lei. 

4.3 Os preços serão irreajustáveis . 

4.4 O conb·ato será válido até o dia 31 de De7.bmbro de 2017, podendo o mesmo ser 
pr0rrogado, com fundamentos no Art. 57 da Lei Nº 8.666/93, caso haja interesse entre 
as partes e manifestação antecipada. 

CLÁUSULA QUINTA SECRETARIA COMPETENTE PARA FISCALIZAÇÃO, 
ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 

5.1 É competência da Câmara Municipal de Bayeux, designar preposto responsável pelo 
acompanhamento da e ntrega dos produtos. 

CLÁUSULA SEXTA- DA GARANTIA 

6.1 A Contratada se responsabilizará pela entrega dos produtos nos prazos previstos 
neste Instrumento Convocatório, bem como garantindo. a QuaHdade dos mesmos, 
conforme o especificado em sua Proposta Comercial. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

7.1 Efetuar o pagamento relativo a execução do objeto, de acoTdo com as respectivas 
cláusulas do presente contrato; 

7.2 Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários p<Jra a fiel execução do 
objeto contratado; 

7.3 Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade 
dos produtos, exerce ndo a mais ampla e completa fisca li zação, o qu.e não exime o 
Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEU ~ 
CASA SEVERAQUE DIONÍS=r=o~----------___J 

l11stituída em 10 de novembro de 1%0 

CLÁUSULA OITAVA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 

8.1 Executar devidame nte a entrega dos produtos descritos na Cláus ula corresponde nte 
do pre$ente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qua lidade estabe lecidos para 
o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos 
estipulados; 

8'.2 Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legis lação fisca l, 
civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos 
assumidos, a qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da 
execução do objeto contratado; 

8.3 Manter preposto capacitado e idôneo, ace ito pe lo Contratante, quando d.a Prestação 
os serviços, que o represente integralm ente em todos os seus atos; 

8.4 Permitir e faci li tar a fisca lização do Contratado devendo prestar os informes e 
escla recimentos solici tados; 

8.5 Será responsável pelos danos causados diretamente ao C0ntratante ou a terce iros, 
decorrentes de s ua cu lpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 
essa responsab ilidade a fiscali.zação ou o acompa nhamento pelo órgão in teressado; 

8.6 Não ceder, trans ferir ou s ubcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste 
instrumento, sem o conhecimento e a d evida autorização expressa do Contratante. 

8.7 O contratado terá a obrigação de ma nter, du rante toda a execução do contrato em 
compatib ilidade cóm as obrigações por e le assum idas, todas as condições de habilitação 
exigidas na li citação (Art. 55, XIII da Le i 8.666/93). 

CLÁUSULA NONA- OS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS: 

9.1 Não serão executa dos Serviços que não estejam descritos neste lnstru t11ento 
Convocatório, bem como na Proposta Comercial da empresa CONTRATADAO. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DA PARALIZAÇÃO: 

10.10 Contratante por conveniência administrativa ou técnica, se reserva no d ireito de 
paralisar, a qua lquer tempo, as entregas dos produtos, cientificando devidamente o 
Contratado de ta l dec isão. 

CLÁ USU LA DÉCIMA PRI MEIRA- DA ALTERAÇÃO: 

11.1 Este contrato pod erá ser a lterado, unilatera lmente pe lo Ca.ntratante ou p or acordo 
entre as partes, nos casos previstos no Art 65. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS PENALIDADES: 

12.1 A recusa injusta do Contratado em deixar de cumpri r as obrigações assum idas ou 
preceitos legaisi serão aplicadas as seguintes pena lidades a critério do Contrata nte: 

12.1.1 Advertência; 

12.1.2 Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato 
por dia de atraso na entrega, n0 início ou na execução do objeto ora licitado; 

12.1.3 Mu lta de 10%(dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou 
parcial deste contrato; 

12.1.4 Simultaneamente, qual.quer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 
8.666/93; 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA RESCISÃO CO NTRATUAL 

13.1 A resc isão contratual poderá ser: 

13.1.1 Determinada por ato unilateral e escrito da AdministraçàoJ nos casos previstos 
nos incisos I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 

13.1.2 Amigável, po r acordo das partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 
que haja conveniência para a Administração. 

13.2 A inexecução tota.l ou parcia l do contrato enseja a sua rescisão pela Administração, 
com as conseqüências previstas no item 77, a lém de reconhecer os direitos da 
administração nos termos do art. 55, IX. 

13.3 Constituem motivos para a rescisão contratual os previstos no art. 78 da Lei 
8.666/93. 

13.3.1 Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVIII do art. 78 da Lei Federal n2 
8.666/93, sem que haja culpa da contatada, será esta ressarcida dos prejuízos 
regu lamentares comprovados, quando os houver sofrido. 

13.3.2 A r escisão contratua l de que se trata o inciso I do art 78 acarreta rá as 
conseqüências previs tas no art 80, i·ncisos I a IV, ambos da Lei Federal n!! 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DO FORO 
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Fbn~{83J3232. 3286 

www.cmnarabayeux.pb.gov.br 



CÂMARA MUNICIPAL DE UAYEUX 
(i;OMISSÃO I'ERMANE!\'TE DE LICITA(,\0 

l'llOCI.!SSO M>MIN I~'I' ItATlVO N"00003/2(ll 7 
I'IH~GÀO I'IU::SENCIAL W O!IO!l3/2017 

PAGINA 34 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEU, 
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lnstituida em lO de novembro de 1960 

14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de BAYEUX (PB), para dirimir questões resultantes 
da ou re lativas à a plicação deste Contrato ou execução do ajus te, não reso lvidos na 
esfera administrativa. 

E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 02 
(duas) vias, de igual forma e teor, na presença das tes temunhas. 

Bayeux, em XX de XXXXXXXXX de XXXX. 

Contratante 

Contratada 

Testemunhas 

Testemunhas 
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ANEXO III 
MODELO- PROPOSTA FINANCEIRA 

PREGÃO 00003/2017 

ESTADO DA PARAÍBA 
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX 
"CASA SEVERAQUE DIONÍSIO" 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017 

PROPOSTA DE PREÇOS 

1. OBJETO 

DESCREVER O OBJETO DA LICITAÇÃO 

2. DADOS DA LICITANTE 

PESSOA JURÍDICA 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
DADOS BANCÁRIOS; 

3. PREÇOSPROPOSTOS 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE V.UNIT V. TOTAL 

Os preços ofertados refletem os de mercado e estão inclusas todas as despesas 
incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, encargos, taxas e seguros. 

4. VALIDADE DA PROPOSTA 

O Prazo de validade da Proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data da 
Apresentação. 

5. DECLARAÇÃO 

Declaramos que cumprimos todos os requisitos de habilitação, conforme 
disposto do Artigo 4º, inciso VI I, da lei nº 10.520 de 17/07/2002. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEU~ 
CASA SEVERAQUE DIONÍS . .,_I_O _ _ _ ____ ___ _ ___J 

lnstituídn em l O de novembro de 1960 

6. PRAZO DE ENTREGA 

Conforme subitem 19.2 do Edi ta l. 

Bayeux -PB, _ dc _ _ _ ___ _ de 2017 

PROPONENTE 
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Despacho 

Do: Presidente da Comissão Permanente de Licita cão 
Ao: Departamento Jurfdlco da CÂMARA J 

Assunto: Solicitação de abertura de processo licitatório para Contratação de 
empresa especializada para implantação e suporte técnico de Software, 
destinado ao controle Contábil, Folha de Pagamento, Portal da Transparência e 
Digitalização. 

Assessoria Jurídica 

Vimos através desta, formular acerca da viabilidade .de elaborarmos o 
Processo de Licitação, solicitado pelo Sr. Presidente Vereador Mauri Batista da 
Silva-PB, contratação de empresa pessoa física-jurídica para implantação e 
suporte técnico de Software, destinado ao controle Contábil, Folha de 
Pagamento, Portal da Transparência e Digitalização, durante o exercício de 
2017. Fundamentado nas disposições contidas, da Lei Federal 8.666/93, de 21 
de junho de 1993 e alterações posteriores. 

Atenciosamente, 

Bayeux/PB, 03 de Março de 2017. 

A A A • • ~ ~ Phit\1\ L,~-y, JJ \}li~ 
-=-=~~LDbV~NÇALV~s dE MELO _ 

E DA COMISSAO DE LICITAÇAO 
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Parecer: N° 003/2017 
Expediente: Processo licitatório- Pregão Presencial No 00003/2017 

Origem: Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Bayeux 

Assunto: exame prévio do Edital de licitação e Minuta Contratual para efeitos de 
cumprimento do art. 38, parágrafo único da lei n. 8.666/93, atualizada. Constatação de 
regularidade. Aprovação. 

Para exame e parecer deste Assessoramento Jurídico, o Chefe 
do Departamento de licitações da Câmara Municipal, encaminhou o Processo Administrativo 
epigrafado, versando sobre licitação pública na modalidade Pregão Presencial, cujo objeto é 
Contratação de empresa especializada para implantação e suporte técnico de Software, 
destinado ao controle Contábil, Folha de Pagamento, Portal da Transparência e Digitalização. 

Sinalo que o presente parecer não se restringirá ao exame 
exclusivo da Minuta do Edital, mas também dos atos do procedimento licitatório realizados 
até então. 

Em analise ao processo em referência no que concerne O 
exame prévio do edital e fase preparatória, verifica-se nos autos, o atendimento aos 
seguintes elementos: 

a) Justificativa da contratação 
b) Especificação do objeto 
c) Pesquisa de mercado 
d) Indicação do recurso orçamentário para cobrir a despesa; 
e) Autorização da autoridade competente 
f) Autuação, protocolo e numeração 
g) Verifica-se do referido processo que a Modalidade escolhida 

para realização do certame encontra-se em harmonia com a lei Federal 10.520, a qual 
dispõe para compra ou serviços valor ilimitado para contratação, como foi feito no presente 
caso. 

g) Ato de designação da comissão; 
h) Edital numerado em ordem serial anual; 
i) No preâmbulo do edital contém o nome da repartição 

interessada e de seu setor; 
j) Preâmbulo do edital indicando a modalidade e o tipo da 

licitação; 
k) Preâmbulo do edital mencionando que a licitação será regida 

pela legislação pertinente; 
I) Preâmbulo do edital anotando o local, dia e hora para 

recebimento dos envelopes de documentação e proposta, bem como para o início de 
abertura dos envelopes; 

clara; 
m) Indicação do objeto da licitação, em descrição sucinta e 

Aécio Farias Filho 
OAB '12864 
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n) Indicação do prazo e as condições para a assinatura do 
contrato ou retirada dos instrumentos; 

o) Indicação do prazo para execução do contrato e entrega do 
objeto; 

p) Indicação das sanções para o caso de inadimplemento; 
q) Indicação do local onde poderá ser examinado e adquirido o 

projeto básico; 
r) Indicação das condições para participação da licitação; 
s) Indicação da forma de apresentação das propostas; 
t) Indicação do critério para julgamento, com disposições 

claras e parâmetros objetivos; 
u) indicação dos locais, horários para fornecimento de 

informações sobre a licitação aos interessados; 
v) Indicação dos critérios de aceitabilidade dos preços unitário 

e global; 
w) Indicação das condições de pagamento. 

Em análise a minuta contratual do processo em referencia, 
verifica-se nos autos, o atendimento aos seguintes elementos: 

a) condições para sua execução, expressas em cláusulas que 
definem os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os 
termos da licitação e da proposta a que se vinculam, estabelecidas com clareza e precisão; 

b) registro das cláusulas necessárias: 
I - o objeto e seus elementos característicos; 

11- o regime de execução ou a forma de fornecimento; 

Ill - o preço e as condições de pagamento; 

IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e 
de entrega; 

V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da 
classificação funcional programática e da categoria econômica; 

VI - os direitos e as responsabilidades das partes, as 
penalidades cabíveis e os valores das multas; 

VII - os casos de rescisão; 

VIII- o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso 
de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei; 

IX- a vinculação ao edital de licitação ao Pregão Presencial e à 
proposta do licitante vencedor; c . F"lh Aécio ranas 1 o 

OAB 12664 

Av. Liberdade. 3445- Centro- Bayeux- Paraíba- CEP. 58.306-000- CNPJ 08.606.972/0001-36 
Fone: j83J 3232. 3286 

www.camarabayeux.pb.gov.br 
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X - a legislação aplicável à execução do contrato e 
especialmente aos casos omissos; 

XI- a obrigação do contratado de manter, durante toda a 
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

XII - cláusula que declare competente o foro da sede da 
Administração para dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no § 6º do art. 32 
da Lei n. 8.666/93; 

XIII - A duração dos contratos adstrita à vigência dos 
respectivos créditos orçamentários, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 57 da Lei n. 
8.666/93. 

Compulsando os autos administrativos, verifico a conformidade 
do procedimento, edital e minuta contratual às normas da Lei n. 8.666/93. 

Pelo fio do exposto e em atendimento ao disposto no art. 38, 
parágrafo único, da Lei n. 8.666/93, sou pela aprovação da minuta contratual e instrumento 
convocatório PREGÃO PRESENCIAL N° 00003/2017. 

Este é o parecer. 

Bayeux- PB, em 19 de Janeiro de 2017. 

Av. Liberdade. 3445- Centro- Bayeux- Paraíba- CEP. 58.306-000- CNPJ 08.606.972j0001-36 
Fone: (831 3232. 3286 

www.camarabayeux.pb.gov.br 
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CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEU~,_ _____ _______ _, 

CASA SEVERAQUE DIONÍSIO 
Inst itu ída em lO de no~vcmbro d e 1960 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/ 2017 

A Câmara Municipal de Bayeux- PB, torna público, que fará realizar às llhOOm 
do dia 03/02/2017, lici tação na modalidade Pregão Presencial Nº 00003/2017, q ue tem 
como objetivo n Contratação de empresa especia lizada para implantação e suporte 
técnico de Software, des tinado ao Controle Contábil, Folha de Pagamento, Portal da 
Transparência c Digitalização, desta Casa Legislativa, poderão ser adquiridos na Sede da 
Câmara Municipal de Baycux no Setor de Licitação no horá rio das 08h às 12h, de 
segunda a sexta-feira. 

DATA: 03 de Fevereiro de 2017 
HORÁRIO: 11 h00m 

Baycux 19 de janeiro de 2017 

'/\ '' . n~ Pvc ~c~ &! ~ 
0 l~o GorlÍalves de Melo 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Av. l,iberd<:~clc. 3445- Centro - Bayeux - Par<Ftiba - CEP. 56.306..000 - CNPJ 00.606.972/ 0001 -36 
Fone: 1133)3232. 3286 

www.camilr<tbaycux.pb.gov. br 
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O Tribunal de Contas do Estado dê~ 
; 

TRAMITA- Sistema de Tramitação de Pwcessos e Documentos 

P~. ~~tU~ICIPAL DE BAYEUX 
'ilt't~~Ht1'~MANENTE DE LJCn'AÇÃO 
I'ROCESS9 ADMINISTRATIVO N°00003/2017 

PREGAO PRESENCIAL W 00003/2017 
PAG1NA42 

RECIBO DE PROTOCOLO 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 24/01/2017 às 13:56:34 foi protocolizado o documento 
sob o N° 02604/17 do Aviso da Licitação n" 00003/2017 referente ao exercício de , exercício 2017. referente a(o) 
Câmara Municipal de Bayeux. mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por 
lranildo Gonçalves de Melo. 

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Bayeux 
Número da Licitação: 00003/2017 

k ' Modalidade: Pregão Presencial 
~ Tipo do Objeto: Compras e Serviços 

Valor Estimado: R$ 91.480,00 
Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação e suporte técnico de Software, destinado ao 
Controle Contábil. Folha de Pagamento. Portal da Transparência e Digitalização, desta Casa Legislativa 
Data do Ato: 23/01/2017 
Data e Hora do Certame: 03/02/2017 11:00 
Local do Certame: SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX 

João Pessoa, 24 de Janeiro de 2017 

Assinado Eletron1camente 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

Certidão de Recibo Protocolo. Doc. 02604/17. lnsendo por Tram1ta (gerado automaticamente) em 24/0112017 13:56. 
Impresso por lran1ldo G. de Melo em 24/0112017 13 56. Vah(Jação A894.374B.068A.4BCE.8D7D.E77B.ACC9.1 815. 

2 
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CÂMARA MUNICII'AI. D.E BA YI!UX 
COI\HSS,\Q PERMANENT E l.lE LICITAÇ,\Q 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N"0000~/2017 
I'REGÂO I'IU!SENCIAL W 00003!201 7 

I'AGINr\ ·1:1 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEU>c 
CASA SEVERAQUE DIONÍs-"=I-:::-0---------------~ 

Tnslitnidn em 10 de no"ernbro de 1960 

PROTOCOLO DE ENTREGA DE EDITAL 

A Câmara Municipal de BayeuxiPB, declara 

repassou nesta data .w I OJ I aort- I a -- --~ 

empresa f>hto vv.J fr'( lpltiAO cU {v:. no lootJJ- detendora do 

CNPJ 09 _ ~9G . 914 j OàOJ - 61- ao seu representante 
, 

o (a) S r ( a) . VclCfJJJiv-d ~'(Ã dL :ftwJJJJ com 

telefone para contato ( Z3 ) gg~G<?J . 9í/ g,;u e 

e-mail L~1Qt21J@.f.dmoi0 . Cbh'l o E di tal do 

Processo Licitatório na modalidade 

de N° 00-3 I :21JJí7- . 

Bayeux !26 de de 2017. 

-0M•~L ~~ &J jh}J 
Comissão de Licitação 

Av. Liberdade. 3445 - Centro- Bayeux- Paraíba- CEP. 58.306-000- CNPJ 00.606.972/ 000 1-36 
Fone: (83) 3232. 3286 

www.camarabayeux.pb.gov.br 
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<::íi.!\-IARA MUNICIPAL OH 11AYRI:JX 
COM ISSÃO I'ERMAN!ENTc DE LICITAÇÃO 

I·•ROCI.'!SSO i\DM IN IS"l'I~A'IWO til" QOOÓ;i/20 17 
I'REGJÍ.O PIU!SI!NGlALN" 00003/2017 

PAOINA+1 

CREDENCIAMENTO 

CNP}: 09. l9G.974/000 1-t7 
Rua ("ocill~ r·tkanCÚI, 8·) JuÇ)uiJ t1b-!! -João P~so.tt - P~ 

CEP: ~8tfl~-t'HJ (l:llJ j:,t<H-9Sn 
www ... licon~ ... :otn.Llz 
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CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX 
COMISSÃO PERMANENTE DE liCITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 0000.:\12017 
PREGÃO PRESENCIAL N" 00003/2017 

PAGINA 45 
. ~.,· ,, 

('0'\TRATO SOCI:\1. 1>.\ :-.OCIFil \DI I I \li !\I>\, 

I> F i'\ O \'li:-..'.'\ DA: 

•·E-TICO!'\S- EMPI~ESA.DE TEC.'\Ol..O(;JA IH~ INFOin'L\CAO .. ~ 
CO:"/SULTOIUA LTDA" 

Os ahai\o assinado": U!('J:\'\0 HLi\RIQl:l·: 
FER:\.\~DES D:\:'\T.-\S hntsill'iro. ">olteiro. naturnl de .Joilo Pcssoa
PB., nascido em 25.07.1975, l'lllJH'l'sÚrio. portador da Carteira de 
Identidade n". 1.6.'\R I tB. l'\)lt•dida pela Secn·t:lria da Segurança 
Ptíblicn do Estado da Paraíba. C.P. F. n". 021.8'J 1.67-t-42, rl·sidentc a 

·I /7 Run Caetano Figueiredo n" 1220 CEP 58.0'70-520 Bairro Cristo 
j Redentor .Joflo Pt·ssoa-J>h •. \II.TO\ I·TR:\A'\DLS DA SIL\'.\, 

t .... .----- hrnsilciro, casmlo t.•m lh·girnt.· <k Comunhüo Pardal dt.· B<·ns. natural 
-· de Campina Grand(·- Ph .. nascido l'lll 05.US.I9'"'1. l'ntprcsúrio, 

), portador da Cartt•ira dt• ldt·nlidade 11 • 1.476.201-i 2" Via, expL·dida pela 

r
,, ·, • c, I";.; '•f;! ·";,~:;.;::,{;. .~ !~~ ... ~-..~ ..... };.:. z· li 

~ : ~ ~ ~ 
; - -~;; ':..~ .. l< CDc:na. 

i~::~,~~~ 
.. ·... "' i' N CQ 1'11 

;;· ~ ~ ó S! c;Cco'-

Sl·cretúria (ht Sl':.!lll':lll\':1 Pt'lhlict dn Fo,;tado d:t Paraíba. C'.P.F. n" 
620.016.554-87, rcsidt•ntc a Rna :\laria Siln-stn.· dos ~antos n" 19 :\pt'' 

· ~:\" ... \ 305 CEP ~8.051-8~7.1~<lirro:Jm:dim Ci~ladt·l.niwrsi~:l~·i~t.loão Pc~s1~a
':~;:~;;;· PB , .JOSE RF.N.-\ lO PLRI·.IR:\ < ORIH.IA \l '\I·." . hrasllt.·tro. 

'·~· l"asado em Rcginll' de ('ontunh:lo Parcial d~· lh·n .... :talural de Sunta 

Rita-Ph, nascido c111 01.!17.1973. L'lll(li'L's<Írio. portador da CarteiJ':t dt• 

Identidade 11° 1.506.161, ex pt.·dida pela Sl•cr·cta •·ia de Scgumn,·:t 
Pública do Estado da Paraíba. CPF n" "1H9.S21.S24-"!2. residente Íi Rtut 
Delfim 1Vlordra 515 Apto 201 CEP 5H.llJ5.260 Baino Bcssa .João 
Pt.·ssml- PB, VALQUIRIA DE C:\1{\'ALHO IDAU:'\0 Ol.IVEIRA, 
hrasilcir·a, casada t.•m Rc~ime dt.· Cornunhfw l'ni' t.•rsal <k Bt.•ns, nasl'ida 
em 28.()7,1981. cmpn•súria. portadora da Carlt.·im dt• ldt.•ntidadc n'' 
2.577.814 l'\pedida pela Sl·crctaria <Íl' Stgurança Pública do Estado da 

:: .. ' :it·<ag ·ij, 

:<>: t:~~ ~::;1 
:;! ' cr•i l!! ~ 

•. ·'.:_i_.,~~·~~ 5o& 
~;c;; B~i · z;;:E 
if}o~:-f .. "';' 20 .. 
<>:;i~f'" 10 ~e :r;:,_ c;: ~ g o:S" 
~Co ~ :o ~o o ·:~ .. O:l~ ~ N ~ÕÕ 
.····tco\of>:~U'l ~~o i '· ·:. · u-:. li ~ ::; B"'" 

'; 

\ ., ~·,< 
'\ \ 'l ,, 

i 

' 
Paraíba, CPF 043.891.564-03, n•sidt.•nh' a Rua Emidio Dias Cusmiio n" 
99 Bloco S3 Apt0 -&02, :\1angalwirn \'11. CF.P 58.058-852 •. Joflo Pessoa·
Ph c SIMONY DE LIMA CASTRO. hrasill-ira. casada em Regime de 
Comunhão Pat·dal dt• Bens. natural <k .Joi'10 Pt•so,;oa, nascida l'lll 

05.08.llJ83. cmpresúria . portadora da Cart<.·ira de ((kntid~ldl' n" 
2JH5.149 expedida pl'la St.'l'l'l'l:tria dl' "t·~uran\·a Pt'lhliL'a do E-;tado dn 
P::raiha, CPF n" 114 1>.522.52-HI\l, rt.·silklltl' :1 ({ua Prt·si(kntc Ranil·1·i 

<'• 5~"t~lf;>~ 
I - • ·- ": ~ ~ <O ii: ., 
~ fj~~'E=t ~ u; g ~ 
I ,...._, an • ~ o - S 
~~~=h ~ .~ 4 I ..,~,~~J - .2' !; 

o~:. "SE!t:g~ ~! 
o , :?~I"' "' ~ -UJ ~ \'!t ••V) (J~ 
Gi ' GR ,g ~ 
~ 1 ~~ g f. 0,~~ g..o3u .~ 

·f§~~ ~11 ~' ~"' l:;;, ~ :;\~~ 
I~\: i <fP'í I 
~_~,~·~- u- ) 

,/:· ,.,· 
Mazili n" 17Y5 CEP 58.071.000 Buirro Cristo lü·dl·ntor .Joi'io P<.•ssoa -
l'b. j>cJo prcsenh.• instrumentos particulares constituem c tJrganizam 
uma sol'icdadc Limitad~l. nH·diantc a ll'i n". I 0...106/2002 do códi~o 
Ci"ii. que se rcgcr:i pcl:1s clausulas L' l'OtHii,·i>cs scguintt•s: 

I 
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, Cr\M~\RA MU:"'ICJPAL DE BAYEUX 
COI\I~I~S.AO I'ERMAI\:ENTE DE LICITAÇÃO 
I'RO~J!SS~J ADMINISTI{A'I'IVO N" 0000.3/2017 

I REGAO I'RESEI':CIAI. W 00003i20J 7 
PAGINA-16 

CONTINUAÇAO DO CONTRATO SOCI:\1. D.\ SOCIEDADE 
LIMITADA DE~O,\-lL"i:\1>:\: E-IICO:"'S !·:.\!PRESA DE 
TECNOLOGIA DE INFORMAC.\0 & COi\SLt:n~_EIA LTD~~:: 

CL\l Sl L\ I'Rl\IUR:\ '_C.\ sul'it•dadc gintrú 

sob a dcnomina\·iio social de: •· F-TICOJ\S E.\1 PRESA DE 
TECNOLOGIA DE INFOI~;\'1:\(:\0 ~-~ COi"SrLTORI.·\ LTD:\." 
com sede :\ Pnt\'ll da lndt.'JH'IHit·nda n" IX Sala 306 Empresarial 
Independência- Ct.•ntro .Joiío Pt•ssoa ·-·PB CEP 5X.OI.,.-t90. 

CLAUSl!L\ SE<;t l\DA "" O t·apital social 
st.•rú inicialmente na quantia dt• RS 10.1100,00 ( D<.•z :\lil Rt•ais). ou st:ja. 
2.0()(), (Dois .\lil) quotas dl' Yalor nominal tk RS l.IHI (um real), ca(hl 

uma integralizadas nt•stt.· ato l'lll moeda l'OITt'llll' do País, assim 
. ·subscl'itn: 

LllCIA!'iO HENIUQt:E FEI{l\ ·\'\i DI.-~ D.\NTA~ ·- 2.000 n"s. dl· 
quotas- RS 2.000,00 (Dois \til lü•ais). 

'\·~·:· }/AILTO~ FER:'Ii:\~DES D.-\ 
'-~\~~- 2.000,00 ( Dois \lil Reais) . 

SI I.\'.\- 2.01111 n"'· de quotas - R';; 

. \ .... ~ 
:_'./ ~. 

. JOSE RE!'ti\TO PEREIRA CORREI,\ 'L~'ES- 2.0011 n"s dr quot:ts
RS 2.000,00 ( Dois Mil Reais ). 

\'ALQUIRIA DE CARV:\1.110 IDAI.I'\0 OLJ\"1-:IRA - 2.000 n"s 
quotas- RS 2.000.00 ( Dois \'1 il Reais ). 

Sl:'.H>NY DE LIMA CASTRO- 2.000 n''s quotas- RS 2.000.00 ( Dois 
:vtil Reais ). 

Cl..\l.Sl"L\ TERCLIK\-=- \ ,ocit·dadr t<.·m por 
ohjl'linJ a cxplor:t~;iio do Sl'guinH· ramt, de lll'l.!Ol'io: Dv~t.'ll' olvimt.•nlu 
dl' pn>grarnas Ul' computador sob cncornl·nda l' Con~ultoria l'HI 

Tecnologia da Informação com loca\·üo . 

(l.Al Sl 1..\ Ol ,\Ri.:.\ cc :\ :-.odcdadt: inidara 
suas atividades na d:tla <ll· registro dl'"tl' dul·umcnl11 na .n:cEP, <.' Sl'll 
prazo é indctenninado. 
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CÂMARA MUNI('JPAL DE BA YEUX 
("OMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N"00003/2017 
PREGÃO PRESENCIAL N" 00003/2017 

PAGII'>A -17 

CONTil'iUACAO DO CO:\TRATU SOCIAL D:\. ·..;oCIED.A DE 
LIMITADA DENOlVIINAHA: E·-TICO~S i·:i\·1 FRE:iA i) E 
TECNOLOGIA DE INFORMA(.-\0 & CO;\SliL TOlHA LTDA". 

CL:\L'S\ 11..\ Olii'\TA ·- :\s quotas são 
indivisíveis c não podl•t·ão ser n•tlidns ou transfcridas a terceiros sem o 
<.'onscntinwnto dos dc•mais .... Ú<:Ío<. a LJIIl'lll tica asscgu rado. ~·rn igualdath.' 

c condiçc)cs c pt·l·~·o direito dl' prl'fl-t'L'!ICÍa" para •• sua aquisição Sl' 

postas :l venda, formalizando, sc n•alitada a n·ssâo delas. a alteração 
contrlltual pct·tinentc. 

CLACSL LA SI·;_x-_1':\ = :\ l"l'SJHHlsHhilidndc dos 
soctos é t·estl'ita ao ntlor dl· suas quota'i. mas IJII~' todoo, n·sporukm 
solidariamente pl'la intl'l,!ralita\·;lll do rapital ..,,,t·l:il. 

CL\l SI L\ :-il TI \I\ ·\ adrninistraç:io da 
y socicdadl' cabl'rÍI aos súdos : Luciano l·h·nriquc Fernandes Dantas , 
}~\ \ ·.José Renato Pereira Correia :"iunl's t' Ailton Ft.•rrwndl'S da Silva, com 
\\~)~u\os poderes c ntribuiçõt.•s dt.· assinar. autorizado o uso do nome 
\. empresarial, vedado, no entanto, em ati,·idadcs estranhas ao interesse 

social ou assumir· obriguçõe.s seja em favor dt.• qualquer dos quotistas 
ou dt.• tl'I"Cl'Íros, hem como onerar uu alil·nar lwns i mÓ\ l'is da 
socied:tdc, sem autoriza\·i'io do ... dt•mai-.. "ocio". 

CLAlJSLLA OITA \'A = Ao ténuino de cada 
CXl'f"CICIO social, em 31 dt.• dt.•n•mbro, os adntinistr:tdor<'s prestaram 
contas justificadas dl· sua administnu;:lo. JH"ot.·cdcndo a ehtboração do 
invcntúrio, do balanço patl"imonial l' do httlan<,~o de resultado 
cconômko, cabendo aos sút·ios. 11:1 JH·opon::-lo lk "lia quotas. os lucros 
ou (H'nl:ts apuntdos. 

CL\l.Sl'L:\ \(f\\ '\o . ., quatros ml'ses 

""\~.: 
·. \,' 

seguintes ao término do <.·xcrcído social, os sócios dtlihcrarão sobre ns 
contns c designarão administmdor(c.s) quando for o caso. 

CLAUSULA D~:Cii\'1/\ =A sociedade podcrú a 
qtmlqucr tempo, abrir ou fechar filial ou outra dqH'ndência. mediante 
nlt,•raçilo contratual :ts,inada por todo' •Js -.úci11s. 
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CONTINUAÇ:\0 DO CO!\TR:\TO SOl'l:\L D:\ SOCIEDAL>E 
LIMITADA. DENOMINADA: ''E-TICO:'\S El\!PRESA DE 
TECNOLOGIA DE INFORMACAO & COLSULTOIHA LTD~~:_, · 

CLAt:st L\ Dl:.CI.\L\ PIH\li:JRA == :\ titulo 
dt• l>rú-Lahorc. os s•.1cio, podt•nio retirar m~.·nsalnH·ntc all' a quantia 
m:íxima permitida IH'ht legislaç:io do Imposto d(' J'l'tHin. sendo l'SSH 
levada a débito da l'onta dcsrw~as gt•r;ti ... da ... udt•dadc. 

CLAL;Sl'L:\ DÍ~(T\L\ SFGLI:\11>:\ ==Falecendo 
ou intcrditndo qualqut·r st'>do. a sodt•dalk ('ontinuar:\ suas atividadt•s 
com os hcrdciros. sut'(:ssun·s l' o inc1p;11. '\;iu .-,t·ndo possívl'l ou 
inc\istindo inten·ssl· dc-.tl·" \lU du\") ,,,·io 1'.' tTIII:tliL''-l'l'llll'(S), o valor 
de seus h:tvercs st·•·:i apu1·ado t· liquidado t•om hase na situa.;ão 
patrimonial da sociedade, data da resolu~·i'10, 'l'rificada em balanço 
especialmente lcv:lllhHio. 

\i..\ 
\\.\\ ,)/ PAR:\t;RAFO Úl\ICO O nu:smo 
\\W: prm:edimcnto scrú adotados l'lll outro~ l'a"os l'lll que a socil·dach: se 

J'l'SOIYil l'lll n.·hi\"Üo a :-.l'll SÚl'io. 

.f. 
:/\'' 

CL:\USl'L\ DECI\IA TERCEIRA = os 
sócios administrndon•s, declaram sob as pl'nas da lei de que não estão 
impedidos, por· lei t•spccial, l' nem condenados c nem sob efeito da 

condenação, a pena que Ycdc. ainda qm• t<:mporariarncntc, o acesso •• 
cargos públicos; ou por crime falimcnlar. tlc prc,·aricação, peita ou 
suborno, concus-;iio. pl'l'ulato: ou •·omr·a :1 \'l·onomi:t p1l(Hdar.l:ontra o 
sistl·ma liuann·iro nm·i•111:d, cont:·:t a... norr11a.. <h: rkfcsa da 

l'OIIl'OI'I'l'ncia, contra as rclat;Üc' dl l'\Jll~!llllO, :1 fé publica 011 :1 

propriedade. 

CLAL1Sl'L:\ DE(T\'1.\ Otl!\RTA = Ficn 
eleito o foro <ll' .João Pcssoa-Ph., para u cxcrdcio c o cumprillll'llto dos 
direitos c obri~açôcs rcsult:lllll'S dt•slt.' l·ontr·a to . 
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CONTINUAÇAO DO CONTRATO SOCIAl. DA SOCIEDADE 
LIMITADA DENOMINADA: " E-TICO:'IiS GviPRESA . DE 
TECi'iOLGIA DA I :'i FORi\1:\(' ·\0_ ~~ ('(}~.\LLJ<)I\L~dL\~: 

E por estarem assim justo~ c contratados, 
nssinnm o presente instrumento l'm 03 (três) das. 

Lut:iano 1-ll·nriqul' FL•rnarHk, Dantas 

Ailton Fl·rnandl·~ da Sil\':1 

.. ' 

Valquíria de C.ln alho ldalino Olivl'int 

Simon~ (ll- l.irna {astro 



.. ... . . • . . . 
• • .. . . .. . . • Q • • • • . • • • . 

.... • . . 
• • • •• • . . . . . . . • . • • . • . " . • • •• • •• 

. . . . • • . • . • 

. . 
• .. . • . ••• . 

• . 
o ~ .. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N11 00003/2017 
PREGÃO PRESENCIAL W 0000312017 

PAGINA.~O •.• 
•• •'Q' .~ 

g9o;oÇo 

. ) . 

. ...... 
-~---.... -· ~- JUN_T_A_C-OM_E_R~~L ~~~~~-0-0-;,:-P..!\-~-IB:A~:---_._-: .=-.--!-~~·l 
~ CERnFrCO O REGISmO EM: 14111/2007 $:18 N!:"252004,_001~ , 

1:W Protocolo: 071033885·0, DE 14/11/2007 • • • • • · 
! c;.;,J,h""" • • • • • • • . • i t r;t.')!IS t:MPR&ST• D& TtCliOWG!A 1 o' ' ••,,, 

I ~~oi.''l'<'lr<~.Ar,.\0 ' coN~UI.TOP.IJ\ AORIAOfqy;.s BEZERRA·.... l 
l SF.CRETÍij\IQGERAL • • .. 

i : ••••• 
I o o 

L_.-.. ·-·-·-·----·-~-·----·-.. ---·--·-.. ···---·--··-



'\ 

·~, 

J'. 11 

\' 

CÃMARA MUNICIPAl. DE HAYEUX 
CO~ISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" OOIIIIJ/2017 
PREGÃO PRESENCIAL N• 0111103!21117 

P/\(iiNA 51 

t\LTEH.ACÃO CONTR:\TliAL :'\"111.1},\ SOCIEDADE! .1\JITAI>A. 
I>ENOMI:'-IADA:" f:- TJCO\S E\II'RESA DE TEC~é·LOGIA DE 

INFOn!VIA(' . .\0 & CO~Slii.TORIA LTI>A" .:. ME 

• r • ~ I :, ' 

:.\ ~,: ·\'. r':,:-.ih.:iro_ 'li L·,·~ 1,!~'lí.d ·.· , .:• ,., ! :: .. : . :~.: .. ·~·' · ~ 1 ·· ·, ~'!ll!''~· ..... Hh'. t•·.;;.~d\H 

d t • ·::nt.•ir~i ... :c.· ld~.-~lllidad<.· :f I()_;;, !S_~ L.'•('\',!'·! I:_),' ·,:·.l:~.t··::: ,!~· '··:·.:,.d.•!'',,l l•tJI'1ic.:.l ,h, t.':-t.ld\l d;l 

;j;~~·•:~ha. l.Pi· :l.:. O~I.S\Jl t, ... : !~ .. r-..·-.!·.:~ ... k .t :~• ..• t ;_ .:· .• :;l,;, ·.1\.':.t·d,l :·,' :.:.:11 ( ·r_·p_ SS.07U.'\~C· B'1irro 

Cnslll Rcd~ntor hH)O l'l·~soa I'B. 1\ll I!'·'- I 1'1<~:.\:·;Lll·.:-. llr\ Sll V'\. :•ra>iktw. ~:a~ado em Hl'"l!lll' 
d..: Parcinllh: l3cns, natural t.h: Carupm., <i&.u:d~ Pb. :t.bc. ,~,~,, cn1 1':'-.u:-,, 1'-' ... :. ;;Jn;)rl~~aria pon:-nh~:· da 
Caneira de Identidade n''. I 17(• 20S ~ .. 'ia. t'XP~·hd:: pt·i.• s,., :•:l,ti "' dr· ~,·,·t:rarJ<;., f'uhli.;a do h:ad" da 
Par~íb~~. CPF 1{'.: 620.t)J6.5~·~·~7. ,~,. .... ~~..k·r·h· .: IZ-d .. '.~ .· ,t '· .. :~·c.:~ · ... .-;:::._.,,, :: I'-' .-\~1' Vl-< ~\.:i .... l•l 

.l;:rJin: CIJ<:<.k Lni\~1.\it.trl.: LTI' :'S ti'·,:-.., ... j, :'.I I< I·.\ I t • !I i\!· iR:\ c·t.II\I{Eit\ M )<f;-;, 
bra~1lciru. (asado ~cu r~..·g.im~· -.k· \:ontur~h.:\1 piUI..'i.d .. k ').;ih. t;,ttural de ".H'tt' H .t~! Pb .. tMS~:t~ ... ~m 
tli.(J~ lil7.\. cmpn:~ário. pori;11!or da C.utc·rr.! U..:n:,,i;~d~ ::· I.~'Oh lr•l. npt·Jula pela Scrret.Lriól de 
"-,eg.t.::·ança Puhtil'a do FstadLl da Pa1aiba. ( 'PF nu ··~').:'.?!!-C-!-#·~. r<.:,i~h:ctt_· :: l~u.! D:::1i11 \1oh:ira n· "I~ 

\;o:· ~O; CI.P: 53.035-~60 i1,LI:Io lk,,,; k.:,. l'·:·.,tl,· i':'.\' ·\l.l}ldll .. ·\ D!: \.·\R\' •\LJI() ID:\11:\0 
l li.! V I: I R A. brasileira. ~·a!:atb em Regime Jc •-'<•:mulh.i" l ·nlh'r,.ll ,:_. I kn,. •rast·ida cru .:!3.0' ! '~li I. 
~·mpn:~.tria, ponadoru da Can ... ·~ra J~· h!~nthbdt•: 5-·· ~; ~ ~.:,;.,-..·,l1da pt::.1 "~·"~~t,sl!.t dt.· s,·gman-,,, Pui1:ica 
dl> Eslado da Paraíba, CPF 0·13.8') I :;ti.l-1>.'. 'l''i,kn:c· .L Rua ! nudiL> Uu> (iu•.màv 11". 99 Blo,··· S} 

Apt"o\02. :\lang;1bcira \'ll. <LI' '~tl~<; ~.;:· ; •• ;\" ''•:,· '·' ['\· : 'l\h•'-'' l'!c 11\L\ C\:< .'.n. 
br;!~ikira, ~:;!sadu l!!ll Rcgun;,: tlt: .._-·\)llhlllh.:~~ !',,r._·!,j~ _:~,· iL·:,--.... :· .. ~tu: ... . :: .J..·,;~, Pe·.•.:t.:. n;~~:.·,c.:.: c~:1~ 

(1).0~_1983. ~mprc:~ari.:. porl:n:or;1 ,b c..·.lrtt·t: -~ _!, !:_!, ;: .: !.J · .~ '-'! · : :•: . '-;'·,: :! ... ~~·- p .. ·i~' ~ ... ·~·t·:i.~· .. '.:I.' 
~c,:.tur:m\·" ~>;,1hli..:n Jo E~Wdll ~i.t P~u.~ibil. \ l 1 i il n.;.; · ~-~ ~~~-•-~~:~. ll.''~t..kn:• :t i<tJll l'l~"'hkntt.· l\.:n1~11 
\laz:n u" 17()5 CEf' 5~ U71.fiUO B.,írrtl t 11;~l· 1\ •. :d~·n:•·t .P.\L· 1).:'\lll,l, l:~,.:,J, ~,!a 'd>l'it:dadt.· ~im::ar1~~ 

dcr.om::1:tt.la: " E IICOI'S ~'~II'RI::'.\ I •E l \"I. '-( 1: • !C,:·\ : lF I 'd·ll:~ ~.! .\•, \U ,'\:. C'O:-.!Sli L'l <li( 1:\ 

I TD•\ . 1\IE". úUJl 1~dc na l'r.L\<L da ln..!q>c":d0::< i: n .. 1 ·; "·' ,: ;,:,, ! tl'l'' :<!~l:t: 1:1-Jq·~::d~n"'' '·cnro 

I ... E.,,i~~ da Paralba. '>Oh'-' t·~ll,:f· n•' .. ~'"lhi.JhlJ!.: · ;'· • !:..·:~'·H·;~.~ '.k : ~. ~...,~,.·,., !n-.t·,,~t> n·• C,t~.Lf·\~\) 

\..;'lo·:on:d 1.h: Pcs~ .. h~ Jt,:idh',! ,u·:, n n li') )')tf ~.,; t.;. ~' J ~! 'd \I\; ~:~.: ..:\t,l~\.1 n ;~~.:ordu. :t~~er··; l> 

\'HIUrtl~~• :;.o..-i;l~, llH.'dlantt..: ;a h:J :· 10.·l1Jú ~00.: dP, ·~~J:-:.'•' \.l\ i!, d::~:Hc tb' ••.;'t1Í!!l•:·;. ~'l.H!~td;ls: 

CL:\l:SI.:I :\ i'l\1\íi·lh \ 
1\\0L:R:\ !'1·.:-.SO.-\, bta•,ikt:<l .• :~·.;t..it• o:: lo 1\(;1:11> de c· .. : .. :Lnll.-... 01.' lk:". <'111PI<'' LI Í<>. 

na~cido em 01.01.1<)67. n:ttural <k '.unpia:o Grand..: Pb., l'•'ri,Ld<>r da C~d;:l;, .!c 
llicntidad..: n·· 1.066.1>'1~. c\pcdu:a pc!:• "'·c:cL•ri;t l'ubk,L do F:-ta,lo 0.1 !'amiba. ·,·pr 
n". 41)!:760 ~S.!-87. 

Cl.:\1..15l'l.,\ Sl·.(jL~·D·\ ··~·~"·h.' .ti,) rdir.l*~.t..: dd .,\~·:..::·.:d~H.i~,.·. a -,ocia. SE\1U~Y 
DE LIJ\1:\ L' :\STI\C>, _;;~ qu;,i:t'.,·.~c!,t "~'''' "'':n:n~<-r::.> .• ,.~, t::u:>h:r..: sua.> çot.l' de 
capital th.l vai111 de i\~. :'.<ltHI1 ll!i do:·,""! :(.11. ·I'·".,',, ,,,,·j,. r,·,~n; ad:nitido. F·\ll!O 
\IOLR:\ l'l.·.s,·l,\, ;.• •·· .1:.':.:: . . ··'·'", :.:· .l •• ;:;1:1.1. ::c• ,;-;,,, 

,k RS ::.nüv.uo.>rdoi' no~ i'"·'"' 

Cl.1\l !SUl.:\ 11·1{('!·1!(,\ ,\Jmini<tr~ç;,, d;: :.ulio:dadç i'"''"l a s.:r t•:,:•:,<,,t;, 

>omcntc pelos sócios: JOSI~ REN,\Tll 1'1 Rlll< \ C<>lll\!1,\ :--l -.;1 S , .. \IL'p:,; II.RN/\-.;01::-. lli\ 
SILV.h.. que lncmnbira de tod.ls a' opcra,·i')t.'" ~~ l'-"~1t,_' .... ,11.H t •• · .. \•~o.t-.·da.k .t!l\,\ :: pa~'iv~1. )udl\.i.d ~: 
l \t.-í'!)UJj(JJ: .• l~Sitl<tnd~,_l .._, II)IJ',\' •:11. 1: li;: l'" ·,: .. ,:LI!'-'' 

.... ,,Jtr:H•) 

'! ,, ... : I 

· .. ~' • ~··.!.t ·r:tp..:._:HLt ,i:,: ~ • ~·: .. ~ 

\.' .. laJc:rhl .. .-~1 ... ! c;nnun,•l, ,.~, Jh·'· 

.'1 \F ! •i' .J" ;1~·~~-~ ;~:·I..:~ . ..J: ~iU•: 

·:!:1 \ l:t·:,L· .L: 
... : •1.u.: teldp~tr,u hHní.:lll' c· 
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acesso a cargos pí1blicos: ou por crime falimcnrar. de prcvaricaçllo, peita ou suborno, concussilo. 
Peculato. ou contm n cconomiu popular, conlrn o sistema iinanccirn nnci01ml, contm normas de defesa da 
concorrencia, contm ns relações de consumo, r~ publica. ou a propricdad<·. 

Contmto f>rimitivo, 
Cl.,\USUI.A QIJIN I"A - 11~nn:tnc.:cm em ph:no \"igor :1s demais clausulas do 

03(tres) vias. 
E , por c~tnrem :1ssim, juMo~ c contr.llados,a~sinmn o presente contídiO em 

Joan Pc~soa -· !•n .•. 29 de dcl!:mbm de 2008. 

// r
/ 

~7 
( 
I 

:~!?:Kr 

-~'~'ir: 
(~yr : .... 

AOFUAO FH1US e,~:!X:HRh 
SECf-'E1"ÀJtl0 GtAM. 
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ALTERA<),() ( O~TR:\TL\1. :v ll2.1M SOCIEIMilF LI:\HT:\1>:\. 
DE'i0'\11;'\.\IJ..\: ·• E- TICO\S E\li'HES:\ J>E TEC\OLO<;JA DE 

1\FOR\L\C\O L~ CO'\Sl I.TOI~I:\ ITIH"- \IE 

J,.;r, I•'' 

IJ \\;:\S. b:-~t:>ilc,r, · •t:1: :-·· ., tt~1:o~i ~:\.' .k~.-h~ í·.:··'"'·: ;~~~. ·, l'l :.Ir' l"l;, .:_..,ti· i'· 1- . ~..·~l:j\i't..'~<HIU. pdr:.Jdor 

d;J (artcir;o dl' i<kl!ild:'"' 11 I <dS. i :n. l'\))CdJJ,J pe•.: '<'<'ll'l:m.t ,k St·,·•u ""'i" Publ1.:a d•• l:stOtJ•• di• 
P~.u~dba. CPF n" <•~i ~ .. ; r) .... -~.1~ .. fl"'-.:d;.·nt.: :t l~·:d t Jt·~ 1·1n f l:;,J,,;·irt"dc- p· ~.~.>· ( Ff'- \S.{l"'O '\~f) H.lirrd 
lnsto Redentor Jo."' !'"'"';: I'B. :\ll 11 I\ i 11{\:\',:>rs i):\ 'il!\'•\. hr.t!.d,·Jro . ..:a-ad" ..:n1 Rc;;'m..: 
tlc P~r<.~iLtl de U,:n-.. n.ttnr~1; ~L: C,unp1r1.t <it.l~h.k !'l~ lltl·,r.;ldt~ ~·n1 fl',_OS ~~,;; t·n~pr\!!\ar:a pon~Hitl~ J2 
C';:n~ira dr: Jdr:ntid;~ek ,,.. i 1 ·,,:;os.'··, ia. ,·\pc.:t,J,, ;d.: St,r•c\ari•• ,k :-.c,·u:ano;•• I'•.JhiJc;: dt• H1:1d<· di! 
Paralhu. CPF nr·.: tJ2o r•rt. .;;.:;_:.s~. r~·..,!d ... ·nh: ~t l·~t..t \f.. t;: \..,1'\~· .. :t~.: (!c~ ~::l:lt: ... ~ ·\~ ·\jl~·· ;(,5 B.ur:-u 
~;nl:rn Cid.nk I 11••c·:·;,t,,··;· lTI' 'S.H'!.,\~" 1<:;-,J 1'1 ~ .. \f() I'JI;IIi( \ C<."•l<l\11:\ .'\l'N1:::.. 

o: í)7 :'J~.~. l.':l~JHt.'' :: .. •r d.t 1. dh·1· •..• :.:-;'~. ... "tlf·, 11 i. ··.r·vd•:~~: i'\.·l~l Sc\.·r<.:t:~n;t .,h; 
s~·g.urança J>uhJH.'a ~.h• I ·,tH.k· •. ~.: Par~ut'.'· ( 'PI :1'. -:-;., ~\:! __ ,._ .. ·1 : r,:~i-.:en:{ -~ !<- .t ~),.,·!:1~' \1fn~·ir:~ o·· ": 5 
.\pr' 201 Cf'J> 5S.U':'·~I:C h.:.n,l B'"'·' J,,.;,, !\···'"·' :':· .. \ ·\U_ILIR!,\ Jll· t :\RVt\llltJ IDAI.;~o 
ULIVEIRA, brasik11a. c •• ~.HI,t crn l~.:gim~ de t <•nnmh.h> l.'rl!vcr\al do: lkns. nascida em ~1\.07.1 ·•31. 
,·mprcsaría, ponad<>r;, Ja C:rt~ir.t de l•h·ntill~t<k 2.~1".:>. l ,.,p,·.:Jd<: pela '1:sr.:r;~1ia d~ S~guran\al't:l·!,.:a 
d1> bl,hlu dn Pm~uba. CPF 'll.~.l!'.ll . .'>ú·l·O.\. ,,,j,Jc-mc· ,, !{u;o Frnidtü P1::·. (!u,rnà,, r!". 99 lllt>cn ..,} 

t\pt"402. Mangabci:·.t \'11.! I P 53.0:iS S'~ h:lt> l'..:>w i':··: ;:,.\ll!t • \it >! K \ l'l:SSU,\. ""h'·'··''· 
r~~-..aJ,, l•m Kc:gnn.._· ... h.· t_,,:'l ::·:hc1t~ P.l~-~..·:od •h: lkn.., :J.~ 1 +íldi .;c ~ .u'.li'IIJ.t ~i .~n,h.· 

~d.l.ll 1961'. t'!llpr~_:,l:· :\,,·r~/···1'.1 I .t-'·,'· J, '•!•' 

·-:: :\! .. '. ., \'',,I I 11<:-,liJ.I> >h.•\ 

J'l L':\. '·1J " . ..:v111 ·l·;.!'. n.~ i' ''.·1 da ,r:drjl-.'lh;._'il-.1.1 !I· ~.1: .. 'n{ l n!:'·t._· .... :·J~:! ~:;.j:,·;'ellJ~n...:':; r.._ r..·:1:ro 

;~)J,(' i\.·~ ... o~l CFJ' ~~J~~-~ ~·~•.'. l'uJu ah> \.\l,l:O.',J:u·.,· •• ·, .-~~~~>::::::-~..: .trquj\'~hhi rw Jt:nt.-2 Co1ucrc::iaJ do 
btado da P;1raíba. ~o!' ,, 'IIU· n•. 252(J!J.Iú'll·l) po1 -.!~spadlo de 14. I l ~007 .. ln~crito no Cad.t~tro 
\;,dona! de Pessoa .iuridt(J e~·i• o n"_U{) J%.'17.lliilO;.,.~ R! SUL VI.\!. Jc ~olllLI!Il a.:<'rdo. a!tcr.tr o 
N!llrato social, m~.hant<' .1 i<: i 11 l 0.·106'200:? uü co;ltgl' .:11·ii. diant,· d<l' ~c~·uink:. clausulas: 

I I\! ... li.·\ I'RI\·li·IF\ t. 

t 1.:\l·SLI. .. \ SHil ,;-;JM :\dlllif1J•,tr::\'Uo da socil'da•k passa .1 ser cxped•da 
st>lllcll!c pelos sócio' J!JSl l<L~Xru I'EIU'lR:\ t't)I{R! 1:\ :0:1 '-FS '·'''.·\!:.TO!\ FEIC\A~DES ;):\ 
SI I. V;\, que !llCLHllhll" de tt~d;" as opcr~1ç<kl ,. rcpr~~.: 11ar,: .: )llt'il',lad~ ,l(j-,., ,. pa~>rl'''· Judic~;:i :: 
E\trajudtcia!. U)'iin~u~~..!,r 1.1 Otl!l:•: .:i' il lHI .sbn .. ·\·l~td:nr.e:Ht..' .. d'-:t;,,, ... ~ ~knn:~lir:.~" .t, . · .. ·ll:tll' ta.1 !h.) (l',.:O•l ,!,) 

cun!fdt• 

.... J ·: '• ~ ' 1.: • ",' 

!1 r 1; L:' •. i' ;;;d;IH::·~.•· .h_· da.._i\~~- J'h)\ í.'•.,iiJI .. ·. 

JL:t·:n~o: I h.·_,~,.·::·.·, -I\ :nn:r::d \k pn·~rctnl.:' d-:. 

l.l'll:j'Uta;.!lH \~~b •:11·.,,•":• .. '1 .:.! -. '·.lpt·:-~'- 1 ~·uni.•' I'',J.!·.!J"·;;"·,1,, 
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ALTERACAÕ C01'\TRATUAL i\" 02. DA SOCIIWADI~ LIMITADA 
DENOMINADA •· I~- TICONS Ei\-H>RESA DE TECNOLOGIA DE 

INFOIOI.\Ct\.0 & CO:'\Sri.TOHI.-\ LTI>.\- i\IE'' 

c I.;\ I.:''· :1 .. \ t.)l I~ I.\ ''cm:.::>·:~,.,n ..:rn pk:•., ''~''' ;:, dcm:tis clausula, llo 
Comrato Primitivo. 

E. por csmrcm as~illl. ju'l''~ c wnmrtud•·~··''"''·m•" pr•·>.:lllt: ••mtr;il" ~·cu (l:,l(tri:~) ''i<~s. 
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c,<;,,.~&~!f.!,~·;;,,' " 
.. . _tfd:>_t//::<.)N ,; ~L!rr.l : 

·~; 

\ i/ • ,' I .' I I ' I .. :) 
I 

I l?.~~liW~1~S ~ N ~:li .. ·· . li! !li·>a: · · =p,. . . .co u;, lli ~ "'mUI•:; f!'·:··,.., o;:,.\:01: .. 
I ;3,! ., •: .:·.Ut ~~ .. :i/ .. '.~:' 
: ~à:,. 1ll. ; ~· -8:. ' 
: ~"~! it"~~ li ·' :;;§r:r. • A e Q·:m \~ ~~~ ?} t ,· I/... ' 

/r;· . ihun 1.'1~r}tilll,k;, 1 Si I~.~~· . . ... : / 

' \ / 'Í i / ) i ' .. . < • .. ~ ). •• ~ \ -~... ,:/ i. ; 
\ '\ ... ),):; .;,1· :· . .... , ,, • .'~ .; .. · 1, .. :-1:1·' 

~ rr)\ i h•'l.' y{(.:,,siU l'•.:h. ·' .: l ~=·'. '·t '·IIHt·~ 
1•11,; ( 
/~· ,!:..'::. 

,.u.,l :t i"'~n,;,·., !: N ,.,_,'g 
~ .. •. u_-
":!•1 "'I ... _.., .. ....,o • ,&: • ;,j,;i ., • 

ª~t~iiõ;· i 8 ,~ .. ' ·' 1 · J• .... , ... , I , 

I I , 

' I •1' ' ,, \ ) o I·' t. l ;, .I IP 1' 
1~/ ,., 1 I . •·, . 

\,· .. . r.~~·t.;(• . . \.LL~:J/l !~.tl\Y.:.: ... _ÇJ.!l~..!:.::.:.ç) ,., J'- r.!.tC, ~ ! Val\tUir ia de ( an itlho id;,lith' Oliw1m 

-, 

t{J;í!fkb./~!Jl-:~. ~~ l2~0J:1 
.. - · .. Fahiu .\llllU':t l'c'"'" 

~o :=f i ó za!t 
"liJICl•~- .- ~<,.. ~~ •-"11 o • . o . .". '"5"C" d"' ~ .,. .. · .· 
"••~lo~ a~ oãu ·.". 
.2~5ico~~ J:;: ~~ · 

. ?"'"!~; ~:!:! ,!j,ilo . 
· - ~"lu li • "' 5'"" ... '\ ~1:::>1 ~ .!!>g 

\\~:..'~\ ~~~.!~~~·:~ t.! 
', ·, ) m .. ae;.~ "' -ª ' o . \ ot'Jr--.-::.. ~ ~ .l! 

. ,ffi:l:i ·§.5'118 .ll. 'E.l.' > ~~ l} C') •O •O 
w li! sr ·o ri) u 
~~.~~ §... ·:- . " 

ljl ,:9a._g ·. ·.•· f~ 
-o íll §~' - : . !t! 

• & .·. Jj ., ··a.:· 
J,_. ·,•" .. ·=r?)·· ~-·. u Jr· ; .. ,·. . ··~ . ,.. >: ... } 

~. ,., .. 'a'· ·.J 
~·1.':··.:~;:,:·,,, 

•J JUNTA COMERCIAL 00 ESTAOO OA PARAil'lA 
~-:~ cmr::'tCO O A[G:srr;c ~~· c:;,'Oü2CQ!l SOB N" 2C<l9011!C:CO 
·~~~- Pro:ocolo: 09.1JI!l'Jiú (l. OE C't.Oíi?0~------

1::::".\)rc~-s .. , :\!o J :•Ct-a:91·~ 3 .,·:f't:JG-. ... ~, (l .1 J. .-'- .... , ·- ......_....~~ ............ _) 

~f.Ut:Y·H \~P'!\VES HOl•M 
:;~ t:~r: ~ ;.;:: . .:-1f.FiAl. 



.. · .... 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX 
COMISSÃO PERMANENTE DE liCITAÇÃO 

I'ROCESSO ADMINISTRATIVO N" 00003/2017 
PREGÃO PRESENCIAL W 00003/2017 

PAGINASS 

ALTF:RAC},o CO~TI{.-\'ITAL -"" U.\. IH SOCIEDADE LIMITADA, 
DENOi\IJN,\DA: ·• E- TICONS Ei\-II'HESA IH: TECNOLOGIA UE 

lNFOR:\l:\C.:\0 & CO:'\Sl!LTORIA LTDA''- ME 

O~ ahai~o assi~ta.lo;· LUCIANO HENRIQUE FERNANDES 
1),\}<T.-\S. hmsiidru. solt.-iro, :•:nu;·al ,~.; '"''" 1'.:,,.,,, l'B .. u;tsd,iu 1:111 :>.:i.C/7 1'>7:i, crnprcsitrio, ponador 
d~ C;mcira dl' ldcntid;td•: n·'. I 6.1~:.1 SJ . ..:~pedida pd.1 ~~n.:tmi;1 de Scgur;mp i'ublíca do Estado da 
l'amiba. CPF n''. 0.'! l.ll9!.6i·:-.:~ .. reshlcnt•· .: Rua Ca~t•m•> F•;;udrcdo 11°. !~:!0 CEP: 58.070.520 Bairro 
Cristo Redentor Juilo Pc:;~oa · l'l.l. r\II.TON FERN.\~J)I:S IM SILV,\. bmsilciro. c;~sado cnt Reaimc 
de Parcial de Bcn~. natuml de Campina Gr.mdc ·· Ph .. nascido em OS.OS.l9i I, cmprcsnrin portad~r dn 
Canciru de ldcntidndc n•. 1.476.2118 2" vi;t, ~~-~peditlu pcht Secrcmria de Segm<lll\~a l'ublica do Estado da 
llamibn, CPF n•.: 620.016.55•1-117. residcme •• Rua :VI:1ria Silvestre dos Santos 11°. 19 Apt0 305 Bairro 
Jardim Cidade UniveJsitória CEP: 5S.051.83i, JOSE RENATO PEREIRA CORREIA NUNES, 
brasileiro. casado em regime de comunhão parci;1l de bens. muural de Sanllt Rita - Pb .. nascido ~m 
01.07.1973. empresário. JlOrt:•dor da C'artcim Identidade n•. 1.506.161, expedida pt:ll! Secretaria de 
Segurança l'uhlic;l du Eswclo lhl l'araiha. Cl'l n·'. 7S•>.;)2l.S2·•· 'i~. r~sid~·llll:' n Rua Dellin Moreira n•. ~ 15 
Apt" 201 CEI': .:'!Ul3:'i·:!Ci0 Baint· llc~,;: Jo:l,, l'~"co:1 · 1'!'. V .. \I.QUIRIA DF CARVJ\LIIO 10.4\LlNO 
OUVE!R.\. bm~il.:ira. ~,;;,sad;; ,·m lh'l!il!~<' ·k C.•:nwth:'i•· iJni\et~al de lkn>. nascida ~~rn ~R.Oi.19S1. 
c:11pn:~aria. pun;dura d:t Can,.ir:• de (,lcnnda.k· ~.~·r; X!·l •:\pc•irda pcl:1 S~cr.~tariil tlc Scgumnçn Public:~ 
.lo bt;tdo· d;> Paru:ha, CI'F (r.I.U;•I!.3h·l·ll~. T<">itl!::u~ :1 !tu;! Ernidio Dia~ Gusmilí• nQ. Q9 Blocu S~ 
Apt''·IO:!, Man!!-ahcir.t VIl. CEP 5~.tl:ili.8:'2. Joilu 1\·,;~ou - l'h ~: Fr\1310 l'viOUR.'\ PESSOA, br:1silctro, 
ca~a<ln cm l~cgime de Conumh:lo Parcí.11 de B.:n'. n;uural de Campina Grande • Pb. nuscido o:m 
01.01.1967. empresário. porta,ll>ra da C!:rt.:tra de hkntu.ia~k n". 1.066.692 expedida pela Secretnrm de 
ScgUr.l!IÇ3 Publica do E~tado da P:tmiba . CI'F nv -ICJll./60.~84·87, residente a Rua Prcsidcmc Ranicri 
Mazin n• 179:5 CEI' SS.U71.00U llaitro Crbto Rt:<klllor · Jo.iu Pessoa, sõcios da sociedade limitada 
denuminnda:" E- TICONS- E:>.! PRESA DE TEC!>:'JLOG!i\ DE INFORM:\ÇÀO & CONSULTORIA 
l.TDA • :.1E". cum sctlc na l'r.1\·:: C;,(,(a;, ll•andào 11' lS Sala 101 - Tambi:\- -João Pessoa CEP: 
58.020.5Ga. Cujo :~to constitutivo cnrunll<t·s~ arquivado rm Junta Comercial do Hstado dn Pnrniba, sob o 
NIRE n°. 25200469143 por dl·~p:tdlll do: 1·1.11.2(;V7 .. lus.crilo no C.ulastro Nacional de Pessoa Jurldica 
sob o n• 09.196.974/0001-Cíi: RESUI. VE:O.·I, de comum :tcmdo, alterar (I contrato social, mediante a lei 
n•. 10.40C;i2002 do cMigo civil. di~nh: da~ scguint<!s d.ll:sula~: 

CLAUSULA I'RI:O..IEIRA - N~stc ato retiram->!.: da sociedade, a ~úcia 
VALQUIRIA DE CAR\.,\LIIO IDALINO OI.IVEIR/\, j<í qualificndn neste 
iu~trunwnlo. •IUe mm~tÕ:t\' suns col:~> d•• capital no val•:r de RS 2.000,00(dCiis mil rc:ti~) 
para o ,._icio. J()SI; I< E:--;,\ ro I'ERi IRA COI<REIA NU;"ES, já os <kmai:. sócios, 
uunbém qualitk;tdo~ nc>t~ itt>tnmh·t::o. p~rnumccc rm socidade ..:om suas cntil~ de 
c:t[lÍt:Jlno v:1lor ~'-' RS: ~.ll{)d,Oll t>õn ,, cada ;\•do. 

t.:L:\t:Sl;L,\ SL(,;,::-,!),\ ·O tapllal ~m:iul qu~ ·~'h: RS IIJ.OOO,OO(dcz rnil 
rc:1bl pcrumn~cc in.lltera.Ju, di\ idi.!o ~·m !O.(I{JO{d<·z miil •:••:a~. tendo valor nominal de RS I.OO(um) rc:tl 
cadu cota~. totalmente intc!-\rnliz;,.J;" em tlh>rd.t corn:11tr,; <lu pab. pc:los s<kios conforme abaixo: 

LUCIANO HENRIQUE I'ERJo..:t\NDES [M;'\T:\S.. . ..................... RS 2.000,01J .................. 20% 
AILTO~ FERNANDES DA SJI.\",\................................ .. .................... RS :2.000,00 .................. 20% 
JOSI~ RENA TO I'EREIIt·\ CORJ<ElA Nt:;.;ES ......................................... RS •1.000,00 .................. •10% 
FAUIO MOUI{,\ PcSSOt\ .............................................................................. RS 2.000,00 .................. 20% 
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ALTERAÇt-\0 CONTRATI.;AL N" li,\, DA SOCIEDADE Lll\'llTADA 
11ENOMINADA" E- TICONS EMI'RESA DE TECNOLOGIA Dli: 

lNFORiVIACÃO & CONSL'LTORIA LTDA -lVI E" 

Comrato Primitivo. 

E, por cswrcm <~ssim, ju~tos c n•mr;ualln~ .. ~>,iu;:m n presente cuntrato em 03(trJs) \'ias. 

(}.a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA 
•\\~l41J <,frC!I>-JC.O Q i\EOISTRD E·~ 1 5109fJ.OO!J 508 NO· 21Xl<IOJ0651 1 

: .~~ .P•oln:"l, Of;030551·1 DE<)?·09120~9 
•• -f • • • "''"( • , ... ~. I ) I 
c ... [lf't~:S\1 -·' .: ',,, ..... :;, ••• ~ r' 1\ _ _...:..( ,~· l " "'--!!-Á -.. ...._ 

. __ j __ ......... ....:..l~ ·--r-~ 
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ALTEH \:,:.-\0 CONTR:\'fli.\L :"~" 04, D:\ SOCIEDADE Ll:\llL\Dr\ : 
''· i; - TICONS EMPRESA DE TEC\OLOGIA DE I~FOI~MA('..\0 ...'\: 
CONSULTORIA LTDA "-ME. 

Os abaixo assinados : u:CIANO HEr\RIQL'E FER~ANDES 
DANTAS, brasileiro, soltt:iro, cmpn.·súrio. n;Hural da ciódc tk João Pessoa· Paraíba. 
nascidn em 25.07.1975, portador do CPF n" 02!.BIJI.674-4~ e do Rl-'gistm de 
tdcntidade RG 11° l.ú38.1 ~3 - SSP:PB, r~·:"oidénl\..' c Jon:iciliado a !tua Caetano 
Figueiredo 11° 1220, bairTü Cristo Rl!ckntor, na cidade ck João Pessoa, Estado d:í 
Paraíba - PB. CEP 58.070-520, All.TOi'l FER~A~DES DA SILVA , :·:-asi!.:::,:. 
cmpn.!s~lrio. casado no regime de comunhão pa!'l:bl de bcn:;. n:1tural de L'ampi1w Grandi· . 
Estado.J da Paraíba, nascido L'Jil 05.üS.l 1Jí ~. purtador da C0dctl~\ '.i-: idt·nt~~.bd~' i ..i 7(l.=o:::: -
via- SSP- PB c CPF sob c· 11° 620.0!C1 ))4-87. rc~id~nh' ..: domicili~do na Rua t'v!an:1 
Silvcstr~· dos Santos , n'' J 9. Apto :-;u:;, h:lllTll .lar<ilm ( 'idadL' l.ll!VC!"Sitária. na CÍ·m-· ~-::;::;:;;~B -:r.-:::;:.:~:1 
ck .lniln !'~s~o<~. 1-:stado da Paraíb:t i1 B. <TI' ~:-!!J~!-B_~·· .. JOSl~ RE!':ATO PERE iJ:<:,.:.M.~~,~~.:-.~ 
CORREIA NUNES. brasi!eim. cas:tdt, l'lll !1:g:m~.· tk co:.Junh:'to pan:ial de l ~> ~ ; ! ~ 
e:1;prcsúrio. nat~tral de Santa Rita, .l~stado d<t P<l.:,::_:-~,. r.asc:~>:.':.;:, :~ 1.0?· i 1)_7~· p()r.tadt ~F i!~§~ j 
Ccdula de Identidade 1.50() 161- SSJl- 1'1~ c ( lll· :-ub u_ n ;~, 11.)21.l'l24-/~, r.::;td~.:J,;:: ~-~~~cof 

.o O!j;~ N •cfo.O 

domiciliado na Rua Deliin :V1orcira. n'' 515. ,\ptu 201, b;lirrn lkssa, na ~.·idad :( ã~l!~ 
João Pessoa. Estado da Paraíba- Pl3. CL:P 58035-260, c F.ÁBlO MOCRA PESS ~~i~~u~ ~~~ 
b!·asil~iro, casado em regime de ~omunhà~ parcial de bcn~·~ empresário. n~_tun ~~~~H~ i ~i 
CamJ)In<t Grande, Estado da Paratba. nas~:1do L'lll 01.01.1% 1 , j)OrtadGr da lcduls~~.!:l::~B!?.~2 -·4 \lol' ~ >: t ..... ~ tO 

Identidade 1.066.692- SSP- PB c CPF sob L) n' 498.760.5l-\:I-X7, rcsident~: e domicil r~~~!~~~~~ 
.. :.->o CD ~>~ 

nu Rua Presidente Ranierc :-v1azilk-, n" i 795. bairro Crisw Redentor. na ('idad ga:c~i .§ ~ -g 
~ r - • •' - • I ""'f -\ ,-, • (/)~' .!~ i1 ~ U) ~ 'Q 

Joao Pessoa. Estado da Para1ba · PH. CJP ."·"t\11-l:tll: s.x:t~::: .. :omp~.~n·~nk~(~~~t~~~ 
socicdad~.:· limitada sob o nome cmt~·csari;1l de ' . E - TlCO;\lS EMPr:ESP . .frl'; t§ U ~ ~! 
TECNOLOGIA DE INFORi\-lAÇAO & COr\St:LTORIALTD:\- ~dE '', ~; i)l.o ~ u! 
sede na Praça Caldas Bn_mdào no 18. Sala 101. bairro de T:1mbi:í . .1<.)~-H~ Pl'sso:!. Pt•. < Qi.;· ~Ba ~ i! 

0:: • ... ·- ~ ~ 

58.020-560, inscrita no Cr\PJ sob 11~ 09.196.97~/llOOI-67 t' na .ltt:;ta Comercial dn h-~ l ~ ~ ,,'\~~" 1 

da Paraíba sob 252004691-B, por th:~p.lchL:. .. L: t-!! 1.2007. l~ESOLVFl'v! (l\.' :tll ~. ;, ~ 1 ·"-11~ I 
' I 1· . I . . . · · '· ·. õ ~ 1 

acorc:n a 1crar o rc cnc o contrato c· o i:tz~·m lltr.'dJ;:J:t~.· ,\:- SI.':-'.'J~:11l'~; ~.·iau~;uJ:t.:;: (~~- ...... --~ ___ j 

I :1- Chíusula - A StH.:icdmle que: tL'll1 :'<li' UhJclü StlCi:ll :I i>rcst<l\'àO de s~.·n·içns d·:: 
Consultoria ~m tccnologJa da infl>n1t::t)'iio , <':'.ll-'JIJ() ) , fratamcnto Jt.: datbs. 
provedores de serviços de aplicação de hosp~:dagcm na intcrn\.'' ( 63 .I 1-9-00), Supon·: 

\. , \ ". ). tccnico, manutenção c outros serviços em tt.:cnologia da informação •, 62.09-l-OU J 
-,' .~-:' Desenvolvimento de Programas de computacl•1r ::-oh F~1unncntla (ú2.0! -5/00). passa a 

·· ter· por objeto social, Serviços de Dcscuvolvimt•nto l' Licenciamento de Prugr:ww~ 
de Comput:tdor Customi.r.:ínis ((12.02-3/00). Ih·sen\ olvimcnto dl' Progntnia..; ,!c 

r computado!' sob Encomt.'IHia (62.01-5/00), Tratarlll'l\lll dL· DadGS, Prmcd>ll'l'S (k 
Sc:-viç::s de Apli::açiio c s~.:rvi,·os dl· tlosped:tg(·m na internet (63.11-9/00). Outr·:ts 

. A~ividadcs ilc Prcstnçiio de Serviços de Informação não Espccit:cadus 
yr" Anteriormente (63.99-2/00), Portais, Prondorcs de Contl·Íido c Outros Scrvi~·os 

de lnform~tção na Intcrnl't (63.19-~/00), Suporll' Técnko, :\'lanutcnçüo c Outros 
Sávicas c:n·Tl ~62.09~1/UU), Trl'innmcnlo l'lll lnfonuútica (8:5.99-Cí/03). 
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PA(jiNA51! 

CoJh'n: ·1do da QL':\Rl:\ _,\J.lJ-:1\,\•. · . .\u l\1.". lt\..\: '· .·.; D.\ SOUU}\Dl: 
!.l:,l!T.'\0;\ E -· TICONS Ei\ IJ>Ri.S.•\ UL iTC,UU )CJ!.'\ DL !~Hm.!vl.\(i\0 8: 
CO~~.)LLTO!{I!\ LTD:\- ;.rE. 

2"- Ch1usula - Todas as d;iusulas e condi~õ~·:; cstabdccitlas no contrato de constitui\·iio l' 

postcrit)res alterações nào mndi !i<.:adas pd(l presente instrumento pcnnancccm em plerw 
vtgor. 

L por estarem assim _iustos c contratadu~ ... t-.sin~ttlt 11 I" ·:~;c·tllt: 11\~trument~· :ta cnl (J; 

(três) \'ias de igual teor para arqui\·,nnc:~l\1 n:: Ln:.• l'utP;::·c:::,l (:n Lstado <b Paraib:; ·-· 
demais repartições competcnws. 

,' ; 
' 

.... · 

.loi'w Pcs:;oa, .20 dt: 1Jczl.'!l1bro ck .20 11. 

l.uciano I knriqliL' L·rnandl.'s l>antas 

' .. 
----·-~~---~~-------~---------------~----------

------------~---------~~---~-------------------

José Renato P·:rcii·~~ C:;orrcia NL!nts 

.... · . 
,.,,; : .. ,. '. ;·,,:\ •'. 

c.,\ 
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~"\UlYL\ ALTERAÇ:\0 CO:\Tl{ATL\L J>,\ SOCIU>:\DF UMlT.\DA : 
E - TICONS EMPRESA DE TEC:\OLO(;IA IH: INFORMAÇ:\.0 '-'\: 

CONSULTORIA LTDA "- \lE. 

Os ahai.\P ~IS~inadth l.l"CL\~0 IIEi\'RIQl'E FEI~:\A:'\DES 
DANTAS, brasileiro, solteiro, cmprcsúrio. natural da cidade ck Joiio Pessoa-- Paraíba, 
nascido em 25.07.1975. portador do <.'1'1 n i1:;1.~ 1>l.6;-l-~2 1.: do R~.·g!:-;tro tk 
i<kntidadL' lU i n'' 1.(13~.1 ~.1 - SSI',J>B. n .. ·:-.id~·Jlll' c dumi~·ilíadn a Rua Caetí:lno 
Figucir~·dtl n" 1220. bairro Cri:-.tn i\_-d~.·Jti,•J. 11:: ._-:dad.: tk .1~~~~o Pt.·ssna. l :'tado d:: 
P;1raibu PB. CFP :'l-:.07(1-'-.~'!1 .. \II.TO\ FFH'\ ·\ '\'DFS IH ~li \'A . ht:t-..ikir·· 

j·' - Cl:'tu:-ula - !<.,.:IH.:·:-;;..· ,::1 -.•,.·:d ,,· ·.••.it l.l (I.\ '\0 HE:\I<I<)l! 
FERi\':\:\DI~S Dt\1\;TAS .. teima Ljll:tlilil<tdo. tjttl' lr:ut:,l~·r~.· t' t:l.'dl.' o lotai de su::·. 
quotas. 11\l \'alor de R~ 2.0011.00 ( Dois !llii r~.·ais 1 qu\Has ._•sta quç Clllllpunham 20% d1• 
capital da soci~:dadc nu Sl.'guintl.' proporção: .'\o S<lo.:ill AILTO!\ FEI{NANDES 1),.\ 

SILVA. transli:rc c cl.'dc quotas IH> 'alm L!l· RS l.tHJO.OO t llum mil rc~a!-; 1 

correspondente a I m'o das suas 'luotas. ç :111 súci1, Ft\BIO MOURA PESSOA. 
transti:r~.· l.' c~.:dc quotas nn \<dPr 1k R\ ! .'ll•ll.'lil t llt:J1·, T,:: ,,_-~JÍ·· ; cP:Tl'~;PI't'itkn:.,· .. 
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Continuação da QUlNT A A LTERAÇÀO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
LIMITADA E- TICONS EMPRESA DE TECNOI.OGIA DE lNFORMAÇÀO & 
CONSULTORIA LTDA- MF .. 

2:1- Cláusula- O capital social da sociedade que é dl.! R$ 10.000,00 (Dez mil reais), 
fica elevado para R$ 100.000.00 (Cem mil reais), divididos ern 100.000 (Cem mil) 
quotas de valor nominal de r$ I ,00 ( Um real ) cada uma, cujo aumento de R$ 
90.000,00 (Noventa mil reais ), originou-se de Reservas Para Aumento de Capital do 
balanço patrimonial encerrado em 31.12.2012. licando assim o novo capital social 
totalmente integralizado t:ntrc os sócios da s~.·guinte 1\mna: 
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REPÚBLICA FEDERATIVA po BRASIL 

ESTADO DA PARAIBA ..__ _____________ _j 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, 
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 I Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos. not.br 

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Ofic1al do Prime1ro Registro Civil de Nascimentos e 
Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e 
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc ... 

Certifica com base na Lei 8935/94- art. 7°- inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução 
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código 
de Controle e Autenticação abaixo. 
O referido é verdade, dou fé 

Este documento foi emitido em 02/01/2017 às 23:51:23 (hora de Brasília). 

CHAVE DIGITAL 

00005b 1 d734fd94f057f2d69fe6bc05bc7 401 d3cc4ef9b2ffa 7 cda277 dc2a23a4bccdeccb9b1 e0c93fff294fd952c 
11 be 761813f83dfc86fa 1 c6e0da551 Oc3b8858d81 da8db 1 db427e5b0b8f9738199d 

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para E-TICONS EMPRESA TEC. 
DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA L TOA e emitido através do site do Cartório Azevêdo 
Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1°. e 10°. § 1°. da MP 2200/01. 

Esta certidão tem a sua validade até: 29/06/2017 às 16:42:28 (Dia/Mês/Ano) 

Código de Controle da Certidão: 554512 

Código de Controle da Autenticação: 

36612906161637520096-1 a 36612906161637520096-16 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento 
através do site: http://www azevedobastos not.br 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASI 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

CÂMARA MU:>IICII'AL DE BAYEUX 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N"00003/2017 
PREGÃO PRESENCIAL N" 00011312017 

I'AGII'\A6:l 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS 
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA ' 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00. João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 I Fax: (83) 3244-5484 

http:/lwww azevedobastos not. br 
E-mail: cartorio@azevedobastos. not.br 

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro C1vil de Nasc1mentos e 
Óbitos e Privativo de Casamentos. Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e 
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc ... 

Certirica com base na Lei 8935/94 -art. 7°- inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução 
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código 
de Controle e Autenticação abaixo. 
O referido é verdade, dou fé. 

Este documento foi emitido em 02/01/2017 às 23:52:18 (hora de Brasília) 

CHAVE DIGITAL 

00005b 1 d734fd94f05712d69fe6bc05bc 7 401 d3cc4el9b2ffa 7 cda277 dc2a23ab0561641 bd0debfa8d87adb3b00 
93b8ae 761813183dfc86fa1 c6e0da551 Oc3b84c61 07 411 a2428cb34483fb55a0ba0e6 

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para E-TlCONS EMPRESA TEC. 
DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA L TDA e emit1do através do site do Cartório Azevêdo 
Bastos, de acordo com a Legislação Federal ern vigor Art 1°. e 10°. § 1°. da MP 2200/01. 

Esta certidão tem a sua validade até: 29/06/2017 às 16:42:28 (Dia/Mês/Ano) 

Código de Controle da Certidão: 554511 

Código de Controle da Autenticação: 

36612906161637360331-1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento 
através do site: http://www.azevedobastos.not.br 

....... "·-.. ' ..... ... .. . ~-- ...... '.... . •, .. . . . . .. . _, . .. .. -.. . '··~ 
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CÂMARA MUNICIPAL DE BA YEUX 

Comissão Permanenle de Llcilaçõo 

REF .: Pregão Presencial n" 003/20 1 7 

Dolo elo Aberlura· 03/02/2017 

CÁ>'-IARA MUNIC"II'AI. O~ DA YEUX 
C0~11SSÃO PEI~MANENTE IJE I.ICITJ\ÇÃO 

I'ROClESS<?, AI,">MINISTRATIVO I ' OOQQ:I/201 7 
l'lli:GAO PRHSENCIAI. W ó01l03r.!OF7 

I'AOINA 64 

ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA ltda. 

CNPJ: 09.196.974/ 0001-67 - lnsc. Municipal : 100.962- 1 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE 
paro habilitação previsto no Art. 4°, Inciso VIl, da Lei 10.520/02 e 

COMPROVAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

O proponenie acima quolilicodo declo1o, em contorrnidode com o disposto no Ar!. 4", 
Inciso VIl do Lei 10.520/02 que está ap lo o cumpri! plenomenle todos os requisitos 
ex1gidos no respectivo insltumento convocolórlo que rege o certame acima indicado. 
e Decreto 3.555/2002. Art. 11 Inciso IV. 

Declaro oirJda. paro fins legais. que a empresa se enquadro como: EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE. 

João Pessoa. 02 de Fevereiro de 2017. 

CNP) 0') lql),'t'l-i/0001-67 
Rua Cccl't • Ntt.snda, fJ ; J,qu.s b.1 ·Jo.'Lo P<!o.,~o~ Pe 

<.EP1 !.l8Ul~-J.HI \B]) {)•H-~'.t73 
\ '.'W'II, t•·ltco•,!>.< vm lJr 
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PROPOSTA 

COMERCIAL 

O .P). oq 19(1.914/t'00 : -67 
Rud CcciiiiJ 1'-Ht<.IOOC), a; ).:lrJUIJn!x- -Ju. o i'CS!>Cll PB 

CEP: 58015· UO • {l.iJ} -'.'•t1 •N/3 
w~· .'. c :1 :·~.;. . Jr:r.lH 
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Ci\MARA MUNIC'IP~\L DII BAYEUX 
COMISSÃO I'BRMANI!NTE DE LICITAÇÃO 
R~QÇHSSO AI)~0NlS'I'ItA"nVQ 11."' {1000314017 

I'IUiOÃO PRESENC'IAL N"'llOOIJ3tWI7 
li 

----------------~~~==~==~~~-P-AO_I_N_A_6_7 --==~====~~J 
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX 
Comissão Permanente de Uc!laçõo 
REF.: Pregão Presencial no 003/2017 
Data da Abertura: 03/02/2017 

PROPOSTA 

1. OBJETO 
Contratação de empresa especializada paro implanioção e suporte técnico de 
Software. destinado ao contro le con16bll. folha de pog·amento. ,polrimônlo e 
d igilolizoçõo . 

2. DADOS DA LICITANTE 
ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA 
CNP J.09.196.97 4/0001-67 
ENDEREÇO: Rua Cedia Mirando. 84- Joguaribe- João Pessoo-PB 

ITEM 

I. 

2. 

3. 

4. 

DISCRIMINAÇÃO UNI O. QTDE. VALOR 
VALOR TOTAL RS 

UNITARIO R$ 
O Sistema de Contobílidode 

Público - SisContobil é um 
sistema de informação que 

processo e controlo o 
execução orçamentário. 

I= financeiro. patrimonial e 
MÉS 12 R$ 2.600.00 ·- R$ 31 .200.00 

conlóbil dos órgãos públicos. 
suo escrituração é pelo 

método de partidos 
dobrados. Desenvolvido 

através de regras 
respaldado no legislação. 

Sistema completo de gestão 
de pessoal voltado poro 
órgão público: Cadastro 
completo do funcionário. 1' 1 ~ 

incluindo foto: Geração de 
MÊS 12 R$ 2.500.00 R$ 30.000,00 

arquivos. em seus respec tivos 
lelouf·es atualizados. poro r' 

Sefip, Dlrf. Rois, Monod. 
Siprev. Sogres-PB. 

ConsigFocil. denlro oulros: 
Gerencio lodo o aquisição 
efetuado pelo Edllldode, 

olrovés do cadastro. registro 
e tombamento, 

depreciação dos bens. MÊS 12 R$ 1.000.00 R$ 12.000.00 
lançamentos de 

lronsrerêncios e baixados 
bens, em atendimento ao 

pcosp. 
Sistema que permite o 

gerenciamento de 
MÊS 12 R$ 1.150,00 R$ 13.800.00 

documentos em formo 
diQitol. 

CNPl: 09. 196.9 74/0001-6 7 ' ; 
Rua C«lll~ Miranda, 84 - Jaçuarl~ · Joi o Pessoa .. ~ 

CfP: 58015- 130- (83) 3241·9973 
www.c •tlcon~.co.m.bt 
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O Valor Total mensal de nossa pesquisa é de RS 7.250,00 (Sete Mil Duzentos e 
Clnquenta Reais). 
O Valor Total Global de nossa pesquisa é de RS 87.000.00 (Oitenta e Sete Mil Reais). 

Os Serviços Informatizados. desenvolvido por nosso empresa. formado por técnicos 
especializados. que certamente atenderá os necessidades dessa Prefeitura. no 
atendimento os exigências formais e legais inerentes à matéria. 
Os preços ofertados refletem os de mercado e estão inclusos lodos as despesas 
incidentes sobre o abjeto licitado. tais como impostos. encargos. taxas e seguros. 

3. VALIDADE DA PROPOSTA 
O Prazo de validade da Proposta será de 60 (sessenta) dias. a con tar da da1a da 
Apresentação. 

4. DECLARAÇÃO 
Declaramos que cumprimos todas os requisitos de habilitação. conforme 
disposto do Artigo 4°, Inciso Vll, da lei no 10.520 de 17/07/2002. 

5. PRAZO DE ENTREGA 

Conforme subilem 19.2 do Edital. 

João Pessoa. 02 de Fevereiro de 2017. 

CNPJ: 09.196.974/0001·67 
Roa Ceclll~ Mtranda, 134 - JaQuarlbê ·.lo! o Pessoa - PB 

CEP: SBOJS-130 • (83) 3l41·9973 
www.e~ttcon!>.Corn.br 
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CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX 

Comissão Permanente de Uci toçào 

REF .: Pregão Presencial nc 003/2017 

Dolo do Abertura: 03/02/2017 

CÂMARA MUNICIPAL Dll nA YliUX 
COMISSÃO PERMANENTE DE I.ICITAÇ;.\0 

PROCESSO ADMII'\ ISTRA'n VO "" 00003/2017 
I'REGÁO PRESeNCIAl N" 00003/2017 

PAGINt\ 69 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

JOSÉ RENATO PEREIRA CORREIA NUNES. como rep1esenlanle devidamente consliluido 
da empresa e .Tic ons - Empresa de Tecnologiq & Consullorla Uc!a .• cloravonle 
denominado Licitante. poro fins do drsposlo no edital do Pregão Presencial n° 
003/2017. declaro. sob os penas do lei. em especial o orl. 299 do Código Pendi 
Brasileiro. que: 

(a) a proposta apresentado paro participar do Pregão Presencial no 003/2017. foi 
elaborado de maneira independente pela empresa e.Ticons- Empresa de Tecnologia 
& Consuliorio Lido. e o conteúdo do proposta não foi. no lodo ou em porte. direto ou 
lndíret.omenle. in fom1odo, disculldo ou recebido de qualquer outro participante 
polenciol ou de falo do Pregão Presencial no 003/2017. por qualquer meio ou por 
qua lquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposto elaborado poro participar do Pregão 
Presencial n° 003/2017 nao foi informado. discutido ou recebido de qualquer outro 
porticiponle potencial ou de loto do Pregao Presencial no ·oo3/20 17. por qualquer meio 
ou por qualquer oessoo· 

(c) que não lenlou. por qualquer rneio ou por qualquer pessoa. influir no decisão de 
qualquer ou tro parHciponte potencial ou de fo to do Pregao Presencial h0 003/201 7, 
quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo do proposto apresentado poro participar do Ptegão Presencial n° 
00003/2017, não seró . no todo ou em porte . dire to ou indiretamente. comunicado ou 
discutido com qualquer outro participante potencial ou de foto do Pregão Ptesenciol 
n° 003/2017 onles do adjudicação do objeto do referido lícilação: 

(e) que o con teúdo do proposto apresentado paro participar do Pregão Presencial no 
003/2017 não toi. no lodo ou em porle. direto ou índirelomente. informado, discutido 
ou recebido de qualquer infegranle do Cãmaro Municipal de Boyeux. anles do 
aberlura oficiei dos propostos· e 

CNPJ· 0'».19~.974/r·Oül-67 
Ruo Cct1 ra wrcinc:~ 8·1 .. agu !P JCiàv l*r..ssoa • PB 

CEP· ~~L l 'l-1 JO • (tÚ) 374! ·911/3 
v. I'.'\', c. tr •• ons .<:o ·n.tlf' 

~ 
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(I) que está plenamente ciente do teor e do exlensõo desta declaração e que delém 

plenos poderes e Informações poro firmó-lo. 

João Pessoa. 02 ele Fevereiro de 20 17. 

CNPJ; 09 196.')7•1/0001 67 
R.uil Cecilia Mirando, S·í JcJpuar ll>e -JoAo P~~soa • Pa 

CfP• >SOl S-130- (Bj) .57•11 -9«;17~ 
w~r.,·w.~ tlcons.c.:orn.b1 
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DOCUMENTOS 
flllttl6 

DE HABILITAÇAO 

Cl~P .• 09 '1ti .rf:•: C:!JO I 6"..' 
Ru,, Cec.• f.tlrél~a.. S·· ·•\JUd h • Jo.ic c •• soa - Pl:i 

CrP: !>tiU'>·l iU • (b3J l)l\1 ·'39;] 
WWW.I! tKOil"i.COITI.bt 
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PREGÃO PRESENCIAL N" 00003!2017 
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CONTIV\TO SOCIAL DA socn:n.\DF U\~IJTAD:\. 
DENOMINADA: 

''E-TICONS- E\IPJH:SA.Dt·: "J):C\OU!S;L\ DI~L\FOR\1 \(':\0 S.: 
CONSULTORIA LTDA" 

Os ahaixo assinados: Ll'CIANO I-IENRIQliE 
FERNANDES Dt\l\T:\S bmsilciro, solteiro, natu1·al de .João Pcssoa
PH .. nascido em 25.07.1975, <.'mJH't•:-.úrio. portador da Carteira de 
ldcntida<k Jl

0
, 1.63H. un. ('\fH'did:l JH'I:l S<'LTl'l:Ít·ia da S<·gurant'H 

Pública do Estado da Paraíba. C.P.F. n". 021.NIJ l.ú7..J--H. residente a 

l
i? Rm1 Cactuno Figueiredo n" I 220 CEP 58.070-520 Bairro Cristo 
. Redentor João Pessoa-Pb. AILTO~ FERNANDES D.-\ SILVA , 

•1 __.......--bntsileiro, casado em R<.·gimc de Comunhiw Parcial de Bens, natural 
~/r de Campitul Cran<le - Ph., nascido t.·m 05.08.1971. t•mprcs:írio, 

,: portador <ht C:11·1l'ira dt• ldt·ulidadl' , •.. l....J76.20H 2" \"ia, c:qll·dida p<.·la 
Sl'l'l"l'l:'tria da ~l'l!lll':lll~·a l'úhlit·a do l"..;!:Jdo d:t l'araiha. C.P.F. n" 

. h20.lll6.554-S7. n·sid<.·ntt.· a l{ua :'\Liri:i ~ih\.'SII'\' dos Santos n" 19 :\pt" 
·\; · .. 305 CEP 58.051-837 Bairro .lardim Cidad<.· l'nhcrsitúria .João Pessoa-
"\~~-· ',·PB • .JOSE RENATO PEREIRA CORREIA :'1/l "'ES • brasileiro, 

''::.' .. ~ casado em Rcginll' de Comunhão Pardal de B<.·ns, natural de Santa 
Rita-Pb, nascido em 01.07.1973. cmprt.•súrio, portador da Carteira de 
Identidade n" 1.506.161, expedida pela Secn·taría de Scguntn~·n 

Pública do Estado da Paraiha, CPF n" 789.52 I .82-t- '72. residente ú Rtw 
Dcllim i\loreira 515 .-\pt'"' 201 ( El' 5~.tJJ5.2(l0 Bairro Bessa .João 
Pessoa- PB, \':\LQl IRI.-\ DF C..\l<\··\1.110 IDAI.I'\0 OLIVEIRA, 
brasileira, casada em Rcgimt• dt• Comunhão Lnin·rsal dt· Bens, m1scida 

/ ,, 

'\--"' 

em 28.07.1981, cmprcs{tria, porta<lot·a da C:tJ'tl•ira de Identidade n° 
2.577.814 expedida pela Secretaria de Scguranç~l Pública do Estado da 
Paraíba, CPF 043.891.564-03, t·csidenlc a Rua F..midiu Dias Gusmão n'' 
99 Bloco S3 Apt0 402, !\'langaht>ir:t \'11. CFP 58.058-852, .João Pessoa
Ph e Sll\IO'l'Y DE 1.1:\IA C\~TRO. hr:tsill'ira. ,·asada em Regim<.· tk 
Comunhão Pnr·cial dl• 1~<'11:0., n:lttrr:tl dl• .loi'll• h·..-..;11:1. na"iddu l'lll 

05.0S.J9S3, cmprcsúria , portadora 1h1 Cartt:in1 de Jd<.·ntid:tdt• n'' 
2.815.149 expedida pela Sel'l'l'laria d<.· Segurança Pirhlica do Estado da 

'(.; 
Paraíba, CPF D0 049.522.524-00, residente a Rua Presidente Ranicr·i 
M.azili n" 1795 CEP 58.071.000 Bnirro Cristo Rcd,·ntor João Pessoa -
Pb.- i'clo presente instrumentos pllrtil'lllarcs cunstitul'lll c organizHm 
uma soeicd:1de Limitada, nH.·diante a ki n". IIIA06/2002 dn cúdigo 

:/\-' I 

v.""· , .. 1, ,,, 

I ' ,-. 
C'ivii. que se t'<.•gerú pl'las clausula' l' l'orHiki,<.•s Sl'l!Uinte': 
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CO~TINLAÇAO DO CO:\ I'R\ I O :-.OCI.\1. 1>"_\ SOCIEDADE 
LIMITADA DENOMINADA: .. E-TICO:\S - E\!PRESA DE 
TECNOLOGIA DE INFORMACAO & COi\SlJLTOIHA LTDA~ 

CLAUSCLA PRII\1 EIRA = A sociedade girarú 
sob a denomina~·ão social de: .. E-TICONS - EMPRESA DE 
TECNOLOGIA DE J~FOR!\IA(':\0 ~..~ CO~"l l. I'ORJ..\ LTDA." 
com sede il Praça da lndl·p<·rHI~nrw n' I X Sala 3116 EmtH·csarial 
lndcpt.'ndência- Centr·o .João Pt·ssoa ···PB ( ·cp 5S.OU..490. 

CLAUSULA SE<; U~DA = O capital social 
será iniciuhncntc na <ltwnth• de RS 10.000.00 ( lkz Mil Reais), ou seja, 
2.000, (Dois Mil) quotas de valor nominal de RS 1.00 (um real), cada 
uma integralizadas neste ato em IIIOl·da cor-rcnh• do País, assim 
subscrita: 

L.l.'CIA:\0 HE:\RI<Jl'E FER.\' \:\J>F-.; I> \YI.\S 2.11110 n"s. <k 

. ·\. . quotas- RS 2.000,00 ( Dois Mil Rl'ais). 

\~J~AILTON FERNANDES DA SILVA- 2.000 n''s. de quotas - RS 

'\~~ 2.000,00 ( Dois Mil Reais). ,, 
'· 

.JOSE RENATO PEI~EIR·\ CORHF.I.\ "\;I NES- 2.0011 n"s dl· quotas

RS 2.000,00 ( Dois :\lil Reais 1. 

VALQUIRIA DE CARVALHO II>:\1.1!\10 OI.IVEII~A - 2.000 n"s 

quotas- R$ 2.000,00 ( Dois Mil Reais ). 

/cc~ Sll\10NY DE LIMA CASTRO- 2.000 n"s quotas- HS 2.000,00 ( ()ois 

Mil l~cnis ). 

\·. 
' \'' 
./ 

CLArSliL:\ TERCEIRA.,.\ sociedade tem por 
objetivo a exploração do se~uintc rumo de negócio: Dl•scnvolvimcnto 
de programas de computador sob cncomcnda c Consultorht em 
Tecnologia da Infonnação com lnl'a\·ão. 

CLAliSlJl.A ()l'AH.TA = A sociedade iniciará 
suas. atividades nn data de registro dcst<.· documl·nto na .JUCEP, c seu 
prazo é indeterminado. 
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CONTINUAÇAO DO COl'íTRATO SOCIAL D:'· ~OCII~DADE 

LIMITADA DENO,\IINADA: F-TICO:\S i\:\1 FHL~,\ DE 
TEC\OLOGIA DF 1'\FOR\J.\( .-\0 & CO\Sl'L I'OIHA I.TDA". 

CLAllSliLA ()UI~TA = As quotas são 
indivisíveis c não poderão ser cedid:ts ou transferidas a terceiros sem o 
consentimento dos demais sócios a qul~lll fica :1ssrgurado. em igualdade 
e condições c pr·cço direito de prcft·rências para a sua aquisição se 
postas a \'Cllda, fot·nralizando, sl' n•alitad:• a l't'ss:io delas, a alteração 
contratual pcrtim•ntt·. 

l !I CLAl Sl L\ SE\.T~~. -= A n·sponsahilidadc dos 
;: ; ,/ socros é r·estrita ao ntlor dl· suas quotas, mas lJIIl' todos respondem 
. t~/ solidariamente pela intcgraliza\·ão do capital social. /:11 

CI.Al!SliL\ SJ::TJ;"\1.'\ == :\ administração da 
', 
. ., . sociedade cabení aos súl'ÍO!-> : Luciano l·h·nriqut· Ft·rnandcs Dantas , 

. :~\' \ ·José Rcnuto Pereira Cort'cia Nunes l' .\ilton FL·rnandcs da Silva, com 
\}\'~!.!J:-\.ÜS poderes c atribui,·õcs dt· assinar, autorizado o uso do nome 

. ' ~~~·-1' 
I•·· 

'I l 
•·I ,_ ' 

'\" empresarial, vedado, no entanto. em ath idades cst ranhas ao interesse 
social ou assumir obrigações seja em favor de qu~llqucr dos quotistas 
ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sem autoriz~u;ão dos demais súcios. 

CL\ USUI.A OI TA \A == .\o término de cada 
c:HrctcJO social, em 31 de dczl·mhro. os admini!.lrador<'" pt·cstaram 
contas justificadas de sun administra~·;io, JH'Ol'l'<kndo a l'lahoração do 
innnt:írio, do hahuu,·o patrimonial c elo halan,·o <k rcsult~Hio 
econf>mico, cabendo aos SÓ(:ios, na propor~·:io de ..;ua quotas, os lucros 

ou perdas apurmlos. 

CJ...\rSl'L\ '\0'\-\ =--= '\os quatros meses 
seguintes ao término do exercício social, os súcios dl'lihcran1o sobre as 
cont~1s c dcsignarfao administrudor(cs) quando for o cnso. 

CLAUSULA DECIMA = :\sociedade poderá H 

''::./ qu:1lqucr tempo, abrit· ou fechar filial ou outra dependência, mediante 
{.= altenição contnttual assinnda pm· rodo~ os '>Úl'Íos. 

/' ,'_ 
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CONTINUAÇ;\O DO CO!\TRATO SOCL\1. D:\ SOCIEDADE 
LIMITADA, DEN0:\'11!\:ADA: ·•E-TlCO:'\S EMJ>J{ESA DE.· 
TECNOLOGIA DE INFORMACAO c.~ COLSULTOIUA 'LTDA''. · 

CLAli_SU .. \ t>f:CI\L\ Pg_I:\l_fiRA c-:o A titulo 
de Prú-l.:thon~. os súcio, podt·rilo rl'lira,. llH.'IIsalntl'llll' a ti· :1 quanti:t 
min:ima permitida pl'la lt•gisla~·iio do Imposto dt• n·nd:t. "l'lldo t·s~:l 

ll'\:tda a débito da '-'OIIIa dt•spesas gt·rai-. da -.odcd<tde. 

CLAliSUL:\ DI:~CIMA SE(;tJNDA =Falecendo 
~~~ ou interditado qualquer sócio, a socil·dadt· contirHillrÚ suas atividades 
1\! /com os herdeiros, sucessores t.' o incapaz. i\'iio st.•ndo possível ou 

.. J\~· inexistindo interesse destes ou do(.') ~údo (s) rcnranesccntt.•(s), o valor 
·' de seus lwvcn.•s st•rú apurado {' liquidado l'Oill bast• na situação 

patrimonial da sociedade. data da n.·..;olw;ào, n·rilicada em balanço 
, especialmente levantado . . \ 

\\~~~\,i'j~/ PARAGRAFO ÚNICO = O mesmo 
"'*\~ procedimento serú adotados em outros casos crn que a sociedade se 

\' rcsolva em relação a seu sócio. 

\ 
CLAL'St:L .. \ DECI\'L\ TERCEIRA = os 

sócios administradores, declaram sob as pt'lt:IS da lei de que não estão 
impedidos, por lei l'~pecial, l' nem rondcn;Hios l' nem sob efeito da 

condenação, a pc1w que n~dt•. ainda qut• temporariamente. o acesso a 
cargos públicos; ou por crime falimcnt:tr, til' pn·varkação, peita ou 
suborno, concussão, pccuhtlo: ou contnr a economia popular,contnl o 

,._.,., sistema tinancl·ir·o nacional, contra as normas de defesa da 
concor·rência, contra as rch1~·ôcs de t·unsurno, a fé pública ou a 

propriednde. 
,_, .. ,, CLAUSCLA DECI.MA QL~ARTA = Fica 

eleito o foro de .João J>cssoa-J>h., para o l'Xl'J'CÍcio c o cumprimento dos 
direitos c obl'igaçõcs rcsultantl'S dcstl' l'onlrato. 
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CONTINUAÇAO DO CONTRATO SOCIAl. D.\ SOCIEDADE 
LIMITADA DENOMINADA: E-TICONS !•:i\·1J>RESA DE 
TECi\'OLGIA DA INFORM:\C\0 \.~ CO'\St:l.TORI·\ i:~··D.·\:: 

E por t·~tarcrn assim ju~tos c contnttados, 
assinam o prcsl·ntc instntmcnto l'lll (IJ (tri·s) 'ias . 

. Jmio Pt~~soa (PB). 22 til' Outubro dt.· 2.007. 

Lul'iano Hcnriqut· Fcrnandí.'" Dantas 

Ailton Ft•rnandt·s da Silvn 

' . ' 
\: ... ,r I . , ./ ! ~ ' 1-: ..__ -·;,,',•,·;,, /,·:'-'.\;'" } 

.Josl\ Hcnnto Pcrt.•ira Correia :'\unes· 
I. . 

'· lt· . 

Valquíria de Carvnlho ldalino Olivcir·a 

Simon) dl' Lima C1:-tro 
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ALTERAÇÃO CO~TR:\TI :\L .'i" lll. IH SOCIEI>:\1>1:.~.1.\JITAD.·\. 
DE~O!VJL"\AlH: "E- TICO'IS F\II'IU:~ .. \ 1>1 .U:.r\';:OUJ(;(A DE 

1 ~F o R''" c\ o ~\ c o ~·:.t.: .. L.DJJi!. . .\ L-' 11_0 .. - i\ 'E 

o~ ;:b.tiw .l~,l!l.td"'· i_lj( 'lt\:"--:{ I HI \!1\!QUF FI:!{:>:A~l>ES 
DANTAS. brasileiro, ~nitciru. natuntl d~ Jofu> l'.:swa l'll, na:;cid<> em~~ 07 1'17~. empresário. P<'rtador 
!la Cartt>ira dt' ldcntidad<' ri" I.I>~S.IS~. c'.\p~did<t p-:1,, ~:·:rc·~an;t d,· ~.-::<::at\.;.r l'lJI>Ii<:a do E:.t:t.lo da 
Paraiba. CPF n''. 01J.St)J.67t .1~. rco.,:~L·::t~.: .1 i{t;.l r •. :::.t:11• t :"•l i:,:,' J ~.> j ~J .. ~"i.(J:ü.520 h'1lrn) 
l'r:shl Rc<l<:ntnr J<l<)u 1\·~~o.t l'll ·\íJ lt ''·!i· i\~. \\;1! ~ ;J.\ >ll '. \. :·'·'"l•;:·u. ~.:,:,ado .:111 Rc:Tll<' 

de Parem! de Bt'n~. nawral lk l';unp111.1 t"·''"k . !'b. ;l.•'<"id,, <'lll l_h 1):\.1 117: .:rnprc\aria pon<td<~t ua 
Cancira de Identidade n". 1..176.20S 2" "'''· np~diua pc·l.r Sc·crc·t.u ia <!1: S<:;;•.rr:Hlp l'ul'IH:a do btadv da 
l'<tmíba, CPF n•.: 620.016.55·1·87. residente J Rua :\!;m:• Silvestre do> Santo:; ti". 19 Apt• 305 B~irro 
Jardim Cidade Univcrsitári~t CF.P: 5S.05 Ui3'i', JOSE RE1'.-\Tü I•EHI.IR,\ COHHEIA NUSES. 
bmsileiro. casado em regime de comunhill' parcial d~ h~n~. n:thmtl de S;mta Hita l'b., nascido em 
O 107.1973, empresário, ponador da Carteira ldcmidad~ n''. 1.~06.1 ó I. C\pcdidil pela Secretaria de 
Sc~urança l'ubli.:a do EstaJo J;, Paraiba. CPI r:·' 7S'• ~:: ~:~ · 72. roid~n~~ :: I<'''' llcllif' \l,,rcir<: n'' .'-!' 

_.\p:' 101 CEP: 58.035.:!60 Ba'rro lk"" .it•:ltt i''-''"'·' l'h. \'·\I.(H 'li' i'\ ll! l ·\f{\'.-\1110 ID:\1.1~.0 
()ll\'EIRA. brasill .. lrn. casad~• \.'IH H~~.!Í:Jh' d~· ( 1l:lHIId+.~•) I ·l;i·.;."J·,,,: ,!.. !kr1 ... na~d~.ta t~lll 28.0"i JlJ~l. 
l"lllrn:s.llla. pon4tdtHa da c. ·:lrt<.'l! .1 ;,~..,. fd·.:n~ 1d.!1h· ~ 5 -:-·-. ~; : ~·\;···:,li .I:! i-~·- ·.l ~~.: ·.:t.t! t.~ _i:._• !'-.egtu ;\'l~cl l't:i ,h .. :;J 

jl, L_ .. taJ~) dil P.ara1l .. ,L t~l'!' 11.j; ~lJi ::i.;:)~ t_· .. •,k·~·. ,,_::I t'Jid·· _;:,: .: .• ·.]n~~o n" tJq B~n·~··· '-'-' 
:\;n.:·.t:: .. \l;m;.ün:rr;r \11. Llf' ~1\P_':-;;.' •·:! ....... !'!· ,. "'~'l••·.1 u: ll\1.'\ C..\:-.11\\l, 
!'ra"iJeua, ~-=~ada l!tll !(cgirH~' de Ct 1::lwthao ;;\U'{'J;.; ,:l· H~·rb. nattJ!:d <k .1~,,1u f"~~~.ua. na~dda t:m 
OS.08.198J. cmpn:~aria. portadom da Can<'"·' ck· ld~llltdó!(k ·(. :~-~ l '. 1-l'i c'\p~dida pda Sccrt:!•tri<l d~ 
Scguranç<~ Publica do Estado da Paraíba . CI'F n' 0-l•l ~22 S~-1-IHi. ""''d~lltc .1 Rua Prc~idcntc Hanicn 
Mazin n' 1795 CEP 5S.lli 1.000 Oairro Crt\ll.• Rcdcnt<•r Jo.1o l'c~'-""· >oc:io' Ja ~ocic:dade !imitada 
denominada:" E- TICONS- FMPRESA lll: TFC~I •te •<i i·\ DF INI·UJC\1-\C,),O & CO:--rSCLTORIA 
LTDi\ • ME". com scd.: na Pm~·a da lndqll.'lld.:·nd.l u·· I:' '>:tia :Hlll Fmpr~·s:mal l:ldt:p~nd~nda ('entro 

João l'~:s~oa CEP: 58.01.3..19ll, C11jc• ;lt" '"nsliiiHÍ\t• ct:c,•!:tt:l·>~ .t:ctu!'.ado r-a .lt:nia Ct>lll<:r<;ial Ju 
Fst rdo da !'Jraíba, sob ll 'li RF n'. ~5,::ll,).fl•'ll 1: i''·· :,·.p;t'-';''' u~· ! ; i 12(:,_,., lmcrito no C~J.1s11o 
;-.:;tcional Jc Pessoa Jw idica .,,,h o w· O'i I '11> •n.: f!Ji·ll _,, 1 · J! í Slll. \ ! ;\ 1. de C!'lllllnl acurdo, alterar n 
l.'lllllrato sncial, mcdimllc a kt 1:·· I O..IÔÍ> '.'Oo.' ,,,, wJ'!'" ·:,.,i:, .11;::11<' tl.t· ''-'!'.ttitll<'~ cl:llt~ul:ls: 

CLt\l iSLJLi\ !'){I~IEIRA I i<:<a :~<Imitido n;1 ,cç1<:dadc " ~ocio I·ABIO 
MOURA PESSOA. bra~ilciw, casado ~"' Rt.:gimc de Comunh:1u llc lkn,, cmpr.:s:t; io. 
nascido em o 1.0 I I% 7. natural d.: C:m1pina Grande: l'r .. ponador da Cédula lk 
ldcntid<rdc n'' 1.066.6'1~. npd!,!J jl•''" S•:•:•c·:aria Pul,!icoJ "'' ht::Jü tht !'ara1t>a. CPI' 
n''. •i'lS.760.:'~-1-S7 

~~~~~~;;.;:~~:~ ~~a 
s ~: ~;: ~ 
2~:i Ü) co~ g 
'!.. Q - -:o 

~;: h ~ t 
""~ ..,~ ...... ., 
3~i. }(~~~ ~ ~ 
,-.~~ • 6CQJ2 

~. ~ .• ~ t ãi ..:.,.., o,: ~ - .. N f..j'.._Jl 
::~; ~,. Oi-'"'=: 

I"<: • co ~- -~5']~ §~ ~ .,o!.-i ! ;... Z.;;íl' 3:tt'tD·,-. Q;::"' wl ·-O OU)~~·· 
~·jqc~ a~ ... iig 
o~" o~ i! o l!~o ~:!!~•rv. t~ ~ii 
Õw"'.~ ~,.._ ,!:!~o 
: ~·~&" ~ R~-u 
(1):::;> § - .il ~ 
"·c:q"'\L"' ~}~C1H~ 1 ~ ~ ii ~ ...... , ... - .. 

<~.·:~ :)!.,;'i "' ·ª o cn?:-4<::§ ~.r ~ 
0 •.. 1· §.1.: "'o"' 
.fin f' Í :!l -2 &ll G; ' a! o rn u~ 
~· d.., ~ Q": 8!8 .~ i 
~~~. 13 c !à 
::;:~ t! ~~~ 5 ;; ~ ~... > 
;..:~_._,' :g ! 
"'·"'' u 

\. 

~
~I 

~· ·~ J~ 
\ 

1. I ~ ~ ~ 

L/ 

t.:l.o-\•.~Sl 1.:\ ~!·.•,il;',!l-\ ... , ... !<.,,;,,!'~lira··;.;,, ·,,JL!·:dadc. a \o<:Í::' SIMONY 
LJE I.J\1:\ \ :\~Tf\tJ . .1-1 •!; t. :·~~-:~L: ><r.: !::.:~ .. :IH"> .. ·.·~-· ~r:m;-fi.:l't' :--d,,!) (tl!~h tk 
capl:~d ltU ·.ca;•,)í de..· R~.:; ~~\itj ;, I•, u: '1:1'' r._·.t:~ ;~.~~-.~. ,,_,, !·• .-•• ~. .. ·l:l- .~dm:t,dP. r.-\:~ln 

r>-·IOLJI{A I'J::-.SUA, Jól ''"' dcmai·, ·,o,· , .. s:'rr:.!il<'l'~IIJ ,·,.11; ::u.:; <<ll;l, d~ l·apital no\ ,tlor 
d.: RS 2.000.0IJ(dois mil,~,,;, 

. :r 
\1) ~: 

/:t ., 

CLt\USlJI.A TEIH'I'!Rt\ ,\dminim;tç:lo da 'nci.:dadc passa a ,;cr ~~pedtda 
somente pelos sócio~: JOSI~ 1\FNATO !'I RI IH·\ C OI< 1<11.'\ ;o;L:Nt:S ,. Ali. I • l'' FEIC\ANDES I lA 
SiL\'.·\. que incurnbint ~k t .. )\l.J\ .,~ P~"~l.'!';:..;tlr..'" ~.· :~.·~~rc,.-..··!l.!í.t :: v.·.c;:·!:.J~,· ":l\•l ..: p;t~'ll\,:, .!~Jd:-:-"si ..: 
L'\tr.,judKhtL ~ts.sinarhJ,, ~1 no·n~· .·:\ il ,HI ;t_ir:-. :.h:.::nrn:·.: .:i~.:..,-~- J.: ..!1.:11.' :.i:, ... ~."hl, l.'LHl1t> l~a~ nu kcilll tio 

(,;Ontrato . 

CL\1 SUL:\ •.'c :\I( l.-\ .\ ···~llilllt,t:·,t~~tu ,k:;.lr .... ,.,(, ·" p.:r:a~ dJ I.<!!. de q11c 

tl~O C~ta in}p~Jida ·.h.: C:\'.."Tll.'l a ;~c.!nllrH'\tf,~\:1\' Ja ~l· .. J·:J:~~!r:, por r~:; ~--.p~· .. ·i,l!, Oll l"lll \"JrtüJt.• t.k 
Clllldclla<;<)o Criminal, 011 por S<' CllCOilllilf' \(lb 0> cf<'ÍitJ> •kl;: 'JliC ICdC, ;uml,l ijUC tCillJIOI'ili'ÍillllCiltc, ll 
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;tc~-ssu a cargos p1iblicos: ou por crime llllimcntar. de pr~\·aricaçoll.l, peita ou suborno, concuss11o. 
Peculato, ou contra n economia po1'ular, comm o sistema financeiro nuciunal, contm normas de tlefcsa da 
concorrência, contm os relações de consumo, fé publica. ou a propriedade. 

Comrnto Primitivo, CLAUSULA QUINTA- Pcnn!lncccm em Jllcno vigor as demais clausulas do 

03(trcs) vi!IS. E • por csturem :tssi m. juMos r: conuntndos,assi mnn u prcscnh: contrato em 

I 

4F r {I Correia Nunes 

.\!)Flri\0 ô'I'IES !lF.ZE".RA 
SI!GRETIIRIO GERAl. 
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ALTEHAC\0 COi'\TIUTl:AL N" 02. 1>,\ SOCIEI>Ailf.: Lli\11TAO,\, 
DENOi\11:\,\D,\: ··E- TICO:"'S E\II'HESA I>E TECXOI.O<;L\ DI·: 

I\;FOH. \1 .\(·.\o & < '0\.SI I.TORL\ LTD.\,. ·:\I E 

DANTAS, brasil'·'r". '"11~1r" 
da Carlcira de hknli,t;,,k n· 

o, dh"''" .t>>ln;:.i•»· l.l Clt\NO l!LxRII.ll'l' FERI\ANDES 
!I,JHUal de Jo:\o Pessoa- f>IJ. ''"~ddo l'lll 2'-.07 197~. <'!ilprc~ilrill. ponador 
r .fi~S.I)! ~- <'\jWJiii:J r•,·J" '-n !ÇI:Jri .• ik .,,.,·u: ,J!I\':1 l'u!lli-::1 dt• L~.t.Jdo d;, 

{;L, P:Hcj;tl t..k Be_:o. r1,,; .11Hj''.:1: <ti ltJdl 1:. r•.1·~ ;,j, 1 ~..-:~! n·- H:-; 1 .,·~! .... ·u·.~,r-.. ·~:tfl~i po:1:h!ot J:t 

( :ur· .. ·1ra de- !Ucnti(l:~oh: :l · l .: h .~OX ~···.r,:. ·.:'.Jh:d:~!;l;·.·L· , ..... ·rl:ari~t lk -'C!~~~r~Hh,-'~! PubJk~1 d<1 J.~l.l(hl da 
hu-.lílliL CPF n''.: ú~il (•i f> -:-:.:.~i. ~"~'d~•JI•·" R\1.1 .\!;,:1.> •,j[,,_,:r~ <k· -;:·.::<<'' rr I'J o\p:·· 30~ il.::rro 
b:dnn Cidadl.' I "'''''"!<~•·:. <.'1:1' 'Xo->r ~~~ j(o:-,; i!! ',-\TO í'í.:{l iR·\ ~URREI,\ :\L~,Ui. 
:,r;hih:!lo. ca~Jd~1 cru ~\.':;~!n-.· .. tç f.'\HHtH:!t.i~' j>.tl .. l.d ~j~ bl'w. natur;d .. !t· ~;1'1la Ritn Pb., na~cidil c.:m 
o: .o• IIJ73. cmprt·~.:r '"· ::•-•r::•,hJr da Cu1L'IJ '' ldçn:íd :ck " 1.506 I(, I. ,·,pedida pcl:: Sccrclan:t d.: 
Sc~urança Publicõl do bmdo da Puraiha. CPF u'. 789.:'.:!! S~t-7:. rcsidrril<' ,, !{Jia !klfin Mílrdra n" 5!5 
Api" 201 CEI': 58.035-260 lla:rro fkssa Jt•lo l'~'"'a 1'1'. \ ,\J.Ol.riR! \ !11 CAR\'A! 1!0 rD:\i r\U 
OUVI:!RA. brasik·i~;•. '"'~'1.' c'lll Rc·gin~<· ,!c· ( ••:n::n!·.:"' · ua,al t:: ;l;<J·. ~:::,c:d;: ~::: :'S rJ' •1:". 
f."''rnp l"~ar::L pl1n;1,h•r.: J:~ l·~r.: i.~ de 1,;.!.,-t·,· t~l.t~Jt.: :. '· ~·; .S ~ i ~· \;,~· .:uJa p~l.: ·H •• ,:._., .t: ~~l d~ \~.,.·guranÇíl i'uhlt.'a 
do r-~m•h• da l':u;ui•.l. t'J>l ·•:_;S<)i.56-l-•1.:. 1,,,;,·~:1·.- ,, 1'-'"' Fmidi" U1.1~· \.,u;nlótc' 11" <>9 BJ,,,,, SJ 
Apl"-102, l\langah<'li.J \'li <.,I' ~S.05l!.S:i.~. Jn•\•> !'~"''·' l'l• ,. 1':\flfll ~ltJI :R.-\ I'!'.SSOA. IH<~~llci!,>. 
''"""" ''111 Rl."gimc ,k c.llll.IIIIJi)U l'iH'Li;d <k llen~. [l.lllll.d d~ Calllp1lla (irandl' • l'b. llil~..:i-J<• Cl!l 
01 f•!.l967. cmpn:\,1rtd. p'nt:h~~-'r;t du C,lq.,:ir:! Jt.· ;,!t::,li.:a .. k; l.06hJ•'~2 -:'\rcdJJa pd~t Sl:(.;n:l,,na de 
~C;!IIranç<~ l'ublic:: ,J,. I 'la•'•' .:.: Par;ullii . U'l 11'' .• :••s ~(,1) ~-li-l-S'7. a--.;,_r.-n~c· a Rt•a I'Jcsidclllc R<uJicr: 
,\lalill w· 179~ crI' ~S.(I"l~ fl'll) ll;:irru CIJ\tP 1\cd<'llll>l Jt>ill) l'cs~oa. ·,;u.:i .. ·~ da sodt.:dadc linlltilda 
denominada:" E r lt'ON:-. l.iv11'RESt\ DI Tf.CNlllt lO r,\ DE IN F< li\1\·IA(, ,\o & CONSUI.TORit\ 
LTDA ·ME". com sc<k IW f'r;t,a da lndt~P''IlÓl-!i~lil n•· ! ~ '\,Jl;, .~06 Emp:e,;<eia! i:1dc:pcmkncra c:,·rnro 
- Jo~)o Pessoa CEP: ~~.l·l~.~·;o. (:O.tjo a!t) \P.,,:J:~J!!'.~· c~··_(,:t:r~:·'il.' .tr·.jV'.t.:~' n~: h:n~~t Cun·,~q:ial {1r, 
Esl<~lfo dn Pumíb.J. ~·"' ,, 'i i( r· ~:·· 25.:(•(1-11>~ 1-L~ pu' .:~, 1•.:, f:,, t~~ ; -l : L .:\)11'7 . ln~u I!<• no C;:da~tro 
~::.-innal d~ !'1."5~•>:1 .I•.Jr<lll<l •. ,•i·- l• n'_01l I% '17-t IJ(J(J:.r•7: 1\!.~0I.VI.\l. ,;.- L't'llllliiJ an\J'll(l. :111.:r;n o 
COrllr.lhl ~<Kiaf. rllc'dJ;llll< ;1 k'l n· i (),.Jil(J. ~(J(J:' do ''t•di~<' -:!I :1. t!ian!r.' d;l\ ··:0'lilllle:. d.l\!.'!;(;J'> 

li -\1 -;t;J A 1'1<1.\ll.iH·\ I' '"""e1•: ,b I ~:r::.: ._.IJ('(J:<~ 1'1\lP!~I.S:\ 
DL IH'\(>J•J(if,\ DI l'\r·:Jr{\l·\1,.-\<•,\: 'u:--.sc·r r<•IU:\ LID:\ ~JF" pw .... :r:: 
J'llttl .! P!·,1,., , ·~:ld>~..; Br~:nd:~(- 11 ! }~ .._, 1L1 i í ,· l;n11!.,i.1 Jq.!o Pc5~~w Pb <'<.·r 
~~-ll~O 5(>1l 

Ci.-\1 '\LL1\ SHil l\fl,\ .\dlli•III'·I:A'êio dJ '"rrcd,tdt• pa~:;a a '<:r 1.'\flC:thdu 
somente 11clos sócio;· J•l~l 101\,\Til I'U{F!f\,\ <'t>JWII.·\ ~:1.\l·:s ;,,, -\ri.IU!\ rr-.1\\:\\DL~ !l-\ 
Sll.\'1\. qu~: incumbu.J dt· "'.!"' a~ upc:r<~çú..::. c rcprc•."Jii,Jr.t ·' '>llCicda:k .11i1·;: <' pas,iv::. Judicr:lÍ e 
E:o.lr<IJUdiCJ:tl. assinand•• ,, rllul:c· '":I ou ;Ü'r<:lr.:d:mwnt.:. ab.u\o ua àcrwmina,·;1o. como fuz no fecho dü 

contriltu. 

l'i.·\l ·Sl-'I.A fTgCLI!C\ .-\ ·, _ _.,:..-d.:d.: tem p(>r nbJcti'o n "'P'''raç<lo tf,, 
seguinr~ ran10 de n\.·:;_or•o ( ,_ln ... u;toria ~m !t•t'iltd,l:~:.! ,LI Jr~l~•lt!:J~·i!l•. ·1 :·;,•,amenh' J:: dndo:-.. pron:dPf't."" 
de scn·ãç~.h de ~pliría\·.11, ~· ">t.'l\ '\•" .. r.: lhl...,pt•tl..~·.l'nl n., ':'t':IJH.'l Dc)·~·::\·,.f·.~rn~.~nru de p:tl::ntnl:l;. dt: 
ÇOlllptUador !'lub t:lll.,'t•ntc.·ld:: .. : ,..,uportl' I\.'\ llll L nl:ttlll~"·n;·m) ._. oliH•h ··e..: I\ H; o~ eJn t<.'c.ncalogia ~!:t 

inf'-'nnaç:io. 
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ALTEH ·~:,;ÁO . CONTRATUAL Nu 04, DA SOCIEDADE LDIITADA : 
.. "· L: - TICONS EMPRESA DE TEC~OLOCIA DE li':FORMAÇAO \.~ 

CO:'\Sl'l:rORIA L TllA .. - \H:. 

Os abaixo assinados : LUCL\NO HENRIQUE FERNANDES 
DANTAS, brasileiro, solteiro, emprcsúrio, natural da ciódc de João Pessoa- Paraíb~1. 

nascido em 25.07.1975, portndor d(> CPF !1° 021.891.674-42 c do Registro de 
identidade RG 11° 1.638.183 - SSP/PB, rcsidcnie c domiciliado a l~ua Caetann 
Figueiredo 11° 1220, baii'I'O Cristo Redentor. nu ciclad~ de João Pessoa. Estado d:1 
Paraíba - PB, CEP 58.070-520, AILTON FERNANDES DA SILVA , brasi:cirll, 
empresário. casado no regime de comunh:k p:u·~·ial de lk·n:;. n:Hural de Campina Grand..- . 
Estado da Paraíba, nascido l'lll 05.08.1 t.J?I. ponaJor da C0dula de Identidade 1.476.208 -:·' 
via- SSP - PB e CPF sob o 11° 620.016.554-87, residente c domiciliado na Rua Maria 
Silvestre dos Santos, 11° 19, Apto 305, bairro Jardim Cidtlde Universitária, na çj.r-.-"'"~., ..• -p-.,.-,.,-:.,.~""~-". -•. -, .. ""'"'-~ ...... 

, ,,-.,,.~tJTtt:.l~~ l'(t;t~A·f. 

de João Pessoa, Estado du Paraíba-· PB. CEJ> 58051-83 7, .JOSE RENATO PERE ~., l lii j{ .q 
CORREIA NUNES, brasileiro. casado em t·eg:ml' dl' ._.,)!:nmk1o parei<:! de 1 3;-: il ; ! ~ 

"'~ l: ..-c.sa. 
empresário. natural de Santa Rit:-~, Estadc· da l'.~raibzt. !l<l!'l'i,[,, ~·m Ul.(l7.i97\ portad1 ª~.; .. ~l!~jl~ ~ ~ 
Cédul:-~ de Identidade 1.:'0(, ](,]- SSP- Jll~ •: ( Pi· ..,,,h c 11 7~<J'):21X~4-72. !'l!:'idcl J..s: i ~~~cof 
do~niciliado n~ Rua Dcllin ~1orcira , ~~, .. S 1:': :~J?l~ 2U I., ~)airro Bessa, na ci~l~t~ ~1~L!~l ~ ~ 
Joao Pessoa. l:stado da Par;ub<l- PB. Cl:P 5~0..).)-..:00, l: l·ABIO MOURA PJ:..SS eqJ!l §~ ~g~ 

v-~o~-'2 IM ce-
braSileirO, casado em regime de comunhüo P'trcial de bens, empresário, n::nur2 ~á!'~ }õ ~ ~g 
Cam~ina Grande , Estado da Par~ib~, nascido em 0_1.0 I: 1967, po:tador du Cé?t~l ~~f:·~~·;~ P! 
Identidade 1.066.692- SSP- PB c CPI· sob o no 498.7h0.5~~1-R7. restdcntc c domJcJl ~ ~;~;·J::; e~" 
na Rua Pn.:sidente Ranicrc Mazilk , n" '. 795, bairro Cristo Recknwr , na cidad ~{;~fi.~~ j 
João Pessoa, Estado da Paraíba - PB. CEP 5R071-000, sócios componente ~~f!f@ 1 ~ ~ ; 
socied~dc limitada sob o nome em1~·c'iarial :k ·~ .1: -:-.TI CO~~ EMPI'~Es;,. ~:;: t!i i~~ ~~ 
TECNOLOGIA DE IN~ORM~ÇAO ~~ CO.:\Sl;LI_üR~.~L l_DA - i•lE . ~ .. Í §h,g ~ ~ 
sede na Praça Caldas Brand<IO ll0 18. Sala I O l . txurro de I ambta, Joao Pessoa, Pb, < ~~1: ~~a J h 
58.020-560, inscrita no CNPJ sob n;) 09.196.974/0001-67 L' na Junta Comercial do E~~~· & !t'~ ... 
da Paraíba sob 25200469143, por dcs1x1cho de 14.11.2007. RESOL VEI'vl de co1 ~ ;; ~ "- > 

il'. , ' Ji 

'\ 
acordo altt·rar o referido contrato c o L1ze1:1 111\.·di<l!:tc as se~~<!intcs <:láusu\a:;: '•~· ~ _ _::.J __ J 

)
3

- Chíusuln • A Sociedade que tem por Objeto Social n Prestação de Serviços de 
Consultoria em tecnologia da informa-;üo ( ét3.ll-<JOO l , Tratamento de dadl'S. 
provcck>!'CS de serviços tk ap!icaçüo dl..' hosp.:dog(:'m na tiltl..'!'llL'~. l (l3.ll-9-0tl), Suporte 

: ~· t<.:cnico. manutenção e outros serviços ~:m lt..'-:nologia d;.J informação •: 62 .09-1-0(1, 
<"\ .?~ Dt:senvolvimento de Programas de computador sob Encr!lll'.!nda ((i:!.O! -5/00), passa a 

ter por ob.icto social, Serviços de Desenvolvimento c l.in·nciamcnto de Pro~ra11w~ 
.. \ '· de Computudor Customiz:'tvcis (62.02-3/00), Dl·scn,·olvimcnfo tlc Progr<~ni<l.-0 ,lc 
\\~~~>,comput:ldol· sob Encomenda (62.01-5/00), Tratamento de Dad<;s, Provcunrcs dl· 
\, .. 'serviçcs de Apli-:!ação c Sl·rviços de Hospedagem na internet (63.11-9/00), Outras 

A~ividadcs de · Prestação de Serviços de Informação não Especificados 
:;Y Anteriormente (63.99-2/00), Portais, Provedores de Conteúdo c Outros Serviços 

delnfornmção na Internet (63.19-4100), Suporte T(~l·nico, Manutenção c Outros 
Sci·vicos c!u·TI ~62.09-1/00), Trcinanlt'nto t•m Jnl'orm;íli<:a (85.99-<í/03). 
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Con\!llt'.'!Çilo da QL:ARTA ALTERAÇ:\U cu~·lt\.:\ :·L.\l. DA SOCIEDADE 
LUHTADA E - TICONS Etv1PRES:\ DF TECNOLOGIA DE !NFORMAÇÃO & 
CONSULTORJA LTDA- I\.fE. 

23
- Chíusula - Todas as cláusulas e condições estabelecidas no contrato de constitui<;<io e 

posteriores alterações não modificadas pelo presente instrumento permanecem em pleno 
vigor. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento na em 03 
(três) vias de igual teor para arquivamento na Junta Com~rcial do Estado da Paraíba e 
demais repartições competentes. 

t- , .. \ 
I , . 

.,\._ 
\ l \' • ·~ 

···.~ \\'.·,,\'1' 1\''·fr'' ' '\J, . 
·' 

'• ,rj 
,'i 

. \ \ 
\1. >-i . ·.~~ \ 

., ·~'. 

João Pessoa, 20 de Dezembro de 20 ll. 

-----~-------------~--~-~~--~--------~----------
Luciano Henrique Fernandes Dantas 

_.: ·_,;'-'·.-__ '. 
• . • ! \ . ~ 

------~~----~-·~------~------------------------
Ailton.Fcrnandes ela Silva 

! 
',,\!\'o ' 

·. \ 1,\ ' 
------------------i"'~"":\1_:-:--~------------------' r '1 I \!!••'', 

José Renato PV:1;eHa (\:orreia Nunes 
. \ 

f\/ ·< 
' • ; '· , c I l . '(~ /\;' . 

-----------------------~------~--~-------------
Fábio ivloura Pessoa 

•

. . ·.J·U~l:; COMf.RCI!/. ·?O E!JÚ.O:) :A PARAiBA 
fiERllFICO O <\f'.p1S1 f{Q rM !Á'10111.012 SOB N" 20120001.547 

· Prol~olo: 121<':00454·2. DE'05/0;r20;.2 

Enproo .. : 25 2 ()()<6914 3 , ! ' ·..., 
r. TlCONS E.MrfU:SA DE ttCNCLOGIA ~~ ·:Z,A,\.l.._._.vt., 
~ .. c: !HS"RKAÇÂt;~ t.~.z..;:;sot'tOltll\t. · · · 
:.10h Mt ~ MAR111. DE f A 11M!\ v VIN·'NC:I(' 

SI!CHt rtiH•\ GErlo\l 
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'~,UINT/\ ALTEJ{AÇÃO CO~TRATt:AL Dr\ SOCIEDADE LIMITADA : 
· · E - TICONS EMPRESA DE TEC\OLOGIA DF 11\FORMAÇ.~O & 
CO~Slli.TORIA I.TDA ··-ME. 

Os abaixo assinados : IXCIANO HENJ{JQUE FERNANDES 
DANTAS, brasil~iro. snllciro, empn:súrio. natural da cidade de João Pessoa - Paraíba. 
nascido c:m ::5.07.1975. p\ll·tador do CPF rr· !l2U-i'JI.67-l-4:2 c do Registro de 
identidade RG 11° l.ú1~.1 S1 - SSI'•PIL r~~id ... ·nte e dumíciliado a Rua Caetano 
Figuein:dn n'' I ::::::o. h~tÍITt) Cristn 1<.-:d<..'lllor. n:. l't~bd.: (k• lt)~io Pc..·ssoa. baaclo <b 
Paraíba - PB. U~P 5:\.070-520. AILTO:\ FFR'iANJ>ES DA SILVA • brasileiro. 
empresário, casado no rc:gim~ de comunhi'in :1.;,c.;d ,i_ :lL'Il·· r1.:tu:·;d d,· ( ,:;npÍil<l t ir<tll,k . 
hiadu d:, l'.tr<liba. n<ISI.'idn <..'!1\ 11:\.0l\ i 'l-;. pt·rtador da Ct.:dula ,k itkn:i(hd~· I ~ i(•.:O:-i -~ 

,.,,,. S<.:i>- PB e CPF sob o n'' 6~(J.(llrL5~--1-l\7. l'l'SÍd~nlL' t.' domiciliado na Rua tvl :.":;;:::.i::.::.:i;ll~~,·;;::~ 

Silvc:stn: dos Santos. n'' I tJ. :\lHo )tl). lxtirro Jardim Ctdade L'n.iversitári.a. na cid ~ i 1:; S .. .a· 
I!( ... ' .. oi 

dc: João Pt:ssoa. Estado da Paraíba Pl3. <TI' ~xo->1-Xl7 .. JOSI:: RENATO I'EREI ~E ~ ;_;. 
CORREIA ~l 1 NES. brasileiro. t.'asad,, ~·m rt.'~:imt· dl.' -:'•munhü(\ 11<.trcial dé b, ~e~ h~~"'~ .. ~ ' ,, o' i~ ü; :l 
empresário. natural de Santa R ira, I· !--tadl• d;, Par;tlh<l. nascid•J ._.,n O I .07.1 'J73, portado ~F ir~~ cc g 

Cédula dc..· ld~:ntidade 1.:-'0(J.i(l!- SSI' · Pl\ t.: CJ>I· ;.ob o n·' 789.52i.S24-7:::. rt:siden iii. ãJ'Ij~l 
domiciliado na Rua Dcllin Moreira .. n'' ) I). Apto ~O l. bairro Bcssa. na cidade ~~~~i i,~ ·Jn 

, "'o&.ã)f i 11) <t$ 
João Pessoa. Estado da Paraíba-· PB. CI:P 58035-2h0. l: FABIO MOURA PESS< *%-!i. õ :b ~~e· 

~~~~0 r g OI ... _ 

brasileiro. casado em rc~inK· de: l:omunhüll 1)arci:!l <k lk·ns. l'lllpn:súno. natural ~g~;o~i i g 8~s 
... - u~!lU'O"i.! N gt=, 

Cam~inn (jrande • Estado da Para_iha. n:•scidl: c..·n• _01.0_1.1,9(~?- po~·t.ador da C~?L~h_1 ~~~!-~.~~ ~j~ 
ltkn!JtbcL·! .O(J(' ú'l2- '-,\I'- !'I\ c l Pl· 'it•n ,, 11 -!li~ .. 'hO.)l\+l\1. resJocntt• e domtc!lt 8<;-''C~~ ~:'D ~i 

... !Ra~r.ll.,.. u ., 

na~Rua Prc:sidcl.ltL' Ranicrc \la:'-illc . 1( 179)~. h~tirro ( 'ristn Hc:d~ntor . n:\ ciEiade ~~~-~5~ . ~ l ~ 
Joao Pessoa. l:slado da Para1ba PB. ( I.P :->l\1171-00U. soctu~ collli?Oilcntcs .§~1 f5 ~ ~ l~ 
sociedade limitada sob o rh>lllt' ·:1npr.--.ar1al d~· " E - TICONS EMPRESA iii J~ sJ i~ rJi vj 
TECNOLOGIA I>E INFORMA('i\0 & CONSULTORIALTDA- ME ".c ~~·t §:d·~ f_ 

ti:~· I 3 u ~.g sede na Pruça Caldas Brandão:{ l~. \;li: 1111 I. •:T· ,k i .li:lhi.' .In~" 1\·~ ... P;·. i'i'. < ~r c!: ~"-~r.: 
5!\.D20-56P, inscriwno ('0iP.i ,,,h n· 09.196.97.J/tl001-67 ~·na Junla ConH:rci<1lrh l:st. 5 ;, ~~~~ 
da Paraíba sob 2520046l) 143. por tk~pad111 d~.· ; ~.! l :::oo7. ~'L·:~~'' l'lll tk comum a co tt: :8 .i ..._ __ ___c:.o.._. ___ _.. 

I" - Cláusula - Retira-se da Sl)Cit:dadc o socto LllCIANO HENRJQt:E 
FERNANDES [)ANTAS, acima qualilicado. que: rransll.·re e cede o total de suas 
quotas. no valor de R$ 2.000.00 ( Dois mil r-:ais ) quotas l'Sta que compunham 20% do 
capilal da sociedade na seguinte prPpor~·:io: .·\o '>I·H:io A I L TO'\ FERNAN DE.S DA 
SILVA. rranslere e ce'k quotas 110 \;tlor de J{'j, 1.000.00 ( llum mil 1\~ais J 

correspondente a lO~·(, da~ ;.ua.-. quotas. L' ;hl :-.ol'io FABIO !\HH:RA PESSOA. 
transfere c cede quotas no valor de RS 1.000.00 ( llulll mi I reais ) correspondente a 
I 0% das suas quotas . o súcio <.:cdcntc dl.!'clara nada mais ter :1 rect.:ber dos sócios. c tiio 
pouco da sociedade. Seja a '-Jlll' titulo ll.1r. \,i 

\ 
\ 

.. '\ 
' I v./ 
' . \'11/ ·G) .. _Y 
'' . '•' 
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Colltinuação <.la QUl)'.;TA ,\LTFI{:\(~Au U )NlRt\Tt• .. \1, D;\ SOCI Ll~ADL 
Ll!VIITADA E - TICONS EMPRI:S:\ IJI: TLCNOLO(il•\ DE INFORMA(AO & 
CONSI i! TORIA l.TD.t\- :'v!!:. 

:?.a- Clúusula ··O ~.:apiwl so~!al d:: sociedad:: í.iUI.' 0 ch: R~ ! ll.UOU.OO ( Dez mil r:.:ais ) . 
lica elevado para R$ 100.000.00 ( ('..:m 111i! n:::~i~ ). di-.ididu•; -:.·m iUO.OUO ( (\•1n mil : 
tjUOtas de valor nominal <.k r$ l.tlO t l 111 rc:ti 1 ·,;td~t ~tlll;:, cujo uumctHt• ~k R~ 
00.000,00 ( Noventa mil reai~ ), originou-si..' de Rt..'s;.;-rv<.~s Par~1 ;\umcnto dt..' l '<~pita! dn 
balanço patrimonial eJII:cm:tdo em 31. I 2 20! ~- lica~1do ::>~im o nnvo capital socia' 
totalmente integralizado entre os súcius Ja sc-gt111Hc ltlrma: 

:'\01\lF DO S<H 10 
\ 11 1. I· \ I< I 11 11' \ 

":; l)' ·\ \, \(} 
\ ~ < lR 

RS !ii(IIHJ.I,.li-'-J ______ _ 

!1:t::y'~~ W.~1::.=t: 
10 000 I -Hl'l'u R) -10.000. 3~l ·!:! g .li · 

~:;.,! ~ Q. !: 

HUJoo : ~~ --_~o'~'ó RS >o.ooo. ~~~~ !:s -~ ~ i 
~ . : . - ·-· ~t~: ~p ~ ~ ! 

t-~ ·- - ~-· ------- ___ .. 
1 .lOS!: RLi'iAIO PEREIRA CORIOJ:\ Nll:o.JLS 
! 

·. AIL!Ut'\ FI:Rl\ANDES !);\ 'iii.Vt'\ >I). í )()i' i()",, 

r----·--~ . --~ 
i Fi\ lHO :V!Ol rRA PESSOA 

TOTAL <;FRAL 
u"".t ~ Qca ~ 

lHILiltlll 11111':.--;, RS IIHI.Oilll, ~~~- ~f~~ ~~i 
fõ~7i11 i o õ• ., 

., . . . , . , . .. f; e:~ I t <D z~! 
3' - C la usuln - I mias as dausulas l.' l.<lllth\·m·-; ,_·-.,t.tn·.:kL'ida:-. li L .;,mtrato lk con~tlltiH,:a ~a!~ J~ ;'h ~~ 
pOSlCrÍoreS allcraÇÕCS não modilicadns pd1) prt:~Cilt\! Í11Sli'U111t'll\O pcnnancCCJn l'nl pl1 u~~~~ i~ ~i 
vigor aw~:111.JI ~ ~ilo 

- . ~~)l!:!~ ~· ~ -~~~ o~ci <O"-" 

.. • . • ~ llCDJ.. I"; ~ : 
~~por estarem <ISS1111.JliStOS C CO!llratados. ass!llíilll O rrt:Sl'lllC lllS\I'li111C'I11\> W1 Cl111 ii31l,j::i~~ ~ ~ 8 

- I . I . . I l I. I i I' .. o'~-<-" !l' .. 
l.t .. •·-\\\"'t•-\.t..'i\'lJ'I 't."Ur•y\!'''''r\.q''' ti'l·'~':l.ljl .. , .... ,, 11!''1.-,, •...• "•tl ·r..:t•\lO('l 'lr 1 ~h·t C-;..~ §.~ :;0;: ·~- ..... -... ........ ... . ..... -~- .... ,. -- · ....... ~·~ H1~~8J 
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, /.,",.~r·-: / ·,:. '· . J.'ú (;í/ . . ;j [;;':,' : (~l 
-----.. ~-.-~~'-'-'""'"--r,-,..~-----;r------ -- r---- ~ ':t!<-' -o . ~ ./ I' I I ,, ' u 

i ano I knriqu~: Fem;mdes Dantas · ... ~' ~ 
,. :J:)Z • ~ 

~a-. 1 :f 
'i 
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ESTADO DA PARAÍBA '-----------------' 
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 

FUNDADO EM 1888 
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, 

INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 I Fax: (83) 3244-5484 

http://www .azevedobastos .not .br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not. br 

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e 
Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e 
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc ... 

Certifica com base na Lei 8935/94- art. 7°- inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução 
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código 
de Controle e Autenticação abaixo. 
O referido é verdade, dou fé. 

Este documento foi emitido em 02/01/2017 às 23:51:23 (hora de Brasília). 

CHAVE DIGITAL 

00005b 1 d 7 34 fd 94105 7f2d69fe6bc05bc 7 4 O 1 d3cc4ef9b2fl a 7 cda2 77 dc2a 23a4bccdeccb9b 1 e0c93fff2941d952c 
f1 be761813f83dfc861a 1 c6e0da551 Oc3b8858d81 da8db1 db427e5b0b8f9738199d 

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para E-TICONS EMPRESA TEC. 
DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA L TOA e emitido através do si te do Cartório Azevêdo 
Bastos, de acordo com a Legislação Federal em v1gor Art 1°. e 10° § 1°. da MP 2200/01. 

Esta certidão tem a sua validade até: 29/06/2017 às 16:42:28 (Dia/Mês/Ano) 

Código de Controle da Certidão: 554512 

Código de Controle da Autenticação: 

36612906161637520096-1 a 36612906161637520096-16 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento 
através do site: http:!Nvww.azeveclobastos.not.br 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRAS L 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX 
COMISSÃO PERMANENTI~ DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" OOOOJ/20 17 
PREGÃO PRESENCIAL N" 00003/2017 

I'AGINA90 

ESTADO DA PARAÍBA '----------------~ 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, 
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa. 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404/ Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e 
Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e 
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Cap1tal do Estado da Paraíba. em v1rtude etc ... 

Certifica com base na Lei 8935/94- art. 7°- inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução 
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código 
de Controle e Autenticação abaixo. 
O referido é verdade, dou fé. 

Este documento foi emitido em 02/01/2017 ás 23:5218 (hora de Brasília). 

CHAVE DIGITAL 

00005b 1 d 7 34fd94 f05 7r2d69fe6 bc05bc 7 4 O 1 d3cc4ef9b2tfa 7 cda2 77 d c2a23a b056f64 1 bdOdebf a8d 87 adb3b00 
93b8ae761813f83dfc86fa1 c6e0da551 Oc3b84c61 07 411 a2428cb34483fb55a0ba0e6 

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para E-TICONS EMPRESA TEC. 
DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA L TOA e emitido através do site do Cartório Azevêdo 
Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1°. e 10°. § 1° da MP 2200/01. 

Esta certidão tem a sua validade até: 29/06/2017 às 16:42:28 (Dia/Mês/Ano) 

Código de Controle da Certidão: 554511 

Código de Controle da Autenticação: 

36612906161637360331-1 

A autenticidade desta certidão poderá ser conftrmada por qualquer pessoa e a qualquer momento 
através do site: http://www.azevedobastos.not.br 

DCIP 
Bmsil 
;~ 
._.:.::.·.:,.:; 

I e •• "'•· •-• •·· •• 
··-........ _ •. , .......... ~-··f• •.•••• 



2&01/2017 Comprovante de lnscnção e de S•tuaçâo Cu<laslf;~l lm~!l<l<r-----------------. 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contrib uinte, 

CÂMARA 1\'IUNICII't\ 1. DE IJA YEUX 
COMIS'),\O I'EI{ /\I i\NEN'I12 DE LICITAÇÃO 

I'IU)Ct:SSO ADM INISTI{A'I1VO l\"' 0000Jt2017 
PRE(iÃO I>RFSENCIAL N" ()t)O():lf2017 

I'AGINA I) J 

Confira os dados de ldentrficação da Pessoa Jurídica e se houver qualquer dlv 1'9ét'ICt8t)rOV"idefte1e-tittffifHr---- - - --l 
RFB a sua atualização cadastral 

~'\ 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

w CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA 

rlW;RObE INSCRI:;AO 

l COM PROVANT E D E INSCRIÇÃO E DE l OI. Ti\' r ABI:IH Uf111 

J 
09.196.974/0001 -67 

S ITUAÇÃO CADASTRAL 
14/1112007 

MATRIZ 

NOME EMPRE~Hif<L 

E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CÕNSULTORIA LTDA. ME I 
I ITULOCO ESft.ElELeC IME.NTO (NOMG OC f.ANl ASif•) J E TICONS EMPRESA 

CO:llGO ( PESCRIÇAO DAAIMDf.OE ECONOMICAP/liNCI"l·l, J 62.02-3-00 • Dosenvo lvirnunto o llconciamunto de prograrnns do computador customir.'lvois 

C"PlGI'lE CESCRtÇ .. t C:.SAif\1\CAO~• U;~~.tl'.IIC.;ssn •I•DOih\S 

62.01-5-01 • Dosonvolvmwnto du programas de complllador sob uncom<!tHin 
63.11·9·00 • Trntnnwnto dl! d;~dos . provedoros de serv iços do apllcaçao l• Sl!rvlços de llospodngom na mternot 
63.99-2-00 ·Outras atividatlus de pros taçao do serviços d l! informaçiío n<~o cspucHicadns anton ormonte 
63.1 9-11-00 ·Portais. provedores do contoitdo e outros serviços de informação nn lntornut 
62.09-1-00 ·Suporto tôcnfco, rnanutonção o outros serviços em tocno logta da rnfo rmaçào 
85.99·6·03 ·Treinamento om lnformâtica 

COOIG'J E OESC" II;:•\0 OA NAI URE.Uo JUR:OIC/, J 206-2 • Sociedndo Emprosáría Llmitadn 

, .OGRN;vUIIO 
. R CECILIA MIRANDA 

li ~~·,l~l~ I J 
I CC"\, P\( '.I E!lh. 

I 
ICEP 
. 58.015-130 I I UAIRI!I.)IOISTRtTO 

JAGUARIBE I I ~~~~'iESSOA I I~ I 
r:tJOEREQO ELEl flONICO 

I 
I reu;r onE I victor@ocpd.com.br . (83) 3241-2208/ (83! 8711·0339 

EN r E FECIERt,TIVO RESPO'~SN•CL IEFR) J ... ;.. 

I Sll.Jf<Ç ~(,I,..;:)I\SIR~L 
ATIVA I lOM~ t • .;~lluf-I; •<OC,;DASIRr1i.. 

11\/11/2007 J 

~ 
1'1<" 11'./0 OE li ti U•'ÇÃÕ CI•D"'5l'"·L 

I 
I s.·u,.;.:. l:i.DEO:'A.l I I ·~~ C~SIIl :;çÂOES"ECI•'l. I "' ........... ' ...... ,. 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1 634. de 06 de mato de 2016 

Emltrdo no dia 26/01/2017 às 23:06:47 (data e hora de Brasília) Página 1/1 

1Q Copyright Rcceitn Fl.!dernl do Brasil - 26101120 17 
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2710112017 P.EDESIM '"'M•AISA 

VERirrCAf~AO IJE 1\UTEN'rlt:IU/\01~ 
OOCU'.lEN 10 VI:IWIC,,llc 

O OOCUIIIENTO ABAIXO r Ol <:ONrtfU.t;IOl) COMO AUT~Nl)CO. 

Ci\MARA ~·IU:-.1 1\ II't\1. I)F. OA YEUX 
IO~IISSÍ\0 I'ERMANFNTI! J>E l.l r !TAÇÃO 

PROCFSSO ADM IN IS'ri{A TI VO N" 0000312017 
I'IU·CiÃO I'RF.SENCIAL t-:• 01XlU3i2UI7 

!'AGI NA 92 

ESTADO DE PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JOÀO P!:.SSOA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

PLANEJAMENTO 

/{ 

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E 
FUNC IONAMENTO 
Numero 1 H02 

RíDESIIv1 

Razão Social: E TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORM.AÇAO ·S CONSULTORIA LTDA ME 

Nótno Fantasia: E TICONS EMPRESA 

CNPJ :09196974000167 

Inscrição Municjpnl: 

Atividade Princjpnl: 13202-3/00 • Desunvolvlmento e llcenc•amcnto ae r>rograrnas óe computador 
cu:aomlwvels 

At ivlrfnde(s) Secundãrias: 620 1·5/0 1 - Dosenvolvtmento de: programas de computador sob 
encomenda6209· 1100 - Suportt> técmco. manutenção!! outros serv;ços om tecnologta da 
lnforrnaçâo63 11-9/00- Tralarnento de tiacJos. provedores du servtços do apl1coção e serviços do 
hospedagem na lnu:met6319-·I/OO • Por1a1s. provedores de conteúdo e outros :;ervlços de Informação na 
internetG399·2100 · Outras atividades de fiiCSlitçllo de ~ervi1;0s de mformuçilo não cspecrl,cadas 
amenormentc6599·6103 - Tre:namento em rnformauca 

Munlclplo: Municlplo de João Pes~oa Endereço: Cec1ha f,1uanda 84. Jo11uartbe 

CEP: 58015130 

Local e data. l .luructpto dt: Jo!lo Pessoa Ouarw-feua. 17 DI! Fevere•ro De 20 16 

Voncimanto: fndeternunacto 

DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA 
Secretaria Mun·~,pat e e Plant.tJamemo 

Observação 

ESH.! alvara rt.!lure-se ao funcionamento do estaot:leomunto não a regulauzaÇóo do tmovel 

Código de AutentrCidade 1 GGDVSDYEI 

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO SAMYA RAFAEL lA VARElA NEGREIROS 

Esse documento deverá permanecer cxp·osto ent· local Vlslvel no estabelectmento 

empresanal 

llttps 11\vww.reóestm. pb.gov llr/!!louter\trCtO(lde 1/1 
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CÁ:. IARi\ MUNICII'AL 1)1~ BAYEUX 
COMISSÃO I'ERM1\ ' ENTE l)fi LICITAÇÃO 

PROf'I: SSO ADM INISTRATIVO!\" 0000:1!2017 
I'RE(it\0 I'RE5iENCIAL N" 000())120 17 

PACIIl'IA 9:; 

MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasi l 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS 
TRIBUTOS FEDERAIS E À DiVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA
ME 

CNPJ: 09.196.974/0001-67 

Ressalvado o dire1to de a Fazenda Nacional cobrar e mscrever quaisquer dividas de responsabilidade 
do sujeito pass1vo actma identifiCado que vierem a ser apuradas. é certtflcado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a 

exigibilidade suspensa. nos termos do art 151 da Lei nº 5.172. de 25 de outubro de 19ô6 -
Côdigo Tnbutáno Nacronal (CTN). Ott objeto de dec1são Jlldlctal que oetermma sua 
descons1deração para íins de certificação da regularidacle fiscal e 

2. não constam tnscrições em Div1da At1va da União na Procuradona-Geral da Fazenda Nac1onal 
(PGFN). 

Conforme drsposio nos arts. 205 e 206 do CTN este doClJmento tem os mesmos efeitos da cert1dão 
negat1va. 

Esta cer!ldão é válida para o estabelecimento matnz e suas filiais e. no caso de ente federativo para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vmculados. Refere-se à sltllaçâo do 
suJeito passivo no ãmbrto da RFB e da PGFN e abrange mclusive as contribUições sociais previstas 

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n2 8 212. de 24 de JUlho de 1991 

A aceitação desta cert idão estâ condicionada à veriflcação de sua autent1crdade na Internet, nos 
endereços <http·/Jwww.receita.fazenda.gov br> ou <htlp //www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão ernillda graturtamente com base na Portana ConJunta RFB/PGFN n21.751. de 02110/2014. 
Emitida ás 13:04:21 do dia 03/01/2017 <hora e data ele Brasi l1a>. 
Vâlida até 02/07/2017. 
Código de controle da certidão: 3A53.80F8.7A5B.9497 
Qualquer rasura ou emenda mvahdará este documento. 

1/1 



, 
GOVERNO DO ESTADO DA Prí\""""0""""1\-t'El~-------., 
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEI 

CERTIDÃ 

CAMARA MUNICII'AL DE BAYEUX 
A L'(S~R> PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 00003/2017 
PREGÃO PRESENCIAL :-J• O!XI03/2017 

PAGINA 94 

CÓDIGO: F4C6.7B83.DDE1.AAB6 Emitida no dia 27/01/2017 às 00:04:30 

Identificação do requerente: 
CNPJ/CPF: 09.196.97 4/0001-67 
R.G. 

Certifico. observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os 
assentamentos existentes neste órgão. que o requerente supra identificado está em situação 
REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais 

~administrativos e inscritos em Dívida Ativa.A referida identificação não pertence a 
contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba. 

A presente Certidão não compreende debitos cuja exigibilidade esteja suspensa. nem 
exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela 
porventura devidos pelo referido requerente. 

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

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou 
prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não 
compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado 
estiver localizado no estado da Paraíba. 

Válida com a apresentação conjunta do cartão de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

Certidão de Débito emitida via 'Internet'. 



--- - -~---f===-===. =====;;.,l;:::::::====;--l ----, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA CAMAI~A M!f NICII'AI. DE llAYEUX 

COMISSÃO I'ER~~~I!N.ll!ffiE1YlOnn\Ç,. > 
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL f'ROC'ESSO 1\D~I ' ISTRATIVQJI"OOOOJ/2 17 

PROCURADORIA GERAL 00 MUNJCiPIO PIU~(ii\0 Pltl ·r~~\L~~O:I/2017 

Numero da Certidão 

2017/008007 

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

09196974000167 

Endereço 

RUA CECILIA MIRA NDA 

Ba•rro 

JAGUARIBE 

AGINA'l5 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNiéTPJUS----------·+-l-l 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

Nome do Conrribu;nle 

N° de Controle de Autenticação 

569 463.589 620 

E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS.L TOA ME 

Númt~ro Apto/ Sala Bloco Complomento 

00084 

CEP Cldodc IUF 
58015130 JOAO PESSOA PB 

I Re~satvado o direi to de a Fazenda Publica MUnicipal lançar e 1nscrever quaiSI.lUUt Oivld,ls que v1erem a sor apuradas frca cenrfrcado que ato o 
·esente data. não constam em nome do rt:quert!nte acima e<uallficaco pendt:n. as relattvas às recertas murucrpa•s nch.swe as de nature<:a 

rll>ulmla ou não, lnscnlas ou rtao no Regrstro da Div•da Ativa oo Mumc1pa1 

INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE 

MERCANTIS 100962-1 

IMOBILIÀRIAS: 

OBSERVAÇÕES 

Estu cen•dâo c vahua por 60 (sessenta) 01as. conforme o an.go i 38 § l 0
• Oil L v• Complt:mentar n' 53 de 23 de oezombro cu 2008 (Có<!•go Tn:J'..táno 

MlllliCípal) 
A aco• taçao desta cert1oão està cond•c,onéldll à rnox•stem;•a ue emanoas ou rasurds llern corno a verificação de sua autt!ntlcidade na Internet. no 
endereço http:/fw\'N •. jàaopessoa.pb gov br 
Carhdêo arn111da grntuitarnanie em 261011201722:05, 12 

111 



26/01/2017 https:/fwww.sifge.carxa.gov.br/Em presa/C ri/C r f/F geC F Sim pn rn rrPapel.asp?VAR PessoaM atr •f= 14771 ar;O&VAR Pessoa= 1477186Q&VARVf= PB& V. . , 
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~ 

I'J~f'!"'Wji M11'1';'f1!1ljí\ia 
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,1'-P,;~ . 

. -t!.,,J·~ 
·~.'.I • . .'\ L:: ..-)f.J·:·-~~ .. 1 '=· ;.\ I f :;f p,o, ~ 

Certificado de H.cgulnridndc do FGTS - CRF 

Inscrição: 09!96974/000 1·6 1 

CÃ~IAIM MlJNICII'AL DE BAYEUX 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 00003/21117 
PREGÃO I'RESEN~AL N" 110011312017 

PAGI, A 96 

Razão Social: E TJCONS EMP DE TEC DE 1Nf0RI·1ACAO E CONSULTORIA LTDA I-1E 

Nome Fantasia :E TICONS EMPRESA 
Endereço: R CECILIA MIRANDA 84 I JAGUARIBE I JOAO PESSOA I PB I 580 15· 

130 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 14/01/2017 a 12/02/2017 

Certificação Número: 2017011402413950295896 

Informação obtida em 26/01/2017, às 23:03:53. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

https 1/Www sofge.ca•xa.gov.oriErnpresa/CrfiC rfiFgeCFSimprun,rPapel asp'l\/1\RPes~,oaMatnz = 14771860& VARPessoa= 147711l60& VARUf= PB&VARlnsc. 111 



CÂMARA MU!'\ICII'AL DE BA YEUX 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTIMTIVO N"OOOOJ/2017 
PREGÃO PRESENCIAL N" 00003!2017 

PAGINA 97 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA 
LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 09.196.97410001-67 
Certidão no: 12373328912017 
Expedição: 26/0112017, às 23:06:13 
Validade: 24/0712017 - 180 (cento e oitenta) dias, concados da data 
de sua expedição. 

Certifica- se que E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & 

CONSULTORIA LTDA- ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n~ 

09.196.974/0001-67, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescer,tado pela Lei r:" 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa no 147012011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecin:er::os, agêr:cias cu L.liais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (h t t p: I I www. t s t . jus . b r) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execl:ção de aconios firmadc·::: r-;etante o tvl:..nistério Público do 
Trabalho o~ Comissão de Conciliação Prévia. 



PODER JUDICIÁRIO CÁMARAMUNICIPALDEBAYEUX 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO UA Jil~ro\WJi~~~;r~W~~~~~~~~~~~7 

TELEJUDICIÁRIO- CENTRAL DE cr: RTIDO~soPRESENCIALwoooo3!2017 
•L: PAGINA 98 

FONE: (83) 3621-1581 

N.: 170127000018-98 
PAG: 1 

27/01/2017, 09h30min 

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO 
FALÊNCIA/RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 

CONCORDATA/RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

CERTIFICO QUE, EM PESQUISA REALIZADA NOS REGISTROS DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS 
~_TIVOS NOS CARTÓRIOS COMUNS E/OU ESPECIALIZADOS, ANTERIORES A DATA DE 

27/01/2017, EM TODAS AS COMARCAS DO ESTADO, QUE NADA CONSTA CONTRA: 

ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA 
CNPJ: 09.196.974/0001-67 

OBSERVAÇOES: 
1- Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da mternet, com base na Resolução n° 17/2010, da Presidência do 
TJPB. 
2- O n° do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante.Sua autenticidade deverá ser 
conferida pelo interessado confrotando com o documento original (ex: Cartão do CNPJ). 

t:.J- Esta Certidão não terá validade para fins de Instrução de Processos Judiciais. 
r-'4- A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma 

diversa. 
5- Ficam excluídos desta certidão os processos no âmbito do Processo Judicial Eletrônico- PJE. 

.. 4-- --· ··" 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela instituição que a solicitou, caso entenda necessário. 
no endereço http://www.tjpb.jus.br por um prazo máximo de 90 dias. 

JOÃO PESSOA. 27 DE JANEIRO DE 2017 

ENDEREÇO: 
Praça Venâncio Neiva, 5/N, Centro, João Pessoa - PB 
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CÂMAHA MUNiCIP/\L 

DE SAN1,:.. Ri i;, 

A Câmara Municipal de Santa Rita,atesta para os 
devidos fins,junto aos órgãos Públicos Federais,Estaduais e 
Municipais,que a Empresa Eticons ··· Empresa de Tecnologia 
da Informação e Consultoria L TDA,inscrita sob O CNPJ N° 
09.196.974/000167 ,sediada na Praça Caldas Brandão.n° 18 
Bairro Tambiá- Joào Pessoal P8 

Vem prestando Servtços ele locaç~o dos seguintes 
Softwares:Folha de Pagarnento,Contabilidade Publica e Portal 
da Transparência. 

Atestamos ainda, o satisfatório desempenho dos referidos 
serviços,atendendo aos prr:tzos e qualidades.não constando 
em nossos assentamentos <'lt.é u presente dDta nnda que n 
desabone. 

I 
\ 

Santa Rita.ü1 de Junho do 2015. 

' ' / 

I 
I 

\ 

J. ~L. / 
I 

' 
/ 
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/\ Càmara iVIunkipal d\: B~1ycux. at<:sta pam os devidos Iins, juntos 
aos órgãos Públicos F~.:dcrais. E:-.tadu;~;s c ;..iunicipais. qu~ a Emprcsu E
Ticons- Empresa de Tccno!oAia da Jnfonna\·ão & Consultoria LTDA, 
inscrita sob o CNP.I de n'1 09.196.97..JIOOOI-67, sediada na Pmça Caldas 
l3mndão, 18 Bairro Tambiú-· João Pcsson I Pl3. 

Vem prestando S~r\"iÇl'S de l.oc:1\~ão de Sollwarc Folha dl..' 
P:1gamcnto. Patritnl"lllill 1.' [:'\~,·..-u~·iiu ~k Sl..'r\·i~:~~s d~.: !\rquivum~.~nto 
eletrônico de documcnta\·iin Cnnt{lbíl. 

Atestamos aimh o sal i:-:fatúri1l d~.·s~..~mp\!nho dns n.:ll.:ridos sL·rviços. 
atcmkntlo aos prazos ~.: qu:il'idadc~. n~io constamlo em nossos 
asscntamclllos ate :1 prcscnt..: data nmb <.j\IC ;1 ~.h:sabonc. 

I ~aycux. I~~ d~ Ma in de 20 l..J 

... .-{'! ÓJil. ~i!. 
~- . 

S01t70 .I~.~ .:9:'."'"" 
·::--:~~'".J" "':f":.J~ ...... -; :·~"';'~·' 
f··· , 1.• , •• ,• •r , ·• l • , · .. • , •. ~ .. . .. ;; ... - ~ 

-------------·----------.... -··--·--·---·--····-- ··------···~--~-·---·-····--------··-----~··----· .. ---·-----...-----··-·--·--·----
Av. Liboldado, 3445 -CI)nlro- Bayeux ·• Pô!raib<~- cr:P 58300·000- Ct-IP.I 08.6C6.972,{)001-3t3 

Fax: (83) 3232.8543 • Fone: iS3j 3232. 3285 
\Wiw.carr·,mlD<ty&u• ;;b.Qov.br 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASir-
ESTADO DA PARAÍBA L------------------' 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, 
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 I Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos. not. br 

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti. Ofic1al do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e 
Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e 
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc ... 

Certifica com base na Lei 8935/94- art. 7°- me. V. que o(s) documento(s) em anexo é reprodução 
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código 
de Controle e Autenticação abaixo. 
O referido é verdade, dou fé. 

Este documento foi emitido em 02/01/2017 ás 23:5310 (hora de Brasília). 

CHAVE DIGITAL 

00005b1 d734fd94rD57f2d69fe6bc05bc7 401 d3cc4ef9b2ffa 7 cda277 dc2a23aee51 a0d55c63617f8b2b8945c83 
b51 02e 761813f83dfc86fa 1 c6e0da551 Oc3b814862ad33e568 7b 7f969brt622fb 7 578 

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para E-TICONS EMPRESA TEC. 
DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA L TOA e emitido através do site do Cartório Azevêdo 
Bastos, de acordo com a Leg1slação Federal ern v1gor Art 1°. e 10° § 1°. da MP 2200/01. 

Esta certidão tem a sua validade até: 29/06/2017 às 16:42:28 (Dia/Mês/Ano) 

Código de Controle da Certidão: 554510 

Código de Controle da Autenticação: 

36612906161637220503-1 a 36612906161637220503-3 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento 
através do site: http/iwww.azevedobastos.not.br 

.... ·--···· ...... . 
BCIP -··-· _ ........... \• ••• -.. ........... !T 

lkasil 

~ 
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ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA lfda. 

CNP J: 09.196.974/0001-67- lnsc. Municipal: 100.962-1 

1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7°, Inciso XXXIII, do CF - Art. 27, 
Inciso V. do l ei 8.666/ 93. 

O proponente acima quolllicodo sob penas do Lei e ern oco1omento ao disposto no 
Art. JO inciso XXXIII do Constituição Federal. Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999. 
declaro não possuir em seu quadro de pessoal. funcionários menores de dezoito ano.s 
em lrabaltlo noturno. insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos. em 
qUalquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos no condição de 
aprendiz no formo do legislação vigente. 

2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de foto impeditivo no que diz respeito o 
participação no licitação. 

Conforme exigênCia c0nlldo no Lei 8.666/93. Arl. 32, §2°, o proponente acima 
qualificado. d eclaro não haver. até a presente doto. fa lo impeqi!ivo no que diz 
respeito à hobililação/participoção no presenle licitação. não se enconlrondo em 
concorooto ou estado falimentar. estando ctente do ubngotoriedode de informar 
ocorrências posteriores. Ressalta. ainda. não estar sofrendo penalidade de 
declaração de idoneidade no õmbilo da odn·unisiroção federal. Estadual. Municipal 
ou da Dislrito Federal. arcando civíl e crimlnolmenle pela presente afirmação. 

3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se o todos os cláusulas e condições do 
correspondente instrumento convocotórlo . 

O proponente acima qualificado declaro ler conhecimento e aceitar lodos as 
cláusulas do respectivo instrumento convocalório e subrne1er-se as condições nele 
estipulados. 

4.0- DECLARAÇÃO de que monlerô lodos os condições de habilitação exigidas neste 
Edi1ol durante o execução do con trolo. coso seja vencedora do licitação. 

5.0- DECLARAÇÃO de que não emprega~menores de 18 (dezouo) anos. 

Joào Pessoa. 03 de Fevereiro de 20 17 . 

José Renato Pe? . · iÓ Nunes 
e.Ticons - Empresa de + I ·a & Consultoria. 

CN P J: 09.196\/000' -6 7 

C~PJ 09.196,974/0001~6"/ 

l\ue1 C ri ta t"'lranda, tl·1- Jugu,vlbe Jo"'o Pesso .. - !)f; 
CFP. !>801.!3-130- (8i) .il<H-997 > 

\•o'YJ,'I t I( .lll' \,. ll ll b~ 
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CÃMARA MUNICIPAL DE BAYELui.XA------ - --- - ----' 
CASASEVERAQU EDIONfSIO 

Instituída em tO de novembro de 1960 

PREGÃO PRESENCIAL No 00003/2017 

Aos03 (três) diasdo mês de Fevereiro ano de dois mil e dezessete, às 11:00hs, 
horário Local,na sede da Câmara Municipal de 13aveux, situada a Av. Liberdade N° 3445 -
Centro - 13ayeuxfPB, conforme determinadonas publicações com a fi nalidade de reunir 
Pregoeiro c Equipe de Apoio, formada pelos senhores: IRANILDO GONÇALVES DE MELO, 
EVELINE OAYSE CORREIA LIMA FERNANDES E MARIA JOSÉ DA SILVA ARAUJO, sob a 
presidência do 1 ° (primeiro), com a finalidade de realizar o juJgarnento das propostas, 
sessão de lances c a documentação dos Licitantes detentores das melhores ofertas, que 
trata o processo Licitatório Modalidade Pregão t ipo Presencia l Nº 00003/2017, cujo objeto 
ContrataçãodeempresaespccializadaparaimplantaçãocsuportctécnicodcSoftware,destinado 
aocontrolcContábii,FolhadePagamento,Portal daTransparência eDigitalização. 

Empresas que solicitaram cópia do Edital via Emê:!il e Pessoalmente: 

1. ETICONS EMPRESA DE 'l'ECNOLOGI/\ 
CNPJ 09.J96.974/0001-67 

Exatamente as 11:15 (onze horas e quinze minutos) deu se por encerrada a fase de 
credenciamento tendo sido conced ido uma tolerância de 15 minutos decorrido o lapso 
temporal supracitado, ficando registrado a presença dos licitantes abaixo: 

1. ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGJACNPJ 12.948.093/0001-60 Representada por 
procurador a sra. Valquiria Silva de Arat1jo CPF: 050.857.784-77 

Ato continuo, foi aberto o Envelope de n2 1 (proposta) do licitante presente, 
apresentando a seguinte classificação provisória: 

EMPRESA PESSOA FÍSICA VALOR TOTAL 
ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA CNP 12.948.093 0001-60 R$ 07.250,00 

Com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro exam inou a 
compatibilidade do objeto, prazos, preços e condições de fornecimento. 

Após a divulgação da Proposta Comercial, a comissão procedeu com a fase de 
disputa de Lances, convidando o representante a apresentação de lances a qual não se 
manifestou a respeito permanecendo o valor inicialmente proposto 

Em ato continuo foi Aberto o envelope de llabilitação do licitante de proposta 
melhor classificada, os quais foram apresentado em atendimento ao edital sendo portau~ ~-' 
declarada classificada e vencedora do certame a Empresa ETICONS EMPRESA D~~ 
TECNOLOGIA CNPJ 12.948.093/0001-60. 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que vai assinada pelos ~ . 
membros d<1 Comissão e Licitante e licitante presente 

Baycux, em 03 de Fevereiro ele 2017 
Av.Uberdade.3445-Ccntro-Bayeux-Paraiba-CEP.58.306·000 -CNPJ08.606.972/ 000 I ·36 

Fone:(83J3232.3206 
www.camarabayeux.pb.gov.br 
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CÀMARA MUNICIPAL DE BAYEU~C>.Ix _______ _ ____ __, 
CASASEVERAQU EDIONÍSIO 

Insti tu íd a em lO de novembro d e 1960 

P 11 ~clro ~u A/\~l;.&v .. ~ t.fJ. /MJ 
~ IRANILDO GOrt(:ALVp DÉ MELO 

PRESIDENTE 

:((~1 /)/f-1/. ~''tn ~~Q t;;IJ~"/1:) 
EvÉí.iNEJ)irrsE cottru1'Ã LIMA FERNANDES 

MEMBRO 

~~s~íriiL@A~%~ ~EMBRO 
/ 

Ü·d rtJJl)ÍIA, 5 c~ .\.CUJ.A 0 
ETIC()N.fEMPRESA DE TEC OLOGI-A' 

CNPJ 12.940.093/0001-60 

Av.llbcrdade.34 4 S-Ccntro-Bclyeux-Paraiba-CEP.58.306-000 -CNP J08.606. 97 2/000 1-36 
fone:(83J3232.3286 

www.camarctbayeux.pb.gov.br 



•CÂMA RA MUNICII'i\ L DE B1\ Y t; UX 
COMISSÃO I'E.RMA;-IENTE DE LIC: ITAÇÂO 

I'IWCESSO ADMIN rs·m;\TJVO " 00003120 17 
PRE<it\0 PRESENCIAL N" ()0003!20 17 

PAGINA IOG 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUu.K ___ _ ___ _ _ ___ --' 
CASA SEVERAQU~ DIONÍSIO 

lnstituida em 1 O de novembro de l960 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

O Presidente de Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Bayeux

PB, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a 

Lei Federal de n°. 10.520/02 e suas alterações posteriores, RESOLVER: 

adjudica o Processo Licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL tipo 

MENOR PREÇO POR ITEM, de n° 00003/2017 mediante resultado apurados 

após a fase de lances verbais dos preços unitários ·dos itens e resultado de 

habilitação, nos valores de: 

- R$ 87.250,00 (Oitenta e Sete Mil, Duzentos e Cinquenta Reais), em favor da 

empresa ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA- CNPJ 09.196.974/000 1-67. 

Objet0 - Contratação de empresa especializada para implantação e sup0rte 

técnico de Software, destinado ao controle Contábil, Folha de Pagamento, 

Portal da Transparência e Digitalização. 

Bayeux/PB, 03 de Fevereiro de 2017 

~~~~.V\~~~ 
~NILDO GON~ALVES DE MELO 

PRESIDENTE DA COMISSÃO 

Av. liberdad~. 3445 - Centro- Bayeux- Paraíba- CEP. 58.306-000 - CNPJ 08.606.972/ 000 1-36 
Fone: (83) 3232. 3286 

www.camarabayewx.pb.gov.br 
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C."MARA MUNICIPAL DE BAYEU Ir 
CASA SEVERA QUE DI O Ni S::-=;1-;;;0:------ - - --- --__j 

Institu ída em l O de novembro de 1960 

RELATÓRIO DO PREGÃO N° 
00003/2017, OBJETO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA 
IMPLANTAÇÃO E SUPORTE 
TÉCNICO DE SOFTWARE, 
DESTINADO AO CONTROLE 
CONTÁBIL, FOLHA DE 
PAGAMENTO, PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA E 
DIGITALIZAÇÃO. 

I - OBJETO DA LI ClT AÇÃO 
A Concorrência na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM cujo julgamento ora apresentamos, tem por objeto a 
Contratação de empresa especializada para implan tação e suporte técnico 
de Software, destinado ao controle Contábil, Folha de Pagamento, Portal da 
Tr anspar ência e Digitalização. 

11 - O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 
O presidente da comissão e equipe de apoio para abertura de jUlgamento das 
propostas é formada pelos membros: IRANILDO GONÇALVES DE MELO, 
EVELINE DAYSE CORREIA LIMA FERNANDES e MARIA JOSÉ DA SILVA, 
que subscrevem o presente relatório, os quais foram designados pela Portaria 
GAPRE de N°. 003/2017 de 02 de janeiro de 2017. 

111- DIVULGAÇÃO 
Após submetido a assessoria jurídica como determina a Lei 8.666/93. O Edital 
foi devidamente publicado no Diário do Poder Legislativo - Câmara Municipal de 
Bayeux-PB, no dia 23 de Janeiro de 2017, obedecendo-se assim os prazos 
estabelecidos na lei 10.520/02 entre a ultima publicação e o dia da primeira 
reunião, dando Ampla publicidade ao certame, verificando-se que 01 (uma) 
empresa adquiriu cópia do Edital, participando está do Certame. 

IV - ANÁLISE DAS PROPOSTAS 
No dia 03 (três) de Janeiro de 2017 às 11h00m na Sede da Câmara Municipal , 
centro, Bayeux - PB, foi aberto a fase de credenciamento e após uma tolerância 
de 15 (quinze) minutos, foi aberto o envelope (conforme a ATA 
correspondente) das propostas de preços dos licitantes participantes, sendo 
julgado como aceito dentro do exigido no instrumento convocatório, e 
registrados os seguintes valores totais provisório para todos os itens: 

Empresa Valor Inicialmente Proposto 
ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA 
CNPJ 09.196.974/0001 -67 R$ 87.250,00 

Av. Liberdade. 3445- Centro - Bayeux- .Parc:tfba- CEP. 58306..000- CNP J 08.606.97 2/ 000 1-36 
Fone: [83) 3232. 3286 

www.cam arabayeux.pb.gov.br 
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CASA SE V ERA QUE DI O Nj ~.::::ri+tt.:-8--r-----~-----_.l 
Instituída em I O de novembro tle 1.960 

V- RESULTADO APÓS FASE DE LANCES 
Empresas: Valor adjudicado 
ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA 
CNPJ 09.196.974/0001-67 R$ 87.250,00 

VI - ANALISE DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 
Na fase de julgamento de habilitação a qual tem por objetivo analisar os 
documentos de habilitação apenas das licitantes de propostas melhor 
classificada sendo o julgamento dos preços por item, conforme mapa de 
apuração a única empresa participante foi vencedora do certame, tendo a 
mesma atendido a todas as exigências previstas no Instrumento Convocatório e 
que após ser é;malisado pelo pregoeiro e equipe de apoio, foi portanto declarada 
HABILITADA e VENCEDORA. 

V- PARECER DA COMISSÃO 
Mediante o exposto, e tendo em vista que o procedimento Licitatório atendeu as 
exigências legais, da Lei Federal de n° 1 0.5.20/2002 e lei n° 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, sugerimos ao Prefeito Constitucional, HOMOLOGAR o 
presente Processo Licitatório na modalidade Pregão Presenciai Menor Preço 
por Item em favor do Licitante declarado vencedor pelo pregoeiro e equipe de 
apoio. 

Bayeux/PB, 03 de Fevereiro de 2017 

./11~~ ~Mcak~Y1 cio ~ 
~kNILDO GOJÇALV~S DE MELO 

PRESIDENTE DA COMISSÃO 

Av. Liberdade, 3445- Centro - Bayeux- Parafba- CEP. 58.306..000 - CNPJ 08.606.97'2/ 000 1-36 
Fone: (83J 3232. 3286 

INWW.camarabayeux.pb.gov.br 
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CASA S EVERAQUE DlO Nj S:-;-lOr.---------- - _j 
Instituída em lO de novembro de 19fi0 

Ao: Departamento Jurídico da Câm(;lra Municipal de Bayeux 
Assunto: Solicitação de Parecer jurídico para contratação de, Empresa 

Senhor Assessor, 

Seguindo os critérios prescritos pela Constituição Federal, e Legislação 
correlata, mormente a Lei de Licitações, Lei n°. 8.666/93, e suas alterações 
posteriores, venho apresentar a Vossa Senhoria, autos do Processo Licitatório 
sob a modalidade Pregão Presencial 00003/2017, para o devido analise deste 
instrumento, e possa emitir o Parecer Jurídico para contratação em favor da 
Empresa vencedora do certame para o referido objeto 

Aguardando o pronto pronunciamento de Vossa Senhoria, para 
encaminhar o presente processo a Autoridade Superior para competente 
Homologação e Adjudicação, para que seja dado inicio a elaboração do 
instrumento contratual pretendido pela CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX
PB. 

Atenciosaménte, 

Bayeux/PB, 03 de Fevereiro de 2017 

P!)~do ew~~ & tM 
~ IRANILDO Gq/NÇA~V~S DE MELO _ 
PRESIDENTE DA COMISSAO DA LICITAÇAO 

Av. Liberdade. 3445- Centro - Bayeux- Parafba- CEP. 58.306-QOO - CNPJ 08.606.972/ 0001-36 
Fone: f83) 3232. 3286 

www.camarabayeux.pb.gov.br 
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CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX 
CASA SEVERAQUE DIONÍSIO 

Instituída em 10 de Novembro de 1960 

ASSESSORIA JURÍDiCA 
PREGÃO PRESENCJAL No 003/20 L 7. 

Analisada a proposta para conlratação de empresa para 
elaboração, implantação de suporte técnico de soflware, destinado a controle 
contábil, folha de pagamento, portal da transparência e digitalização da 
documentação da Câmara Municipal de Bayeux, considerando o teor dos 
documentos c informações apresentadas, tendo como vencedora a Empresa E
Ticons Empresa de Tecnologia da Informação e Consultoria, esta assessoria 
jurídica é de Parecer favorável ao reconhecimento da situação de Licitação na 
modalidade Pregão Presencial, tal como se contem no despacho de acolhimento 
exarado pelo Pres idente do Poder Legislativo Munjcipal, a qual está 
inteiramente de acordo com o que dispõe a Lei Federal n° I 0.520/02 c 
subsidiariamente a Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores. 

"Art. 3°- 1\ licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia c selecionar a proposta mais vantajosa para 
a Administração, e será processada e julgada em estrita conformidade com os 
princípios básicos da legalidade, da impessoal idade, da moralidade. da 
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrun1ento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos." 

Esta Assessoria Jurídica sugere que seja acostada ao Processo 
de Licitação, o Contrato, para fíns previstos na Lei Federal 8.666/93. 

Este é o Parecer. 
Bayeux, em~ de fcve ·o de 20 17. 

Avenida liberdade. 3445- Centro- Bayeux- Paraíba- CEP. 58.306·000 - CNPJ 08.606.972/0001-36 
Fone: (83) 3232. 3286- Fax: (83) 3232.5080 



DESPACHO 
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CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX 
CASA SEVERAQUE DIONÍS.':':-1-:::::0------ -----...J 

lnst ituídn em I O ele novembro de 1960 

Ao: Exmo. Presidente da Câmara 
Assunto: Resultado de processo Licitatório para pretendida Homologação 

Sr. Presidente, 

Após análise e apreciação do Processo Administrativo que propiciou a 
instauração de um Processo Ucitatório sob a modalidade pregãó presencial N° 
00003/2017, que objetivou a Contratação de empresa especializada para 
implantação e suporte técnico de Software, destinado ao controle Contábil , 
Folha de Pagamento, Portal da Transparência e Digitalização, conforme todos 
os atos pertinentes aos procedimentos licitatórios foram fielmente obedecidos a 
Legislação vigente, e Parecer Jurídico apenso aos autos. 

Ato continuo, encaminho o presente processo a essa Autoridade 
Superior para competente Homologação, nos termos dos artigos Art. 38, VIl 
combinado com 43, VI, da Lei n°. 8.666/93 e posteriores alterações, para que 
seja dado inicio a elaboração do instrumento contratual pretendido pela Câmara 
Municipal de Bayeux- PB. 

Bayeux/PB, 06 de Fevereiro de 2017 

~~~eLo ~ ·V\Ca.t.~ ~ ~ 
~NILDO GONêALV~S DE MELO 

PRESIDENTE DA COMISSÃO 

Av. Uberdade, 344 5- Centro - Bayeux - Paralba- CEP. 58.306-000 - CNP J 08.606.972/ 000 I -36 
Fone: {83) 3232. 3286 

www.camarabayeux.pb.gov.br 
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CÀMARA MUNICIPAL DE BAYEU ir 
CASA SEVERAQUE DIONÍS:!-';-1-;::;0:------ - - - - - __J 

I nstitu ídn em I O de novem hro de 1960 

T ERMO Dl~ HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N. 00003/2017 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BA YELJX-PB, usando de suas 
atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei Federal de no - I 0.520/02 e 
subsidiariamente a lei n 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, 
RESOLVER: RATifrCAR/HOMOLOGAR o Processo Licitatório PREGÃO 
PRESENC1AL tipo MENOR PREÇO GLOBAL N° 00003/2017 fundamentado no 
RELATÓRIO fiNAL DO PREGOEIRO E PARECER JURÍDICO~ em favor da 
empresa: 

- ETICONS EMPRESA DE TECNOLOG IA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORJA 
CNPJ 09. 196.974/000 1-67 
RS 87.250,00 (Oitenta c sete mj J. duzentos c cinqucnta reais) 

Ficam desde já o vencedor convocado para no prazo Máximo de 05 (cinco) dias úteis 
contados da expedição do aviso para a assinatura do contrato. 

Bayeux/PB, 06 de revereiro de 20 17 

MAW~-S-lL_V_A-~ 
PRESfDENTE DA CÂMI\RA MUN ICfPAL DE BA YEU:X 

Av. Wberdade, 3445 - Centro - Bayeux - Paraíba- CEP. 58.306-000 - CNP J 08.606.97 2/000 I -36 
Fone: (83) 3232. 3286 

www.camarabélyeux.pb.gov.br 



lnslituldo pela Resolução n° 009/2005 de 17 de agosto e 2005 

Câmara Municipal de Bayeux · Paraíba 

I Edição Extra www.camarabayeux.pb.gov.br 09 de fevereíro de 2017 I 

MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL SECRETARIA LEGISLATIVA 

PUOI.IC/\ÇÃO DE PROPOSIÇÕES, DOCUMENTOS OFICIAIS I~ IM CÂMAnA 
MUN ICIPAL. DE 0/\YEUX. 

PROJETOS DE LEI, PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR. PROJETOS DE EMENDAS, 

EMENDAS À LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO, PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO. 

PARECERES DAS COMISSOES. PROJETOS DE RESOLUÇÃO. RESOLUÇÃO, 

REQUERIMENTOS, ATAS E ATOS DA MESA DIRETORA E DA PRESID~NCIA. 
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CAMARA MUNICIPAL DE BAYEU:":~:-:::--------------t 
CASA SEVERAQUE D IONiS fO 

Instituída em I() de no,,cmbro de 1960 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00003/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017 

CONTRATO Nº 00002/2017 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE, DESTINADO AO CONTROLE 
CONTÁBIL, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DIGfTALIZAÇÃO 

Através do presente instrumento a CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX, Estado da 
Paraíba, neste ato representada pelo seu Presidente Vereador Mauri Batista da Silva, 
doravante denominado simplesmente CO NTRATANTE, e do outro lqdo ETICONS 
EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUL TORfA, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita do CNPJ sob o n!l 09.196.974/0001-67 com sede na cidade de 
João Pessoa/PB, na R. Cecilia Miranda N~ 84 Bairro de jagu~ribe, daqui por diante 
denominada de contratada, e perante as testemunhas abaixo firmadas pactuam o 
presente contrato, cuja celebração fo i. autorizada pela homologação do Presidente da 
Câmara Mtulicipal de Bayeux-PB, doravante denominada contratante, conforme 
Cláusula Primeira deste Instrumento, nos Autos do Processo do Pregão Presencial Nº 
00003/2017, com base na Lei Federal nl2 10.520/2002 pela Lei de Licitações 8.666/93, 
aplicada subsidiariamente, pela Lei Complementar n!l 123/2006 e nº 147/2014. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- Do objeto 

1.1 Contratação de empresa especializada para implantação e suporte técnico de 
Software, destinado ao controle Contábil, Folha de Pagamento, Portal da Transparência 
e Digitalização. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO PRAZO DE ENTREGA E LOCAL 

2.1 O objeto desta licitação deverá ser entregue nos prazos estipulados nos subitens 19.2 
e 19.3 do referido Edital. 

2.2entrega não efetuada no prazo determinado no item "19.2 e 19.3" do edita l, 
sujeitará a adjudicatária às penalidades previstas no presente edital. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DOTAÇÃO 

3.1 O valor global deste contrato é de R$ 87.250,00 (Oitenta e Sete Mil, Duzentos e 
Cinquenta Reais), correspondente ao preço oferecido e as quantidade especificadas no 
Edital e em seus Anexos, sendo o mesmo fixo e irreajustável nos termos da legislação 
vigente. 

3.2 A presente despesa onerará o por coflta dos Recursos Próprios/Conveniados, 
conforme as seguintes Dotações Orçamentárias: 

Av. Liberdade, 3445- Centro - Bayeux - Paraíba - CEP. 50306-000 - CNPJ 08.606.972/ 0001 -36 
Fone: (03) 3232. 3286 

www.catnilrabayeux.pb.gov.br 
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CÀMARA MUNICIPAL DE BAYEU" 
CASA S EV ERA QUE O I O N f S:;:;l-;::;0;--- - --- --- - --1 

lnsti lUida em l O de novembro de 1960 

01.031.2001.2001- Manutenção das Atividades Legislativas 
3390.39.00- Serviços de Pessoa Jurfdi.ca 

CLÁUSULA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, ASSINATURA DO CONTRATO, 
REAJUSTE E VIGÊNCIA. 

4.1 O pagamento será efetuado através da Tesouraria da Câmara Municipal de Bayeux 
(PB), 30(trinta) dias após a apresentação de Fatura e Recibo, à vista de sua respectiva 
documentação fiscal. 

4.2A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de 
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições 
estabelecidos, sob pena qe decair o dire ito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 desta Lei. 

4.3 Os preços serão irreajustáveis. 

4.4 O contrato será válido até o dia 31 de Dezembro de 2017, podendo o mesmo ser 
prorrogado, com fundam.entos no Art. 57 da Lei Nº 8.666/93, caso haja interesse entre 
as partes e monifestação antecipada. 

CLÁUSULA QUINTA SECRETARIA COMPETENTE PARA FISCALIZAÇÃO, 
ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 

5.1 É competência da Câmara Municipal de Bayeux, designar preposto responsável pelo 
acompanhamento da entr~ga dos produtos. 

CLÁUSULA SEXTA- DA GARA NTIA 

6.1 A ·Contratada se responsabilizará pela entrega dos produtos nos prazos previstos 
neste Instrumento Convocatório, bem como garantindo a Qualidade dos mesmos, 
conforme o especificado em sua Proposta Comercial. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

7.1 Efetuar o pagamento relativo a execução do objeto, de acordo com as t'espectivas 
cláusulas do presente contrato; 

7.2 Proporcionar ao Contratado todos os meios necessé:1 rios para a fiel execução do 
objeto contratado; 

7.3 Notificar o Contratado sa.bre qualquer irregularidade encontrada quanto à qual idade 
dos produtos, exercendo a mais ampla e completa fisca lização, o que não exime o 
Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais. 

Av. Liberdade. 3445 - Centro- Bayeux- Paraíba- CEP. 513.306.000 - CNP J 08.606.972/ 000 1-36 
Fon~(83j3232. 3286 

www.çamarabayeux.pb.gov.br 
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CÀMARA MUNICIPAL DE BAYEU 
CASA SEVERAQUE DIONÍS~J=o------------' 

Instituída em lO llc novembro de 1960 

CLÁUSULA OITAVA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 

8.1 Executar devidamente a enrrega dos produtos descritos na Cláusula correspondente 
do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para 
o ra mo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos 
estipulados; 

8.2 Responsabi lizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal. 
civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos 
assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da 
execução do objeto contratado; 

8.3 Manter preposto capacitado c idôneo, aceito pelo Contratante, quando da Prestação 
os serviços, que o represente integraJmente em todos os seus atos; 

8.4 Permitir e faci litar a fiscalização do Contra tado devendo prestar os informes e 
escla recimentos solicitados; 

8.5 Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabi lidade a fisca lização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

8.6 Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em pnrte, o objeto deste 
instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante. 

8.7 O contratado terá a obr igação de manter, durante toda a execuç5o do contrato em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 
exigidas na licitação (Art 55, XIII da Lei 8.666/93). 

CLÁUSULA NONA- OS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS: 

9.1 Não serão executados Serviços que não estejam descritos neste Instrumento 
Convocatório, bem como na Proposta Comercial da empresa CONTRATADAO. 

CLÁUSU LA DÉCIMA- DA PARALIZAÇÃO: 

10.10 Contratante por conveniência administrativa ou técnica, se reserva no direito de 
paralisar, a qualquer tempo, as entregas dos produtos, cientificando devidamente o 
Contratado de tal decisão. 

CLÁUSU LA DÉCIMA PRIMEIRA- DAALTERAÇÃO: 

11.1 Este contrato poderá ser a lterado, unilatera lmente pelo Contratante ou por acordo 
entre as partes, nos casos previstos no Ar t. 65. 

Av. Liberdade. 3445- Centro - Bayeux- Parctiba- CEP. 58.306.000- CNPJ 08.606.972/0001-36 
Fon~(83j3232.3286 

www.camarabaycux.pb.gov.br 
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CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEU=-'~=-=-------------__J 
CASA SEVERAQUE D IONiSJO 

Tnst.ituída em lO de novembro de 1960 

CLÁUSU LA DÉCIMA SEGUNDA- DAS PENALI.DADES: 

12.1 A recusa injusta do Contratado em deixar de cumprir as obrigações assumidas ou 
preceitos lega is, serão aplicadas as seguintes penalidades a critério do Contratante: 

12.1.1 Advertência; 

12.1.2 Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ap licada sobre o va lor do contrato 
por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora licitado; 

12.1.3 Multa de lO%.( dez po'r cento) sobre o valor contratado pela inexecução to tal ou 
parcial deste contra to; 

12.1.4 Simultaneamente, qua lquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 
8.666/93; 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

13.1 A rescisão· contratual poderá ser: 

13.1.1 Determinada por ato unilateral c escrito da Administração, nos casos prev,istos 
nos incisos I a XJI e XV!ll do art 78 da Lei 8.666/93; 

13.1.2 Amigável, por acordo das partes, reduzida a termo no processo da liçitação, desde 
que haja conveniê ncia para a Administração. 

13.2 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a s ua rescisão pela Administração, 
com as conseqüências previstas no item 77, a lém de reconhecer os direitos da 
administração nos termos do art 55, IX. 

13.3 Constituem motivos para a rescisão contratual os previstos no art. 78 da Lei 
8.666/93. 

13.3.1 Em caso de rescisão prevista nos incisos Xll a XVII I do art. 78 da Lei Federal ng 
8.666/93, sem que haja cu lpa da contatada, será esta ressarci.da dos prejuízos 
regulamentares comprovados, quando os houver sofrido. 

13.3.2 A rescisão contra tual de que se t rata o inciso l do art. 78 acarretará as 
conseqüências previstas no art 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal n!! 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DO FORO 

Av. Uberdade. 3445 - Centro- Bayeux- Parafba- CEP. 58.306-000 - CNPJ 08.606.972/ 0001 -36 
Fone: (83) 3232.3286 

www,camarabayeux.pb.gov.br 



CÃMAI!A t-1 UNIC11'AL DE 13AYEUX 
COM ISSA() PERMANEK IC DE l.IC!TAÇAO 

PROCfl S$0 1\l) M!NISTRAT!V() N" \1P003/20)1 
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l'AG!Nt\ IIR 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEL:X 
CASA S EV ERAQU E DI O Nf S~I..,o==-----------___j 

Instit uída em lO tlc novembro de 1960 

14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de BAYEUX (PB), para dirimir questões 
resulta ntes da ou relativas à aplicação deste Contrato ou execução do ajuste, 
não resolvidos na esfera ad ministrativa. 

E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento 
em 02 (duas) vias, de igual forma e teor, na presença das testemunhas. 

~ 
~~~· 
~ .·~~~,, Bayeux, em 07 de Fevereiro de 2017 
tS"~f 

~"'!, ~ 

~~d: PB amara untc1pa e ayeux-

Pres ident - 1auri Batísta ela Silva 

Pre. ide 

ETICONS EMPRESA DE TECNOLO FORMAÇÃO & CONSULTORIA 

Smrtiago P<m: im 
\ 1'/.' 11(11 -'fJT,f . l ll,l IO.(.tMit i t . 

'' ,,a. A.rt.-.· t.tn J.t,,.., • 
P.UUib~, Cl.'JI ···'J''~ ·'"' jtj 
r~~~~~·: alJJ V.f.: ... J : ,,,. 

. 1-67 

Testemunhas 

Av. Liberdade. 3445 - Centro - Bayeux- Paralba- CEP. 583 06:-000 - CNPJ 0$.606.972/0001-36 
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CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEU~=---------------' 
CASA SEVERAQUE D IONÍSIO 

Insti tuída em lO de novembro de 1960 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX-PB 
EXTRATO DE CONTRATO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 00003 / 2017 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial N9 00003/2017, Leis Federais 
N° l 0.520/02, Lei n° 8.666/93, e suas al terações posteriores. 
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX-PB 
CONTRATADOS: 
ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & 
CONSULTORIA CNPJ 09.196.974/0001-67 
VALOR: R$ 87.250,00 (Oitenta e Sete Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) 
CONTRATO: 00002/2017 
HOMOLOGAÇÃ0:06/02/2017 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação e 
suporte técnico de Software, destinado ao controle Contábil , Folha de 
Pagamento, Portal da Transparência e Digitalização. 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 07/02/2017 
VIGÊNCIA: 31 .12 .2017 

Bayeux/ PB 08 de Fevereiro de 2017. 

y 
AURI BATISTA DA SILVA 

PRESLDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX 

Av. liberdade. 3445 - Centro - Bayeux- Paralba- CEP. 58.306·000- CNPJ 08.606.972/ 0001-36 
Fone: {83) 3232. 3286 

www.camarabayeux.pb.gov.br 
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C AMARA ~I NIC'II'AL Oh Bt\ YEUX 

Trl.bunal de Contas do Estado ~~ D~11ô~~R~\NE:-ITEDE UCITAÇAo ·~a l~off:-~~---~MISTilATIYO 1'<" 00003!2017 
l'll~üÃO PRI!SI!NCIAL N" UOOUJ/20J7 

TRAMITA- SIS\oma de TramltaçãQ de Processos e Documentos 
I'ACiiNA 1'21 

RECIBO DE PROTOCOLO 

O Tribunal de Contas do Estado da Parafba certifica que em 02103/2017 às 14:03:41 foi protocolizado o documento 
sob o Nq 10292/17 da subcategoria Contratos , exercfcio 2017, referente a(o) Câmara Municipal de Bayeux, 
mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por lranildo Gonçalves de Melo. 

Número do Contrato: 000032017 
Data da Assinatura: 07/0212017 
Data Final do Contrato: 31/12/2017 
Valor Contratado: R$ 87.250,00 
Situação do Contrato: Vigente 
Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação e suporte técnico de Software, destinado ao 
Controle Contábil, Folha de Pagamento, Portal da Transparência e Digitalização, desta Casa Legislativa 
Contratado (Nome): E-Tlcons - Empresa de Tecnologia Informação e Consultoria LTDA- ME 
Contratado (CNPJ): 09.196.974/0001-67 

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não 

Documj!nto 

[POF) Contrato 

Informado? 

Slm 

João Pessoa, 02 de Março de 2017 

.., Assinado Eletronicamente 
ccnfCMo~ulC !8.<ll. -.n-J.t ,..,,, LC O 11200'1 ~ 

"""~.eti:Q '- ... ,., tdo!'*'.o 
RATC •Ih IJII 

Autenticação 

78bBf1330107d443a0314 7a383tobd3a 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE..PB 

Certidão de Reclbo Protocolo. Doc. 10292/17. inserido por Tramita (gerado automaticamente) em 02/03/2017 14:03. 
Impresso por lranildo G. de Melo em 02103/201714:03. Validação: CF64.FE72.2965.7917.26DA.5BE3.0 3A3.C527. 

8 
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Tribunal de Contas do Estado 
TRAMITA- Sistema de Tramitação de Prooessos e Documentos 

28 
CÂMARA MUNlC:II'AL Dh llt\YEUX 

~ tlt ' '. :'k \NI\NTH DF LICITAÇÃO 
·~-~a ffio~t~t!M~STM11VO N" ()0003!20 17 

I'RI!GÀO PRESilNCLA L N" 00003/2017 
PAGINA 122 

RECIBO DE ALTERAÇÃO DE DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/03/2017 as 14:00:52 lranildo Gonçalves de Melo 
alterou os seguintes documentos/informações deste documento sob o N° 02604/17. 

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Bayeux 
Número da Licitação: 00003/2017 
Data de Publicação: 23/01/2017 
Órgão de Publicação: Mural 
Data de Homologação: 06/02/2017 
Responsável pela Homologação: Câmara Municipal de Bayeux 
Modalidade: Pregão Presencial 
Tipo do Objeto: Compras e Serviços 
Valor Estimado: R$ 91.480,00 
Valor. RS 87 250,00 
Fontes de Recursos: Recursos Ordinários (91 ). 
Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação e suporte lécnico de Software, destinado ao 
Controle Contábil, Folha de Pagamento, Portal da Transparência e Digitalização, desta Casa Legislativa 
Proposta 1 - Valor da Proposta: R$ 87.250,00 
Proposta 1 -Proponente Pessoa Jurfdica (Nome): E-Ticons- Empresa de Tecnologia Informação e Consultoria 
LTDA- ME 
Proposta 1-Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 09.196.974/0001-67 
Proposta 1 -Situação: Vencedora 

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não 

joocumento Informo do? Autenticação 

{ 1·"'-PFJ Edital da Ucitoçào Sim 6!0fad7055b6B 1 03ae67 eoat8407 odt8 
~ 

João Pessoa, 02 de Março de 2017 

Assinado Eletronicamente 
con'"'~ lC 1WJ. atrcwne.l pec,tlC !lf·'L009 • 

:><' RO'QITI«<ID """'"" • .alo pela 
AA TC !1\'20(1!1 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 



C AMARA ~~ U~ ICII'Al. DE BA n:ux 
CO:.IISSÃO l'l~R~IANI!~TE DE Ll("fi'A(ÁO 

PROCESSO ADMIN ISTRATIVO N''IIOOO:l/2017 
PR EGÃO I'IW ... '"iENC'I,\1 , W 00003/2017 

I'AOINA 123 

CÂMARA MUNICIPAL DE BA lJ·-/'<-- - ----------' 
CASA SEVERAQUE DIONÍSIO 

Instituída em 1 O de Novembro de 1960 

VISTOS, ETC. 

Considerando o procedimento licitatório na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL No 00003/2017, regido pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO No 
00003/2017, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE, DESTINADO ~ ~ 
AO CONTROLE CONTÁBIL, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO. 

Em que pese constar o valor de R$ 87.250,00 (oitenta e sete mil, 
duzentos e cinquenta reais) na Ata de Registro de Preços, no Termo de 
Adjudicação, no Relatório do Pregão, no Termo de Homologação, no Contrato 
Administrativo e no Extrato do Contrato, bem como o informado para o TCE/PB 
através dos recibos de protocolos 10292/17 e 02604/1 7, esta Comissão informa 
que o valor real licitado foi de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais), o que será 
considerado e de fato utilizado por esta edilidade, conforme consta na proposta 
de preços apresentada pela empresa. sendo o valor mensal de R$ 7.250,00 (sete 
mil duzentos e cinquenta reais) e o valor global de R$ 87.000,00 (oitenta e sete 
mil reais} , totalizando 12 (doze) meses. 

Ademais, em relação ao prazo de vigência contratual , importa ressaltar 
que a partir da data da assinatura do Contrato até o dia 31 de dezembro de 2017, ~ 
serão considerados para fins de vigência contratual apenas 11 (onze) meses. 

~OblGONçJKL'*~~~~ELd d 
GV:~~ P...~ ~ayeux~B~demarçode2017 . 

PR TE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

i,j.,t ...('/.í tr,tlc /,,~"'};""v, ,;,~ 
EVEl:.IN~·~AYSE CORREIA LIMA FERNANDES 

MEMBRO 

. \\ \ ~ 1\1\ n ' l"~íl sJ • M'XM~l9:Jf s~ ARk'b~ 
~~~BRO 

Eu, MAURI BATISTA DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de 
Bayeux, acato o presente De:?:~u de acordo com o mesmo. 

~ãfiLVA 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX 

Av. Liberdade, 3445 - Centro- IJaycux- l'araiba- CEP. 58.306-000- CNPJ 08.606.972/0001-36 
Fone: (83) 3232-3.286 

'INWw.camarabaveux.ob.l!ov.br 

t 



( 'ÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N"OOOOJ/2017 
PREGÃO PRESEI'\CIAL 1'\" llll003i2017 

I'AGI~A 124 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAYt:~u.'""'x----------__j 
CASA SEVERAQUE DIONÍSIO 

Instituída em 10 de Novembro de 1960 

l 0 TE 
ADITIVO 

Av: LUx..r~, 3445-~~- l3~U;JfM.?v- Pa..r-a..Wa.-- CEP. 58.30~-ooo - CNPJ 

08.~0~.q7:2./000'J.. -3~ 

F01"vt./. (83) 3.2.3.2.. 3.2.8~ - Fi111/. (83) 3.2.3.2..5080 

I 



CA~IA!l/\ MUNICII'J\L DE DA YEUX 
COMISSÃO I'ERMJ\ NENTE DE LICITAC:i\0 

PROCii5iSO 1\ r>M IN IS'I'RATIVO N" ()0003i:!OI7 
PREGÃO PRESENCIAl. W OOOOJ/20 17 

PAGINA 12S 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAY~t=ru,t-v-7...---------~__j 

CASA SEVERAQUE DIONÍSIO 
Instituída em 1 O de Novembro de 1960 

• 6 

Ao Senhor lranildo Gonçalves de Melo, 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Assunto: Solicitação de aditivo prazo de Contrato 

Ser-1hor Presidente da CPL, 

Vimo-s por meio deste, solid tar o ADITIVO DE PRAZO para o CONTRATO No 
00003/2017, oriundo do P.REGÃO PRESENCIAL N° 00003/2017, regido pelo PROCESSO 
ADM..lN JSTRATIVO N° 00003/2017, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZA DA PARA · IMPLANTAÇÃO E SU PORTE TÉCN ICO DE SOFTWARE, 
DESTINADO AO CONTROLE CONTÁBIL, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL Di\ e 
TRANSPARÊNCIA E DIGITALlZAÇÃO, com vencimento em 31 de dezembro de 2017, por 
mais 11 (tmze) meses, conforme dispõe a Lei 8.666/1993, em seu Art. 57, inciso 11. 

justifica-se esta solicitação considerando que é importante e indispensável ao 
serviço a s·ua continuidade sem interrupção. Durante o dewrrer da vigência do contrato 
os serviços foram prestados regularmente e prontamente pela empresa, sem apresenta r 
nenhuma ocorr.ência, notificação ou sanção. 

A referida prorrogação contratuc:d se j.ustillca em função de toda prestação de 
serviço ser de natureza continuada e necessária para atender a demanda da Câmara 

t 

M:unicipal de Bayeux. Para a referida prorrogação há previsão contratua l, conforme t 
Cláusula Quarta e previsã.o legal, de acor~do o inciso 11, do art 57, da Lei 8666/1993. 

Assim, solicitamos que seja providenciado termo aditivo ao contrato no prazo 
aqui mencionado. 

Certos de contarmos com imedié.lta ap rovação desta solicitação, aproveitamos 
o ensejo para renovar meus protestos ele elcvade:l es tima e consideração. 

Atenciosamente, 

Bayeux, 26 de dezembro de 2017. 

Eveline Dayse or eia Lima Fernandes 
Tesoureira 

Av. Liberdade. 3445 - Centro 13aycux Paraíba - CEP. 58.306-000 CNPJ 08.606.9'72i0001-3(J 
Fone: (83) 3232-3286 



13/07/2017 Certidão ln1crne1 

BRASIL Acesso à informação Partlclp Sef~~\j{A MU~~\~~r!.~~IJAYI!lf~n ls 
( 'OMISSÃO I'EitMÃRt'fN·í'tfi'>il LIC'ri'J\~/\~ 

Receita Federal 
CERTIDÃO 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

I'IWCESSO ADMINISTRATIVO I'<" 0<100312017 . . NIIA I~ !'\• 000{))12017 
GINA 126 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA- ME 
CNPJ: 09.1 96.974/0001-67 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabílidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da ReceJta Federal do Brasil (RFB), com a 

exiolbllidade susoensa. nos termos do art. 151 da Lei n2 5.172 de 25 de outubro de 1966 -
VVUI~V t tiUU\Cit t U l"t O-\..olV IIOt \ VII " Jt VU VUJC LV Y~ \,.u;a,t.;)OU JVV1'-'1CU '-tUC U CU:UI I fiiiC ~UC 

desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 

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

VUf U UI CIIO Ut~fJUO lU I lU~ d ll::t . L.V..J t; 'UU UU V I 1'1 1 C':3\ C: UUt...UIIIC::IILU \CII I V:l lltC::tiii\J:» CI CH.IJ~ Ud \,C:IUUOU 

negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 

A aceitação desta certidão está condicionada â verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www. pgfn. fazenda.gov. br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 , de 02/10/2014. 
Emitida âs 09:16·14 do dia 13/07/2017 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 09/01/2018. 
Código de controle da certidão: 4FE5.2C99.BA3C.7BE2 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta 

htlp:/!w.vw.recei1a Jazcnda.gov .br/Apllca coes/ATSPO/Cerlldao/Cn dConjunJa lnter/EmiteCcrtldaol nternet.asp ?ni:09 t 9697 4 0001 67 &passagens=2&.. . 1 11 



(',\~\~U:-IICIPJ\1 OEliA't'hUX 
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAM1S~ttl~M,\NENWDEI.IlTrA<~Ao 

CERTIDÃ 

I'ROC '!iSSO ADM INISTRJ\'I'IVO N" ()000Jf2()J 7 
I'REGi\O PRESENCIAl. W 00003,2017 

Pi\CiiNA 127 

CÓDIGO: 752C.3703.91 80.2718 Emitida no dia 06/11/2017 às 11:15:55 

Identificação do requerente: 
"" ',.' ..., , _, t • v .., •• ..,..., • ...,. -r1vvv • 

R.G. 

assentamentos exrstentes neste orgao, que o requerente supra raentrncaao esra em snuaçao 
REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais 
administrativos e inscrit os em Dívida Ativa.A referida identificação não pertence a 
contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba. 

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa. nem 
exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar va lores a ela 
porventura devidos pelo referido requerente. 

devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço Validar Certidão de Débito na 
página www.receita.pb.gov.br. 

OBS: Inválida para licita ção no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou 
----·--=- -J- ---.:-- - ..... _ 4.- -- -----'-- !-A.----.&.--1.- - • -- !-.&. ---- ·--:-:--• -·· ---··-!---=- -=-

compreendidos na competência tributária dos munícipios se o requerente supracitado 
estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à 
prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no 
âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei especifica. 

Válida com a apresentação conjunta do cartão de Inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

Certidão de Débito emit ida via ' Internet'. 



L~~~..> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA CÃMARA ~IIIN IC r \I. DE ~~YF.~ 
~ fAB.:(~ SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CO~IISSAO PEI{~I i\t :~~~1~ .l,f ~~ 

PROCESS() ADM INIS' '~r.·~ ~· ~:ll2017 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO I'RE<IAO PKESEN ·ri\ . o& o. 011 

1'1\(iJ J\ 128 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS MUNieiPAt., 

Número da Certidão N° de Controle de Autenticação 

2017/066870 357.463.421.616 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

C.N.P.JJC.P.F. INome do Contribuinte 
09196974000167 E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS.L IDA ME 

Endereço Número Apto/Sala Bloco Complemento 

RUA CECILIA MIRANDA 00084 

L.léllltV 

JAGUARIBE I 
ver 

58015130 1

\JIUdUt: 

JOAO PESSOA 

Ressalvado o drrerto de a Fazenda Pública Municlpal tançar e inscrever quaisquer dividas que vrerem a ser apuradas. fica certificado que, até a 
·osente data, não constAm em nome do requerente acrma qualificado pendências relativas às mcerlas mumcipals, inclusive as de natureza 

trrbu târia ou não, Inscritas ou nÃO no Re istro da Dfvída Ativa do Municipal. 

INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE 

Mtt<CAN 11~: 1UU!:Jt>~- 1 

IMOBILIÁRIAS: 

OBSERVAÇÕES 

C:l>Íd l-<:f UU<IU 1: VHJIUct IJOI OU \l>~l>l>l<llll:IJ Uldl>,l-UfiiUIIIItl U diUI:IU 1.)0, ~I , Ul1 Ltll \.UIIIIJIUIIIUIIIdl 11 :>.>, Utl .:..>UI:: Uttol:ttlltUIU Utl.:VVO \\.UUtyu IIIUUidfiU 

Municipal). 
A acetlação desta cenrdl!o cstã condicionada à inexistência de emendas ou rasuras. bem como à veriflcaÇáo do sua autenticidade na lntemot, no 
endorAço hllp:J/www.joaopassoa.pb.gov.br. 
Certidão erni!lda gratuitamente em 06/11/2017 11 ' 17:58 

1/1 
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C AMARA MuNICIPAL I)E BA YI!UX 
COMISSÃO I'ERMA ENTE DE LICITAÇÃO 

I'ROIESSO AI>~IIN ISTR,\TIVO ~"' OOOOJ'2017 
l'ltEG.\0 f'RESI:~CI,\L N• 00003(.!0 17 

f>MiiNA 12!1 

JLSTIÇi\ D0 TPJ.BI>.LH..,."L ______________ __j 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO$ TRABALHISTAS 

Nome : E- TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA 
LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 09 . 196.974/0001-67 
Cert i dão no : 137196108/2017 
Expediç ão: 18/09/2017 , à s 20:20:44 
Validade: 16/03/2018 - 180 (cento e o itenta) dias, contados da data 
de s ua expe d ição . 

Certi f ica-se que E- TICONS EMPRESA DE T ECNOLOGI A DE INFORMACAO & 
CONSULTORIA LTDA - ME {MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob O n o 
0 9 . 19 6 . 97 4 / 0 00 1- 67, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalh i stas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescen tado pela Lei no 12 . 4 40 , de 7 de jul ho de 2011, e 
na Re so l ução Administ rat i va n o 1470/2 011 do Tribuna l Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dado s constantes desta Certidão s ã o de responsabil idade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atuali~ados até 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 estabel e c imentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta c e rt i dão condiciona -se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribuna l S uperior do Trabalho na 
Interne t (http://www. ts t . jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO I MPORTANTE 
Do Banco Naciona l de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimpl entes perante a Justiça do Tr abal ho quanto às obr igações 
estabe lecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos j udiciais traba l hi stas , inch 1sive no conce rnente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas , a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



,---------------------------------------+-----~·M*~~~~~BAYEUX 

C~'~ ' ~:.lt'lt. 
~ 

CAIXA ECONOM.C/. FECERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0919697410001-67 

COMISSÃO PERMAI'\ENTE D. ucrrAÇÃO 
PROCESSO ADM INISTRATIV N" 00003/2017 

PREGÃO PRESENCIAI. W p0003/2017 
PAGINA 130 

Razão Social: E TICONS EMP DE TEC DE INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA ME 
Nome fantasia:E TICONS EMPRESA 
Endereço: R CECILIA MIRANDA 84 I JAGUARIBE I JOAO PESSOA I PB I 58015-

130 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigações com o FGTS. 

Validade: 22/12/2017 a 20/01/2018 

Certificação Número: 2017122203472133504611 

Informação obtida em 26/12/2017, às 12:55:17. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 



CÂMARA MUNICIPAL L>E BAYEUX 
COMISSÃO PER~IANENTE IJE LIC'IT1\ ÂO 

PODER JUDICIÁRIO P IWC'ESS~ ADMINI~TI 4i 2017 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBP, !'REGAO r rlESE:>IC 

TELEJUDICIÃRIO- CENTRAL DE CERTIIDÕES t>AI.tNN..:'~··~:..""N~ 
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 -João Ressoa-{P-8.}-----~~-~~i---__J 

Telefone: (83) 3216-1440 

CERTIDÃO NEGATIVA 

FALÊNCIA I RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação 
ativos nos cartórios comuns e/ou especializados. em todas as comarcas do Estado da Paraiba. nada consta 
contra : 

CNPJ: 09.196.974/0001-67 
Razão Social: ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA 
NnmP F::mt:.:~c::i:.:~· FTI\.ONS FMPRFSA nF TF\.N()I n~IA nA INF()RMA\.Ã() F \.()NSI II T()RIA 

Certidão emitida às 11 :03 de 13/12/2017. 

Validade 30 dias 

1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução n° 17/2010, da Presidência do TJPB 

e na Resolução n° 121/201 O do CNJ. 

2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo prôprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser 

'"'VIItCIIUCI tJt;IV ltUCI~ctU\J '-'UI U I V I ll~III\JU \..UIIt U UV"'UifiCI UV Vlt~IIICII \CA . v r- f C:: f\UJ. 

3. Esta certidão não lera validade para fins de instrução de processos judiciais. 

4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa. 

5. A pesquisa foi realizada em todos os sistemas processuais em funcionamento. 

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse http:l/app.tjpb.jus.br/certo/valldarcertídao e insira o código de 
validação: b1X6.pMr1 . Você pode também ler o codigo QR apresentado no cabeçalho. 



CAMA IV\ MUNICII' AL DE UA YEUX 
co:-.ussAo PERM,\NEI\"l""E DU u cn·AçAo 

l'ROCr:SSO i\DMINISTRA'nVO N" 110003!2017 
I'REGÃO l'ltESEI\Cii\L W OOOUJI2017 

PACilt\A 13:! 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAYê't-tY---------JL_-t-----.J 
CASA SEVERAQUE DIONÍSIO 

Instituída em 10 de Novembro de 1960 

DESPACHO 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 00003/2017 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE, DESTINADO AO 
CONTROLE CONTÁBIL, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO 

Ao: Departamento Jurídico da Câmara Municipal de Bayeux 
Assunto: Solici tação de Parecer Jurídico 

Senhor Assessor, 

Recebida a solicitação da Tesoureira da Câmara Municipal de Bayeux, 
datada em 26 de dezembro de 2017, referindo-se à renovação contratual por mais f 
11 (onze) meses do objeto destacado em epígrafe. 

Considerando o pedido de celeridade processual, uma vez que o prazo 
para renovação está exíguo, e que a mesma precisa dessa renovação. 

Desta forma, encaminho o processo acima descrito ao DEPARTAMENTO 
JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX para que emita parecer sobre 
o caso em tela. 

Bayeux/PB, 26 de dezembro de 2017. 

dnriA;~~ 11.() t~L~f\ m ~ 
LWbdONÇ~VES\DE MELO 

PR TE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

1\v. Liberdade, 3145- Centro - Oaycux- Paraíbél - CEP. 58.306-000 - CNPJ 08.606.972/0001-36 
Fone: (83) 3232-3286 

www.camarabayeux.pb.gov.br 
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CÃI\·IIIRA MUNICIPAL DE RAYEUX 
COMISSÃO I'I!RMANENlTI DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1 ' 00003/2017 
PREGÃO PRESF.NCIAL N" 00003/20 17 

l'i\GINA IJ3 

CÂMARA MUNICIPAL DE BA x----- - ------' 
CASA SEVERAQUE DIONÍSIO 

Instituída em 10 de Novembro de 1960 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. 
ADITIVO DE PRAZO. TRATA-SE DE ANÁLISE 
DA POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO PARA 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO 
CONTRATO No 00003/2017. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO No 00003/2017. PREGÃO 
PRESENCIAL No 00003/2017 - OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E 
SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE, 
DESTINADO AO CONTROLE CONTÁBIL, 
FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO. 
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO. LEGALIDADE 
RESPEITADA. POSSIBILIDADE. 
DEFERIMENTO. 

PARECER JURIDICO 

Analisar a matéria, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
alterações, e considerar o teor dos documentos e informações apresentados nos 
autos para que esta Assessoria Jurídica possa vir a analisar o requerimento de 
aditivo de prazo do Contrato No 00003/2017, datado em 26 de dezembro de 2017. 

Nesta data. a Tesoureira da Câmara Municipal solicitou a prorrogação 
de prazo do contrato acima identificado, por mais 11 (onze) meses, justificando 
"que é importante e indispensável ao serviço a sua continuidade sem interrupção. 
Durante o decorrer da vigência do contrato os serviços foram prestados 
regularmente e prontamente pela empresa, sem apresentar nenhuma ocorrência, 
notificação ou sanção. A referida prorrogação contratual se justifica em função de 
toda prestação de serviço ser de natureza continuada e necessária para atender a 
demanda da Câmara Municipal de Bayeux. Para a referida prorrogação há 
previsão contratual, conforme Cláusula Quarta e previsão legal, de acordo o 
inciso 11 , do art. 57 , da Lei 8666/1993". 

Diante de tal procedimento, o processo licitatório veio para esta 
assessoria, para análise e emissão de parecer. 

É o sucinto relatório. 

Av. Liberdade, 3445- Centro - Bayeux - Paraíba- CEP. 58.306-000 
CNPJ 08.606.972/0001-36 

Fone: (83) 3232. 3286- Fax: (83) 3232.5080 



CAMARA MUNICIPAl. DE BAYEUX 
COMISSÃO PERM ANENTE OE LICITAÇ,Í.O 

I'IW CESSO ADM INISTRATIVO N° 00003!2017 
PREGÃO I'IU;SENCIAL N" 00003/20 17 

l't\OINA 134 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAv'-F:::.+HI~ .... ,~r--------------' 
CASA SEVERAQUE DIONÍSIO 

Instituída em 1 O de Novembro de 1960 

I=UNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Em razão do requerimento ora formulado, temos que analisar o mesmo 
à luz da Lei Federal n° 8.666/1993, Lei Complementar n° 123/2006, assim como 
em razão do Contrato No 00003/2017 supramencionado. 

Nesse s.entido, dispõe a redação do artigo 57, inc. 11 , e seguintes da Lei 
n° 8.666/93: 

Art.57. A duração dos contratos regidos por esta Lei 
ficará adstrita à vigência dos respectivos. créditos 
orçamentários, exceto quanto aos relativos: 
( ... ) 
li - à prestação de serviços a serem executados de 
forma contínua, que poderão ter a sua duração 
prorrogada por iguais e sucessivos períodos com 
vistas à obtenção de preços e condições mais 
vantajosas para a administração, limitada a 
sessenta meses; 
( ... ) 
§ 1 o Os prazos de inicio de etapas de execução, de 
conclusão e de entrega admitem prorrogação·, mantidas 
as demais cláusulas do contrato e assegurada a 
manutenção de seu equil fbrio econômico-financeiro, 
desde que ocorra algum dos seguintes motivos, 
devidamente autuados em processo: 
( ... ) 
§ 2° Toda prorrogação de prazo deverá ser 
justificada por escrito e previamente autorizada 
pela autoridade competente para celebrar o 
contrato. 
( ... ) 
§ 4° Em caráter excepcional. devidamente justificado e 
mediante autorização da autoridade superior, o pra2o 
de que trata o inciso li do caput deste artigo poderá ser 
prorrogado por até doze meses (incluído pela Lei n° 
9.648 de 1998) 

Não obstante, trata o Contrato No 00003/2017 em sua cláusula quarta 
da possibilidade de prorrogação dos prazos contratuais, mediante obediência à 
Lei n° 8.666/93. 

Av. Liberdade, 3445 - Centro - Bayeux - Paraíba - CEP. 58.306-000 
CNPJ 08.606.972/0001-36 

Fone: (83) 3232. 3286- Fax: (83) 3232.5080 



C AMARA MUNICIP-\1. DE 131\ YEUX 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

I'ROCI: "SO ,\DM INISTRATIVO i\"' 00003!2017 
PllEGÃO PRESENCIAL N" 00003!2017 

I' Mil NA 135 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAVE-c:Hu,-Y-.,..----------__J 

CASA SEVERAQUE DIONÍSIO 
Instituída em 10 de Novembro de 1960 

Outrossim, também foi apresentada a seguinte justificativa: "Justifica-se 
esta solicitação considerando que é importante e indispensável ao serviço a sua 
continuidade sem interrupção". E ainda que, "Durante o decorrer da vigência do 
contrato os serviços foram prestados regularmente e prontamente pela empresa, 
sem apresentar nenhuma ocorrência, notificação ou sanção". 

Ao final, ressaltou que ''A referida prorrogação contratual se justifica em 
função de toda prestação de serviço ser de natureza continuada e necessária 
para atender a demanda da Câmara Municipal de Bayeux. Para a referida 
prorrogação há previsão contratual, conforme Cláusula Quarta e previsão legal, 
de acordo o inciso 11 , do art. 57, da Lei 8666/1993". 

Desta forma, e analisando o caso concreto, verificamos que o pedido 
de prorrogação não acarretará qualquer prejuízo a Câmara, sendo legítimo o 
pedido e legal a prorrogação do referido contrato. 

CONCLUSÃO 

Ante o exposto, e considerando que foi apresentada justificativa para a 
prorrogação requisitada, e, que a mesma é possível na forma da Lei, entendemos 
pelo deferimento da prorrogação. 

É o parecer. 

Bayeux, 27 de dezembro de 2017. 

Av. Liberdade, 3445- Centro - Bayeux- Paraiba - CEP. 58.306-000 
CNPJ 08.606.972/0001-36 

Fone: (83) 3232. 3286- Fax: (83) 3232.5080 
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CÂMARA MUNICIPAL DE BAY~t:;;Hu,·:v-.A ___ _ ___ ___ _____J 

CASA SEVERAQUE DIONÍSIO 
Instituída em 1 O de Novembro de 1960 

GABINETE DO PRESIDENTE 

AUTOIUZAÇÃO 

De acordo com as razões emanadas da Assessoria Jurídica, que opina pela possibilidade da 
prorrogação destacada, de libero pelo deferimento do Primeiro Termo Aditivo refere nte ao· 
CONTRATO No 00003/2017, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL No 0000~/2017, 
regido pelo PROCESSO ADM LNISTRATNO No 00003/20 17, cujo objeto é a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECl ALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E 
SUPORTE TÉCNlCO DE SOITWARE. DESTINADO AO CONTROLE CONTÁBIL. 
FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPAR ÊNCIA E DIGITAUZAÇÀO. 

Nmifique-se a Contratada para assinatu ra do acli l.ivo commtual. 

Bayeux/PB, 28 de dezembro de 2017. 

cYC~~-~ 
M NU.-1--H-~TST A DA SlL V A 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNIClPAL DE BA YEUX 

Av. Liberdade. 3445 - Ccnrro - Baycux - Paraíba - CEP. 5K306-000 - CNPJ 0Kfi06.972/000I -3(1 
Fone: (g3) 321::!-32R6 



CÂMARA MUNICIPAL DE BA 

CÂMARA Ml3NICIPA I~ DE BA YEUX 
COMISSÃO PI:RMANllNTI! DE UC!TAÇÃO 

PI~OCESSO ADM INISTRATIVO ~'<> 00003/2017 
PREfiAO PRI'-<;ENCIAt N" OOOOJ/2017 

PAGINA IJR 

CASA SEVERAQUE DIONÍSIO 
.Instituída em 1 O de Novembro de 1960 

A reft!ridu prorrogação contratual se justifica em função de toda prestação de serviço ser de 
natu reza continuada e necessária para atendcli a demanda da Cãmara Municipal de Bayeux. 
Para a referida prorrogação há previsão conLratual , conforme Cláusula Quarta c previsão 
legal, de acordo o inciso U, do art. 57, da Lei 86ó6/ l 993. 

CLÁ USU LA TERCEIRA - DO PRAZO. O prazo de vigência do Contrato será 
prorrogado por mai·s ll (onze) meses, conforme facul ta a Cláusula Quarta do referido 
instnrmento, passando de 07/02/2017 .a 31/12/2017 para 31112/2017 a 30/ll/2018, 
perfazendo o prazo total de 22 (vinte c dois) meses, considerados da data ele assinatura elo 
contrato original. 

CLÁUSULA QUARTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
Subsistem firmes, inalteradas e em pleno vigor, todas as demais clá u~ul as e coBdições 
estabelecidas no contrato oljginul. 

E, por estarem de pleno acordo, fo i lavrado o presente ad itivo em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma para um só efeito·. o qual vai assinado pelas partes e por duas testcmtlltbas. 

Bayeux-PB, 29 ele dezembro de 2017. 

TESTEMUNHAS: 

' Js ",)..,.;, c : ~ ~..x>)~' ~~\.;K ..... <.\ ~· •. -ro .... , 

Nome: 
CPF 11°: 
Identidade no: 

Nome: 
CPF n°: 

fdcntidadc tl 0
: 

Av. Liberdade, 3445- Centro- Baye ux - Poralba- C~P. 58.306-000 - CNPJ 08.606.972/0001-36 
Fone: (83) 3232-3286 

www.camarabay.eux.pb.gov.br 
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CÂMAitA MUNICIPAL DE BA YEUX 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÂO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N"OOOOS/2017 A 

I'REGÂO PRESENCIAL N"OOOOJ/2017 • 
PAGINA 139 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX I 

CASA SEVERAQUE DIONÍSIO 
Instituída em 10 de Novembro de 1960 

ESTADO DA PARAÍBA 
CÂMARA MUNICIPAL I>E BA YEUX-PB 

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 00003/2017 

I 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 4 ~ 
IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOITW ARE, DESTINADO AO 
CONTROLE CONTÁBIL, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO 
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX, CNPJ 08.606.972/0001-36 
CONTRATADA: ETIC.QNS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & 
CONSULTORIA LTDA ME, CNPJ: 09.196.974/0001-67 
PROCESSO LICITA TÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL No 00003/2017 
ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS ll (ONZE) MESES 
VIGÊNCIA: 31/12/2017-30/11/2018. 
ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PRAZO AO CONTRA TO POR MAIS 11 (ONZE) 
MESES, PASSANDO DE 07 DE FEVEREIRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 
2017, PARA 31 DE DEZEMBRO DE 2017 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. 

Av. Liberdade, 3445- Centro- Baycux- Paraíba- CEP. 58.306-000- CNPJ 08.606.972/0001-36 
Fone: (83) 3232-3286 

www.camarabayeux.pb.gov.br 
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lnstituido pela Resolução n° 09/2005 de 17 de 

c 

: ' MESA DIRETORA DA CAMARA NIUNICIPAL 

= ~ 

www.camarabayeux.pb.gov.br 29 de Dezembroo de 20171 

SECRETARIA LEGISLATIVA 

PUOLICAÇ;\0 DE PROPOSIÇÕES, DOCUMENTOS OFICIAIS E DA CÂMARA 
MUNICIPAL. DE BAYEUX. 

PROJETOS DE LEI. PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR. PROJETOS DE EMENDAS. 

EMENDAS A LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO. PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO, 

PARECERES DAS COMISSOES, PROJETOS DE RESOLUÇAO, RESOLUÇAO, 

REQUERIMENTOS, ATAS E ATOS DA MESA DIRETORA E DA PRESJD~NCIA. 

ESTADO DA PAil.AÍBA 
CÂMARA MUNICIPAL OE BAYEUX-PB 

EXTRATO DE ADITIVO CONTRAT UAL 

EXTRATO DO PRIMErRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO W 
00003/20 17 
OOJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEClALIZADA PARA 
IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFfWARE, 
DESTINADO AO CONTROLE CONTÁ UI L, FOLIIA DE 

tç_ç~~[Qj[gj~~~~RQ~~ffiQ[[Mffi[Q8j~ PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÉNCLA E DIGIT.L\LIZAÇÃO 
1-----_:..==~=~==------1 CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX, CNPJ 
1-----___.:..=..:::=:..:....=.=~:....:....::.:..:.:.:=-------l OS.606.9721000 1-36 
1-----~,.,..,.,.,d:~~~~~=::--:-=-,.----::-:--~ CONTRATADA: ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE 

INFORMAÇAO & CONSULTORIA LTDJ\ ME, CNPJ: 09.196.974/0001-
1-------~~~~~~~----------l 67 

PROCESSO UCITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIALW 00003/2017 
ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MA IS 11 (ONZE) 
MESES 
VIGÊNCIA: 31/12/2017 - 30/ 11/2018. 
ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PRAZO AO CONTRATO POR MAIS 
I I (ONZE) MESES, PASSANDO DE 07 DE f.EVERElRO DE 2017 A 31 

1-----2~~~~~~!..!:!!.------1 DE DEZEMURO DE2017, PARA 3 1 DE DEZEMBRO DE 2017 A 30 DE 
NOVEMBRO DE 2018. 

14ª LEGISLATURA 
1° BIÊNIO 

( 2017 A 2018) 
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Tribuna l de Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA- Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

RECIBO DE PROTOCOLO 

CÂMARA ~I UN ICIPi\L DE. BAYE.UX 
COMISSAO I'I!RMANENTE DE l.lCIT,\ÇÃO 

PROCESSO ADM IN ISTRATJVO: N" 00003/20 I 7 
l'ltHGÃO l'llESBNCIAL t-.11)00003fl017 

PAGIN~\ 141 

O Tribunal de Contas do Estado da Parafba certifica que em 11/01/2018 às 15:58:16 foi protocolizado o processo 
sob o ND 00858/18 da subcategoria Licitações • exercício 2017, referente a(o) Câmara Municipal de Bay.eux, 
mediante o recebimento de rnformações/arquivos eletrõnicos encaminhados por lranildo Gonçalves de Melo. 

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Bayeux 
Número da Licitação: 00003/2017 
Data de Publicação: 23/01/2017 
:órgão de Publicação: Mural 
Data de ·Homologação: 06/02/2017 
Responsável pela Homologação: Câmara Municipal de Bayeux 
Modalidade: Pregão Presencial 
Tipo do Objeto: Compras e Serviços 
Valor: RS 87.250.00 
Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (91 ). 
Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação e suporte técnico de Software, destinado ao ~ 
Controle Contábil, Folha de Pagamento, Portal da Transparência e Digitalízação, desta Casa Legislativa 
Proposta 1 ·Valor da Proposta: R$ 87.250,00 
Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (Nome): E-Tlcons - Empresa de Tecnologia lnfom1ação e Consultoria 
LTDA- ME 
Proposta 1- Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 09.196.974/0001-67 
Proposta 1 - Situação: Vencedora 

Documentp 
.. 

Informado? 

(PDF] Abertura de Processo Administrativo Sim 

[POF] Ata da sessão do pregão Sim 

[PDF] Ata de Registro de Preços, quando for o caso Não 

[PDF) Convênio ou instrumento similar Não 

[PDF) Designação do Pregoeiro e da equipe de apoio Sim 

[PDF] Documentação de habilitação dos vencedores Sim 

Autenticação 

305df5240530a093eba0aaddf044f12f 

e0eb167bf4dfa981825ef181 ea3637 4b 

22f322b03ba524b6c74a2b547e633d2b 

5d94e1 f53d8ca207f7011 fe05b0e31 a 1 

t 

[PDF] Edital da licitação Sim eb649344e0218152c7ae1a1 b160f~Sa3 • 

[POF] Edital e respectivos anexos da Lícitação Sim eb649344e0218152c7ae1a1b160~5a3 

[PDF) Homologação e Adjudicayão da licilação Sim dce48736e44 7fd48f9853df884bb9126 

[PDF] Impugnações ao edital e recursos interpostos pelos Não licitantes e as CQr'resQondentes decisões 

· [POF] Justificativa da contratação Sim a814d58136c4 fbafee3251 d67 4ae64d4 

[PDF] Parecer(es) jurídico(s) Sim 57 459d00ef5e9a356e67 ef4430952b97 

[PDF] Previsão Orçamentária Sim 6e2a25331768932e7dkc0be7436792b 

[PDFl Publicidade do certame Sim 479115ace86a4dc11b0c625fa5b1ee41 

[PDF} Termo de referência Sim a814d58136c4fbafee3251 d67 4ae64d4 
I 

[PLANILHA] Planilha de custos ou pesquisa mercado. Não 

Proposta 1 - Proposta e Anexos - E-Ticons - Empresa de Sim 778039b67cf06d93b1 dfc80a07394a 79 
Tecnoloctia Informação e Consultoria L TOA- ME 

'" RECIBO PROTOCOLO. Proc. 00858/18. Inserido por Tramita (gerado automaticamente) em 11/01/2018 15:58. 
Impresso por imelo em 11 /01/2018 15:59. VaiJdação: 688D.A58C.6F2C.A80C.4AFE.0901.3CE8.D52A. 
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João Pessoa, 11 de Janeiro de 2018 

Assinado Eletronicamente 
conto,mo LC 16.'93. altcrad<-1 peta LC 91i200i e 

pelo RCQI'r'lnto Interno_ alterado pcl;:1 
RATC 1t'-2C09 
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Tribunal de Contas do Estado da Paralba 

TRAMITA - Sistema delcr!LmítaÇão de Processos e Documentos 
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f 
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CÂMAitA MUNICII'AL DE l1AYEUX 
COMISSÃO PI!RMANENTP. DE UCn'AÇÃO 

PROCESSO ADMINIS11t i\TIVO: r-.~• oooOJnOI7 
PltBGÃ0 PRUS~ÇIAL ~00003/20~7-

PÁGINA 143 

O Tribunal de Contas do Estado da Parafba certifica que em 12/01/2018 às 12:28:40 foi protocolizado o processo 
sob o N°.00881/18 da subcategoria Termo Aditivo., exercício 2017, referenté a(o) Câmara Municipal de Bayeux, 
mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos e(1camfAhados por lranl.ldo Gonçalves de Melo. 

Data da Assinatura do Aditivo: 29/12/2017 
Data de Publicação do Aditivo: 29/1212017 
Tipo do Aditivo: Aditivo de Vi§ência 
Valm Adicionado: R$ 0,00 
N° de Ordem do Aditívo: 1° Aditivo 
Justificativa: Justifica-s~ esta solicitação considerando que é importante e indispensável ao serviço a sua 
c::ontinuidade s~m interrupção. Durante o decorrer da vigência do contrato os serviços foram prestados 
regularmente e prontamente pela empresa, sem apresentar nenhuma ocorrência, notificação ou sanção. 

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Sim 
[I NFORMAÇÃO DO SISTEMA] N° de Dias Fora do Prazo: 2 

D9.cumento "'"~!' Informado? Autentic~çãp 

· (7) [PDF) Demonstrativo de vantajosidade econômica da ' prorrogação ·contratual, nos contratos de prestação de Não 
servicos de natureza contínua 

{8) (PDF] Termo Aditivo Sim c8e 7c2a6e6bdf9be2e09056a2af27187 

{PDF] Cert idão negativa de débitos perante a Justiça do 
bf89c548592135.a 74d4cc69d2eaOtü7f Trabalho e prova a.tual do cumprimento de acordo Sim ~ 

trabalhista auando houver 

(PDF] CPF ou CNPJ Sim d 1 b339d3128f30e0ee6ef67 a9ffe8ebd 

(_. [PDF) Justificativa técnica Sim df4b99482ff9ee0711 a58b 7 ScObfca 1 e 

[PDF] Parecer jurídico, Lei 8.666/93, no seu art. 38 Sim 7ffeb5aeOOn9cdOaf1 3d7397b.e1447b 

[PDF) Prova de inscrição no cadastro de con!ribuin.tes 
Não 

estadual ou municipal 
· [PDF) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal. 

Sim 17c2ab0666cdb28d59fc 79rOf75f9a 1 a 
Estadual e Municipal 
[PDF] Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e 

Não 
ao FGTS se Pessoa Jurídica 

[PDF] Publicação do Extrato de Aditi.vo Sim 7056c4 c 1645bef451 bc9aef4450bfa91 

[PLANILHA] Planilhas com as alterações contratuais Não 

RECIB'O P~OTOCOLO. Proc. 00881/18. Inserido por Tramita (gerado aulomalicamenl.e) em 12101/20'18 12:28. 
Impresso por 1melo em 12101/201812:29. Validação: AAA3.9526.CC97.F987.5E7F.A408.5863.1 9A6. 
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João Pessoa, 12 de Janeiro de 2018 

I f®J-'-1 ;. 

~- . : 

Assinado Eletronicamente 
UJr!IOI',...'.tLC 18i9) <'~rtfiii'M.l ~·-a lC q1,'2009 o 

pou Rvg1T'OCNO lntNno atter.1::lo PQlil 
RA T C 1 812009 
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CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX 
CASA SEVERAQUE DIONÍSIO 

Instituída em 10 de Novembro de 1960 

DESPACHO 

CONSIDERANDO o PREGÃO PRESENCIAL no 00003/2017, regido pelo PROCESSO 
ADMINISTRATlVO N° 00003/2017, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE, 
DESTINADO AO CONTROLE CONTÁB IL, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO; 

CONSIDERANDO o primeiro Termo Aditivo de prazo ao Contrato no 00003/2017, 
que prorrogou por mais 11 (onze) meses, passando de 07 de fevereiro de 2017 a 31 de 
dezembro de 2017 para 31 de dezembro de 2017 a 30 de novembro de 2018; 

CONSIDERANDO a não juntada das cotações de preços, e a necessidade de estudo de 
viabilidade econômica do presente Termo Aditivo, através da realização de pelo menos 3 
(três) cotações de empresas diferentes do mesmo ramo, analisadas prioritariamente 
quanto ao aspecto da economicidade, bem como à necessidade de renovação contratual, 
sob o prisma da qualidade da prestação dos serviços. 

Nesse diapasão, esta Tesouraria procedeu com a realização das 3 (três) cotações de 
mercado de empresas diJerentes do mesmo ramo, as quais foram analisadas quanto a 
economicidade que proporcionará a edilidade, e atesta que as cotações anexadas aos autos 
apresentam preços bem superiores aos quP estão atualmente contratados por esta 
edilidade. 

No que se refere à segunda questão, qual seja a qualidade da prestação do serviço, 
observa-se que a Contratada tem atendido até o presente momento ao que foi pactuado 
com esta edilidade, de forma eficiente e responsável, não havendo impedimentos fáticos, 
técnicos ejou jurídicos que inviabilizem a continuidade da prestação deste serviço. 

Sendo assim, justifica-se que é importante e indispensável a esta edilidade, a 
manutenção deste serviço sem interrupção, haja vista a imensa necessidade demandada 
pela Câmara Municipal de Bayeux. 

Bayeux- PB, 29 de Dezembro de 2017. 

E eli Dayse Corre1a L1ma Fernandes 
Tesoureira 

Câmara Municipal de Bayeux 

Av-: LUx.r~, 34JI-5 - ~a-- B""t]W1V- Po..t-a.Wo.-- CEP. 58 .30~-ooo - CNP J 

08 .~o~. q 72/ooo'J. -30 

FOV\.(,, (83) 3.23.2. 3.280 - F~ ( 83) 3.23.2.5080 



IIA7~.\0 SO C:IAI .: 
t::-> OERt:ÇO: 

UAIIIRO: C IDA O f.: t:.STADO: c •:r: 
Ç:->I'J : INSCRIÇÁO ESTA DU,\1.: 

• 
I'ESSOA RESI'O~S,\VEI.: 

__ _,_. 

• ~ 

CÀJ.'>1ARA MUNICIPAL DE BA YEUX 
COMISSÃO PERMANENTE DE LI ClT AÇAO 

PROCESSO LI ClT A TÓRIO N° 0000312017 - CMB 
PR~GAO PRESENClr\L W 0000312017 - CMO 

PAGNA 1.16 

U.IIWII I 
• I 

,' 

.. _._ 

. 

.. •. 

f\I~ÇÁO 'IA E\I PR ESA: TI:I.I:FO~f. PAilA COI\TA'fO: 

f rt.\t J:Sl'!!cm>ICI.CAO QUA.\'1' MESBS 

O Sl\lcmn de CaniAbilub dr Publico • SisComab1l c! 

um soSierna de mformoç4o que p1o.;essa e conuota • 

1 
C\CtuÇJO OIÇ'Snlcnliloa. ilnanccuo, p~mmonolll ( 

comabol llot 01glns p~~bloc~ <u> cor.-:"''"':., ~ ;;do 
I 11 

uotux.lo de p.vudu dolnad!u OcRnlol\'ldO n1ravcl c!: 
rc;tJ11 1Clfl3lllado nt le~nl1çlo. 

$1~1e111n t Qmplero 1lt {l<ildo de pcnonl \'OitQdo paru 

óog~ll llÍIIihco CAdn~uo complclo de fw•clon<lrio. 

2 111Ciulj1d0 1\110. ~craçao de 111quivas. ""' seus l 12 

lclpct lh•lt\ lcinulcJ atuollt••los, llOIR Sdlp. Ou(. R.lís, 

Mllllnd Siprcv, SnJ!Ict· I•B. ConJ~I&Facol. dentre ou1ros 

Ccrencm wdn n "'l"'' 'çâo cfcwndn peJo Edilidndc. 

l 
nfrnve:s do C., d>UO. r c t;14$U.() • 1ombamcn10. 

dcpoctlaç~a do~ bens. lnnçomcmos de trnn sfcrcneuu c 
I 12 

bnoxndos bens, crn arcnduncu1o no pqi.Sp 

.s Snlem:t que pc:rmlle a ~C"rcn~utmento de: documen tos 
I 12 

rm (omu di~tn~l 

" 

UNI) VA~~ ;V.U.W~ VALOJt 1'0TAL. 
~'IT AlUO ltS as 

2.. 7(.)~ = )J.. f Oo, o 

$. . 1o::~ S~ RV 
i? 

)1. ).~ ~. 
SERV ~ 6 cxJ oo fl, ~o.ooo 

' . , I 

/.lo~ :J ? j f :;o, i 5.;.. :/P, :; -SF.RV •'O 

SEIIV l l OCJ ~ l l~ ::Jt7 !r. ~o .... L=' 

(\\lXiJ1 llfi'«TT .. 

{CNPJ: 09.164.369/0001-041 
ElMAR. PROCESSAMENiO DE ONX>S BRELI · EPP 

Rua Cel. 01\o Fe•o.Stlvetra, ~~o~11~; , 

' 

Conj Pe<ifo Gondlm- CEPB. =.1 
JuAil PesstJa..P ·-
C AR IM fJO CNI'J 



llUll i 

.. 

Jl 

CÂMARA MUNICIPAL DE BA YEUX 
COMISSÃO PER~1ANENTE DE UCIT AÇAO 

PROCESSO LICITA TÓRIO W 0000312017- CMB 
PREGÃO PRESENCIAL W 0000312017- CMU 

PAGINA 147 

TELEFONE I'AitA COI'o"I'ATO: q9 

JTI!M 'USIIII.<'TfiJCAC'ACl QiM~ 

O Sistema de Contab•llclndc l'llblka • SISCo.tllllbil c 
um uncmo de tnft~nn.a~3o que fltoer:ssa c ccntrul1 1 

0:.\<:CUÇ~O o,.amcn!Anà. linanccrra. JUinmonual c 
I 

cuntlbif dO\ orpo• rubhtOi. SUO C'o:tlll•tllçh ~:: 
I 

mctodo de p111lda> dol>ra.JJ\> Ot•cn•oh1do atn\d de 

tcpu tc,IJ!3idado na l:gtJiaçAu. 
Sistema C'Omplcto de z«t!o de pc>so'l voltado p3m 

6r&ão pubhco· Codamo completo de fuudnu4.roo, 

2 lnclu!Jtdo foto. a~croçdo ~. arqul•ot.. rnt t.C'US I 

n:spctÚVOJ lci•utca AIUifiiJtdo•. r•or~ Sclif!. Di• f. kuls. 

Mnnnd. Slprcv. Sn~rc~l'l.l , COIISIHI'v<it, dc111re ouuo~ 
Gcronc•n toda o aquJS•gau cfcuutdn pcla f;d,hdude, 

~unves do cnd>JrO, IC!jiUtO • tomb:unen!o. 
l 1 

doprC'cl3.ç!o dOl beM. llinçomrntos de UOIIIftréntlu < 

b:uudos bcn\. em atent!Jmento ao PU> I! 

~ 
Smano q.;e pennitC' o scr<nct&m<DtO c!t c!o.:untcntos 

em rorm.t dJ!lltal 
I 

CA RI-'1110 llESPONSÁ V!; L l'f: I.A CO rA C.Í.O 

ty11!Sl!S 

12 

12 

12 

ll 

ll!l (. 

ll!Nt> VAIP.I\ 
·~itAlllO RSJ 

VA~I\ Mlll:i~rUi 
~ R$ ,,. 

.. ·:VN.OW(DliAI• 
"u 

33.6ctJ,00 Jb .&co,oo &:~ro,oo 
S!êl!'' 

SEIW 
~ .-:H)O rOO ~ :=1co,o-n ~.ttoo~oo 

SllRV J.05()c00 j.05() 10 C J2.tcoc00 

SERV W·JrolJO 3 clOO• Ot'> J4 .4col():) 
.W!llll r~·lso,oo 

1'1'00 1 .. -. 

'cNPJ 03.500.830/0001-W 
Ricardo Guerra lnformática-EPP 
R Professora Emerentlna Coelho, 269· Sala 01 

Tambauzlnho - CEP 58042-160 
L João Pessoa-PB _j 

Ct\lliMIJCJ CNPJ 



I 

RAL\0 SOCii\L: L-!1\ J.! r'u, '.l l t t' I €. (_ ..J:..>t ~ ~ I } 

E.'iDEREÇO : (\,(/. (.b ,.A (/)t: , .. t..> _r;r ~y~ 
i'" 

CÂMARA MUNICIPAL DE BA YEUX 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITt\ÇÀO 

PROCESSO LICITATÓRIO N" 00003/2017- CMB 
PREGÃO PRESENCIAL N" 00003/20 17 - CMB 

PAGINA 148 

')é 11 t./1 c, L. ') C..-"\ 3 '·"' f c... . , ,..... vJ. [tC 

Bi\IRitO:,_...; , v\"-> CIDi\DE: l .,. .. -~, f.fjjv' H:Sri\DO: tVf? C ti': <)V 4 7._, - !) I ' 
Ci'OPJ: 0-1 I 4 '-t · 4 p J h..-.,frltil'CitiÇ,\0 t:.<,"ri\DUJ\1,: 

'""' \ ' • • • 
P ESSOA RF.SPC>NSÁ \ 'E I.: !;'< (~cl l'\./' vL- h . u ftc.;>\.-> 

~ ' '\ 

FtiNÇÁO NA E.\ll'ltESt\ : !'f\. O/ ti I C. I /I/..._,_ ~E•'oNEI'Aiti\Coi\TATo: ( p·,> '/r ;-t 1- ~ t l '\ 

rtt.\t • ESPECmC:Ac.\0 QUMi Ml'SI!S UNI;) Vor\lOR V""~Rt-IEN~ VA!-QRTO'tA!. 
t.'l'ilT AltiQ R$ Rs ~ RS 

O Sosocono de Contobilicbdc Pioblirn • Si<Contobll é 

uooo 'istcoo0~ do lnfol'l11~ç>IO que ~ro.:cuo c conrrol> a 

I 
·c\teuçdo urç:uru:noii!I!L finiiJlCCifll Pllnmanonl c 1 r'l.'f-:( () ) Jo (J cP 3)· (d.? ~ I 12 SERV '-' 
cantiobol do• 6rgi <» puinoros. suo e>COIIJIAo;An c ;>: .<> .r 

merqdo de panuLu dobn~dM. Ocscn• oh·odo utrn••ó de 

rc13ll$ rc<pnldudo na leg~!oçAo 
Smcm~ completo de ~;en:lo de rcswal •-oh•do pora 

ór~ao Jlnbhco Codasuo compl<ro de runcoon4rio. 

) b fy c:J- ~ {fCJa'C 32 Jtc; 2 lm~luiuUn I'UI(l, fCr.l<;.!Q de nrquwo~ em ... t'U.5 I I l !iERV 

)1:$JICC1htl1 lconuleS Olllalindo•, pnrn Sclll!· Oio r. Rnis. 

Momul. S~t~rev, Sagres·f'B. CoiiSJ!!fadl, dentre ouuus: 
Gerrneo• todo a oqu.ost~:\o cfe111odo pela Edilidnde. 

:stravct do cwhtro. IC~IIro e 1omb:uncn1o. L .·5?~.1 .... I. '2 <;-<fúa;J [S"' '-')(.~7 c « 
3 I I! SERV 

deprc~oa;ao dos bens. lanç;omento< de u.uu (crõneoOJ c 

ba>><41lo• bctU, em arcnlhmcnto •o pcup 

~ -1 
Sutcma que pcnrútc o ~cr<nco~mcnll> de dOI:Umcnro• 

I 12 SERV 1-.. -( .. J o...) 1. c~, c;Ç'-' {~ od} C? 
em ronnn diRiral 

·' \ ,\Ú)IIffU'I .\Il'~tt:~'i;\l:i 
- .. - .. .- · ---<" ~~ .-

CMUMllO Ci'II'J 



~tlc::ons 

A 

E:ÁM.<\RA MUNl"CIPAL DE BAYEUX 
COMISSÃ0 PERMANEN'I:E DE LIGIT AÇÃO 

PROCESSO LI€1TATÓRIO N;, OOtfOJ/20 i 7-e~m 
PREGÃO PRESENCIAL W 0000312017 -CMB 

PAGINA 1 ~9 . 

CÂMARA MUNICIPAL DE l3AYEUX 

PRESJDENTE DA CÂMARA MUNfCIPAL 

REF.: CONTRATO N° 00002/20 17 

Senhor Pre~idente, 

A empresa ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 

&CONSULTORIA CNP.J 11° 09.196.974/000 1-67, vem por meio do seu representante legal abaixo 

assinado, solicitar a essa Càmora Municipal a Rescisão do Contra to em referência com base na Lei 

Federal N° 8.666/93, em seus Art: 

Art. 78. Consti!Uem motivo pura rescisão do contruto: 

XVll - a ocorrência de caso fórtuitu 0 11 de forço maior, .regularmente 

compravadu, impeditiva da e.xecuçlio do contrato. 

Art. 79. A rescisão do wnfralo poderá ser: 

Jl- lWZI,!!,ável, por acordo entre as pcirtes. reduzida a termo nu processo 

da liclloçüo, desde que haju conPemêncit:J para a Admmistmçc"io; 

§ 2!?. Quando u rescislio ucvrrer com base: nos incisos XI! a XVII du 

(/J'f igo tmlenor, sem que ht!iu cu/pu do contmtado. será este ressarculo 

dos prejuí:::vs rep.uhmmmte comprovu.dO.\' que houver .\'(di-ido. tem/o 

ainda direlfo u: 

li - pugamen.to.\ dcvu/os pe/u execu(:cio do contrato mé a clara da 

rescisão: 

Sabedores que o Contrato encontra-se suspenso por de1em1inação do Tribunal de Contas do 

Estado da Paraíba, o qual relatou possíveis vícios no Processo, estes jâ devidamente esclarecidos pelas 

CNPJ: 09.!96.974/0001-67 
Ruo Cecilia Ml~nda, 84 • Jagu~r1be -JoAo Pessoa - P6 

CEP: 58015.-130- (83) 3:?41·9973 
www.~·tlCOfl~.com.bf 
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partes envolvidas. porem nté n presente data sem manifestação para a resolução do transtorno causado 

(falta de pagamento). 

Dessa forma, tratando-se de empresa de Sociedade Limitada (privada com Iins lucrativos) e 

tendo como principal objetivo prestar serviços de locação de softwares c ser reembolsada pl!los 

serviços prestados, comu111camos a inviabilidade do Contrato em relcrcncia sem a regularização dos 

pagamentos devidos. 1-Jajn visto que o TCE!Pll, determinou a suspen.c;ão do Pagamento pertinente ao 

Contrato mais não especificou sobre a suspensão do mesmo. A continuidade da prestação do serviço 

encontra-si.! comprometida pela ausência dos pagamentos. 

Requeremos a rescisão do Comrnto de forma t\m1gável, uma vez que o fato causado do 

transto rno foi gerado por t~rceiros, não podendo recair a responsabilidade nessa empresa. Cnso esta 

Casa Legislutiva ja detenha de informações do Desbloqueio do contralo por parte do TCE. solicitamos 

a devida liberação dos pagamentos para continuidade do serviço prestado. 

João Pessoa, 24 de Setembro de 2018 

JOSÉ RENATO PERE 

CNPJ. 09.196.974/0001-67 
Aua Cedll;, Mtrnnda, 84 Jaguanbe -Jo~o Pc:ssoll • PB 

Cf:P; ~801~-l~JO - (83) 3:?41-9973 
www.c·tiCOO:..com.br 
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CASA SEVERAQUE DIONÍSIO 
Instituída em 10 de Novembro de 1960 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00003/2017 
PREGÃO PRESENCIAL N° 00003/2017 

T ERMO DE RESCISÃO CO NTRATUAL AMIGÁVE L 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECiALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E SUPORTE 
TÉCNICO DE SOFTWARE. DESTINADO AO 
CONTROLE CONTÁBIL, FOLHA DE PAGAMENTO, 
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL 
DE BA YEUX, E A EMPRESA ETICONS EMPRESA DE 
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA 
LTDA ME, CNPJ: 09. 196.974/000 1-67. 

A CÂMARA MUNlCIPAL DE BAYEUX, CNP.J n° 08.606.972/0001-36, com sede à Av. 
Liberdade, n° 3445, Centro, Cidade de Bayeux - PB, CEP 58.306-000, representada neste 
ato pelo seu Presidente Vereador Adriano da Silva Nascimento, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a empresa ETICONS EMPRESA DE 
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA L TDA ME, CNPJ: 
09.L96.974/0001-67, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 100.962-1, com sede na Rua Cecilia 
Mirnnda, n° 84, Bairro Jaguaribe, Cidade João Pessoa, CEP: 58.013-490, FONE: (83) 
3241-2208, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm justo e fi nnado 
entre si este Termo de Rescisão Contratlla1 , que resolvem rescindir o Contrato n° 
00003/2017, proveniente do Pregão Presencial n° 00003/20 17, com fundamento no art. 79 
IJ da Lei n° 8.666/93, conforme as Cláusulas c Condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJET O 
O presente termo tem por objetivo a rescisão do Contrato n° 00003/20 I 7, do Pregão 
Presencial n° 00003/20 17, nos termos do An. 79, Inciso 11, baseado na Clausula 13.1.2 do 
contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA-DO DISTRATO 
Por força da presente rescisão, as partes dão por terminado o Contrato n° 00003/2017 de 
q11e trata a Cláusula Primeira, nada mais tendo a reclamar urnu da outra, a qualquer titulo e 
em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindindo, a 
contar da data da assinatura do presente termo. 

A motivação para rescisão contratual foi feita através de oficio assinado pelo representante 
da empresa contratada. fato acatado pelo presidente desta edil idade. 

Av. Liberdade, 3445- Centro- Bayeux- Paralba- CEP. 58.306-000 - CNPJ 08.606.972/0001-36 
f-one: (83) 3232-3286 

www.camarabayeux.pb.gov.br 
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CASA SEVERAQUE DIONÍSIO 
lnstituida em 10 de Novembro de 1960 

CLÁUSULA TERCEIRA- DOS ÔNUS 
A rescisão amigável do contrato em epígrafe será realizada sem ônus de qualquer natureza 
para qualquer das partes, renunciando as partes o direito sobre o qual se fundou a relação 
jurídica do que se pactuou no processo de licitação. 

PARÁGRAFO ÚNICO 
As partes exoneram-se de qualquer reclamação futura decorrente ·da presente rescisão 
contratual, nas esferas cíveis, administrativas e criminais. 

CLÁUSULA QUARTA- DO FORO 
Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, fica eleito o foro da comarca de 
Bayeux, Estado da Paraíba. 
E, por estarem de acordo com todas as condições e tennos aqui explicitados, as partes o 
presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, 
junramente com 2 (duas) testemunhas. 

Bayeux-PB, 08 de Outubro de 2018. 

ADRIANO DA NASCIMENTO 
PRESIDENTE DA CÂMARA M JNICJPAL DE BAYEUX-PB 

CONT AlANTE 

ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA 
LTDA ME, CNPJ: 09 

CONTRA' 

TESTEMUNHAS: 

ÇÃO & CONSULTORIA 
01-67 

"\),,1\m\c"'- Sl...r.."'""""""""""" ""' ..,, ~4 o/ Áw-cir'IP 
Nome: on e: 
CPF n°: G lt ~ · <::z..~ "cl ·~ ~ ~ - <; ~ CPF n°: o 8'2. · 5 22 · <{Z 't · "3 7-
ldentidade n°: ~ . d.::, s . ~~c . Identidade no: 3"' o/ 6 6 55 I .)5 j) 5 - P!3 

Av. Liberdade, 3445- Centro- Bayeux- Paralba - CEP. 58.306-000 - CNPJ 08.606.972/0001-36 
Fone: (83) 3232-3286 

www.camarabayeux.pb.gov.br 
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CASA SEVERAQUE DIONÍSIO 
Instituída em 10 de Novembro de 1960 

ESTADO DA PARAÍBA 
CÂMARA MUNIC IPAL DE BAYEUX-PB 

EXT RA TO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CO NTRA TO ADMINISTRATIVO N° 
00003/2017 

C ONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BA YEUX, CNPJ 08.606.97210001-36. 
C ONTR AT ADÓ: EMPRESA ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE 
INFORMAÇ.Ã.O & CONSULTORJA LTDA ME, CNPJ: 09. 196.974/000 1-67. 
PROCESSO LIC ITA TÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL N° 00003/2017. 
OB.JETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE, DESTINADO AO 
CONTROLE CONTÁBIL, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO. 
FUNDAMENTAÇÃO L EGAL- DOS TERMOS DA RESCISÃO: 
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO DO CONTRATO N° 
00003/20 17, DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00003/2017, NOS TERMOS DO ART. 79, 
INCISO li, DA LEI N° 8.666/93, BASEADO NA CLÁUSULA 13.1.2 DO CONTRA TO. 
A MOTIVAÇÃO PARA RESCISÃO CONTRATUAL FOI FEITA ATRAVÉS DE 
OFICIO ASSINADO PELO REPRESENTANTE DA EMPRESA CONTRATADA, 
FATO ACATADO PELO PRESIDENTE DESTA EDlLIDADE. 
A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRA TO EM EPÍGRAFE SERÁ REALIZADA 
SEM ÔNUS DE QUALQUER NATUREZA PARA QUALQUER DAS PARTES, 
RENUNCIANDO AS PARTES O DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDOV A 
RELAÇÃO JURÍDICA DO QUE SE PACTUOU NO PROCESSO DE LICITAÇÃO. 
AS PARTES EXONERAM-SE DE QUALQUER RECLAMAÇÃO FUTURA 
DECORRENTE DA PRESENTE RESCISÃO CONTRATUAL, NAS ESFERAS CÍVEIS, 
ADMINISTRATiVAS E CRIMINAIS. 

Av. Liberdade, 3445- Centro - Bayeux- Paraíba- CEP. 58.306-000- CNPJ 08.606.972/0001-36 
Fone: (83) 3232-3286 

www.camarabayeux.pb.gov.br 
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I Edlçao Extra 

Instituído pela Resolução n° 09/2005 de 17 de agosto 

YIWVI.c:<Jmarabayeux.pb.gov.br 08 de Outubro de 2018 I 

SECRETARIA LEGISLATIVA 

PUBLICAÇÃO DE PROPOSIÇOES, DOCUMENTOS OFICIAIS E DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE BAYEUX. 

PROJETOS DE LEI. PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR, PROJETOS DE EMENDAS. 

EMENDAS À LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO, 

PARECERES DAS COMISSOES, PROJETOS DE RESOLUÇÃO. RESOLUÇÃO. 

REQUERIMENTOS, ATAS E ATOS DA MESA DIRETORA E DA PRESIDêNCIA. 

ESTADO DA PARAIBA 
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX-PB 

EXTRATO DE llESClSÃO AM IGÁVE L AO CONTRATO 
ADM INISTRAT IVO N° 00003/2017 

CONTRATANTE: CÂMARA MUN!CJPAL DE BAYELJX. CNPJ 
08.606.972/000 1-36. 
CONTRATADO: EMPRESA ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA 
DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA ME, CNPJ: 
09. 196.974/0001 -673. 
PROCESSO LICITATÓRJO: PREGÃO PRESENCIAL W 0000312017. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE, 
DESTINADO AO CONTROLE CONTÁBIL, FOLHA DE 
PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E DIGITALIZAÇÃO. 
FUNDAM.ENTAÇÃO LEGAL- DOS TERMOS DA RESCISÃO: 
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO DO 
CONTRATO W 00003/2017, DO PREG ÃO PRESENCIAL N° 
00003/2017, NOS TERMOS DO ART. 79, INCISO LI, DA LEI W 
8.666/93, BASEADO NA CLÁUSULA 13. 1.2 DO CONTRA TO. 
A MOTIVAÇi\0 PARA RESCISÃO CONTRATUAL FOI FEITA 
ATRAV ES DE OFICIO ASSINADO PELO REPRESENTANTE DA 
EMPRESA CONTRATADA. FATO ACATADO PELO PRESIDENTE 
DESTA ED ILIDADE. 
A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO EM EPÍGRAFE SERÁ 
REALIZADA SEM ÔNUS DE QUALQUER NATUREZA PARA 
QUALQUER DAS PARTES, RENUNCIANDO AS PARTES O DIREITO 
SOBRE O QUAL SE FUNDOU A RELAÇÃO JURÍDICA DO QUE SE 
PACTUOU NO PROCESSO DE LICITAÇÃO. 
AS PARTES EXONERAM-SE DE QUALQUER RECLAJ\11.1\.ÇÃO 
FUTURA DECORRENTE DA PRESENTE RESCISÃO CONTRATUAL. 
NAS ESFERAS CÍVEIS, ADMINISTRATIVAS E CRIMINAIS. 

14ª LEGISLATURA 
1° BI ~NIO 

( 2017 A 2018) 
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Prefeitura Municipal 
de ltapororoca 

I!JClTAqÂO 
I'RI'.VEITUilA ~IUN ICII'AI..IlE O'AI'OI<OIIOCA 

IU:VOCAÇÃO 
TO~ I ADA DE I'REÇOS s• 0000211018 

Ncn tm1101 do ~la:ÓI1Q firul :op:t:SmiiiJo peLa Cortl!S>áo Pam:.n~ de Litol.IÇ!o c ob>cnodo o f'Utter U.. 
Am$$0ri2 Joaidlt.\, n:r=:e • TOINI!.llk Proçoo n'OCIOOZ/2018. que ob)<ti•11. Aqu1<1Çl0 de p.>nldtJ'Ipc®t c 
~flc>gnaniricoo.REVOGOuCO<TC$f'Oiolcntel"ucah"'a'IOii<-iwónucANut01Up~bbc::.;6c:scmC'OII~ 

haporomea • PB, 24 de Scl<:nbro de 2018 
ELISSANDM ~IAIUA CO/IICEIÇÃO IH: BRITO 

Preltlts 

Prefeitura Municipal 
de Cabacelras 

L UCITAÇÕES 
PREFEITURA MUJIO ICII'AL DE CAU,\ CI'.I ItAS 

AVISO DE llP-1\U I,TJ\DO DE llt\UII,ITAÇÁ<> 
TOMADA OE PREÇOS S' 0009120 18 

Oll.IETO! Conrr•cuç!o de cmpruu d~ con>tru~Qo d •·il. "iMmlo I Jll•hntn l•çl o tm panlrlrplpedu• 
de "'"' no munocopio de CA~Ctlfi\J 1'11. conronne dciAUtnmcnto nc>AneJlO I do l!dh•L 
A ComiWI> l1<'11!l-lllcnte lk Liciu.;õu apõ, 111\Aiisc d,, documcn~ lk habolotAç'..o dia IO(d~) cmpruaJ quo 
P"rtJdparunr dnca\Olne, ooncluiu que 1)1 (q~crol E~fl'llESAS FOJV.M CO:-<SlOERADAS 1<'1,\UII. ITt\· 
DAS por r.!o~tcndcmn Jlgunw ""'8Ó'I<'IoU do Ediul; 1. CO:>õS11tUTOJV.Si\I. ES ElREl.l - EPP-CNI'J 
1\~ 27.J$0.31/il0001-71 2. METRO E.'ICEí'/IIARI:\ LTI>1\. - :\I E- C:.O'PJ :.~ 0-1.8Ss.s3J'OOOI.U. J. O 
& F EDIPICARE ENGE.\1 ii\IUA LTI)A. - CNPJ 1\, 29.8-í!.086JOOOI.SI 4. CPl CO:\STRCCOES 
SERVIÇOS E.I..OCAÇ0ES EUU:U - CNI'J 1\~ 29.711,3.lli'OOOI-'6. A& lliJ!:'A) 06 t•:i•) ElllPIIt:SA.<; 
PARTICirANTES FORAM COl'IS IDERAOAS llABlLITAI>AS por 11Cldmm aiO\lut) cxibrncLud<l 
Edlal: 1. RFSERVIÇOS LJE CON~TRUÇÂO CI\'ILEIRE!.I -JIIE- CN I'J N' 19.878.87210001·39 l . 
SST CO:'IS1'1tUTORA EIIU:LI-;\IE- CNrJ :.~oi.6l7.8S610001-1 7.3. IMPERTEC CON!i1l tuÇ0ES 
F. S~:lt\IIÇOS t.TOA. -EI'P· CNI'J I\'' 1 9.MS.I.07Y/0001-'6.~. f'UU.EIIlAA I.Vf..S SERVIÇOS 01: 
CONS11tUÇÔES LTOA.-~lE-C!'ii'J 1\~ N .OMO.I66/00Ó I·96. S.Ji\lt~I\ON IIATI!,i\ DeSS;\lvtOS 
- ME- CNI'J N' 16.707.146/UOOI-JII. 6. CONCitE.'iOR COl\STHUÇÓES 110.'\0ROESTE ElltEJ. I 
- !li~! -CNI'J N• I 0.744.571/IIOO I .Ili·~o pllW>IkOS (dnro)dl.a• Ol!b 0011t'~. on•!mnu1 do 
AI'~ 109, da L.n n• 8 6116.'93, p>n> l!"dentoç3o de fttW'SO admmiSIIllti>'O. findo o pmzo, Km ~ kflh• aido 
apmcnlldo tmlnO, abnr·~-õo u P"'f'''Wik pR'ÇO' DO diA 11.10.1018 l> IOhOOn>ln n> sal# d:a C I' I.. 

Cab•ccilll!, 09 do Oul\lbro ele 2018 
J OSf:AI.EXA.'IIl)RE FILIIO 

l'rc1ldrnto d• CPL 

PIIEFEITURA MUNICIPAL DE C:AB1\n:11v \S 

AVISO UI; IIESl/LTAOO I) E IIAII II, rrAÇÁO 
'1'0~1 ,\llA I) E PREÇOS.'\' OOIM018 

OBJUTO. Concmroç-.!o do empresa de conrtru~o civiL VU4r.do 1 corurruclo ~c ds~=s clorrue~liarc• 
oo munl:!plo d• c~htccir.LI PB. alnfonne dellll!:smcnto no AlleAo I úo 1!4obl. 

nllulo Pcrm1111c:ntcdc LicítltçJo •p6•wllscdac!OC'I!m<nllt'lodc hAbilitaçlod.u IO lda) cmjltcsa> 
o.ut>eip31'tln do ccrt..me. concluou que OI (un••) EMPRESA FOI CO'ISIDERADA INABILITADA 

I'Or nAo atende: 5 c~iJ;éncl> do Edi11l: I CP2 CONSTRUÇOES SERVIÇOS E LOCAC()ES EIRELI 
- CNI'1 N" 29.711.J~310001-l6.,\$ ouuu 09 (no, c<) EMPRESAS I'ARTICII'ANTES fORA:\ I CONSI· 
OERADJ\S IIAIJI LITADr\ S por stondcr~m o cod:~~ •• exigt11ti~s do l!docol: I. METRO ENOENII>\l{IA 
LTOA. - ME - CNPJ ,._~ Q4.85~.5J~IQOOI-06. 2 CON~IRlTTOJV. SAUiS I:IRI!l.l - El'P- C!'IP1 N" 
27.450.32(o/0001-71. 3. JA(LSON fiATISTA DOS SANTOS - MP. - CNf'J I'" 16.10i HMIOOI-38 • 
.t, RI' SERVIÇOS OE CONSTRUÇÃO <.:lVII. ElltELI- ~IE • CNI•J W 29 87~.87210001 -39 S. SST 
CONSTRUTORA EIRELI - ME- CNI'J :O." 02.627.85610001-17. 6, IMPERTEC CONSTRUÇOES E 
SERVIÇOS LTOA.- EPP - CNI'J N" 19.8~4.()79'000 1 -'16. 7 MEU' CONSTRtrroRA EIREU- EPP 
- OH'J ,..~08.780. 160!0001 .02. S. EDIFICAR COSSTRUÇOES E SERVIÇOS I. TOA. - EPP- CNI'J 
N"21.240.J97/fl001.95 9.COl\STRlfl'ORAAZEVEDO LTDA - EPP • CN1'1 !'> .. ~0 9-li.921IOOOI·SO. 
Di·~< o p111w de OS (C!nc<>)dias ótcis oos intetel$ado5, nos tcrmoi do Art. IO'J. do Lei n•8.6ó&H. pua 
a,'>fCKn~ ele rccouno :..l:mnostrntrw. fin.l.> o pmzo, sem 'i"" tcnll• ittlo •pt=<:>~o ruurso, obnt·SC·~u 
'" pronosto~ de prcç!>Ho dl•12 10.2018 .U 1 1 hOOrnin tu sili da CrL 

CubA«Jrat. 09 de Ourubro de 201 8. 
J(}SI: AU:XMI'DitE FlLitO 

l'rrtl~cnlc do Cf'L .. 

Plt EFEITUM ~IU:-I I CIPA I. Df> CA II,\ Ct:: IIL\ S 

AVISO DE n ESUI.TAI)O m: IIAIJI LITAÇÁO 
TO \I"DA DE PRf:ço ~· 0011r.018 

OUJETO: ContnouÇI\o de emprno d< con•rruç!o t i\'Íl, vu:md9 a p.>ntncntoç4o em plf:llclepfpcdot de 
N.U na rnunlclplo d~ Cab~rru PB. C'Onformc d<~llwnc!:o no A nr-o I do Edobl 
A Conlluao l'mnoncnte tlc1Jdc:s~Au fii'C'>t wllse d.:a olocwllmlliÇii) de h&WiUIÇ~ d.u I O (de) ar.l'fno'J que 
rwt•ciponln óornumc, e<>:x:lulu que OI tu111a) !!:>.!PRESA FOI CONSIDf:RADA INABILITADA J>Ut n11> 
~tender A exijj.ênd• do Editlll. I. B & F I!OIFICARE E.!>:GEl\'HARJ.A LTOA.- CSl'1 ,._ .. 29.~2.081>1000 J. 
81 . i\5outros09(novcs) EMPRESAS I'AJlTtCirArorrES FORAM CONSIDI.UlADAS IIAlliUTAOAS puc 
.:cnd:nom • cocla.•uexog!nciudo F.dotnl: 1. CONCRENDR CONSTRUÇOI:!S DO NORDESTI! EIREI.I 
- ME- CNt'J N' 11).744.$7111)001-9·1, l Cl'2 CONSTRUÇOI!S SERVIÇOS E LOCAC()F.S EIRBLI -

C:O.'PJ N' 29.7IIJ~3,0001-II\ J SSTCONSTRUTORA ElftELI- ME - 0:1'1 N'Ol 627 SWOOOI-17. 
~ I!IIPERTECCO!IISTRUCOES ESE.iWIÇOS LTOA - EPP·C:-'PJ N" 19.SS4.079/IIOOI-46 S. METRO 
ENGENHARIA LTDA - ~I E - O:PJ :-.~ 0-1 8SS HJI()()() I-06 6 Rf SERVIÇOS DE COKSTRUÇÁO 
CIVIL EIRELI - M6 • OIPJ N' 29 878..8721000 1-J9. 7 CONSTttlfl'OIV\ SALES E!Rf.U - EPP -CNPJ 
:0. .. 27 ~SO.l:6.0001·n 8. IAILSON BA11ST" DOS SA:O..IOS - ME - CNPJ N• 16.707.246/0t'IOI·JS. 
9 FERRI!IIV\AJ..VES SERVIÇOS DI! CON~'TRUÇ0t:S LTDA -ME - CNP1 :-.~ 24 O 0.16610001·96. 
DA·" o pou<> de OS tconco ) dtlll ute" a.QS mrcccs~n~or. nos ccnnos <.lo An. 109. do Loi n• 8,6(~193, p:uo 
•tm:•mlll>.lo d~ reclinO oolmmltlll\1ovu. findD o r:omw, sem Cj\le te 11M otdo DJlr~ntbdo rccrmo. obnr-~~e-ào 
as propostus de prc(O$ nu dlol2.10.101S iU 12h00mln ruo u lo da CPL 

Cnbo<eiru~. O? ~c Outubro de 20 I S. 
JOSE ALLXA!'\DIU: FLLJIO 

Prt>hltntt da C I' I.. 

Câmara Municipal 
de Bayeux 

DTRATOS 
Ç,\MARA MVI'>ICIPAI, OE BAYEUX 
CO;\IISSl•O rt:RIIIAo"ii::.'IE I) E LICITAÇÃO 

E.XTRATO DE AfliTIVO COl'iTRATUt\L 
E..\'TIVJO DO QUARTO TERMO ADI11VO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N' 0000812018 
OIUETO: CONTRI\TA('ÂO UE I!J>·Il'RESA DE ID:GENIIARI,\ ESPECIALIZADA PARi\ REFORMA 
E AMPLIAÇÃO DO PRI\010 DA CAMI\Iv\ MUNICirAL DI! Ot\VEI)X 
CO:-'TRATAJ~Tl!. CÁ~IARA MUNICI Pf.L DE BAYilUX. C:-11'1 08.606 97U(){)() I.J6 
CONTRATADA 01,\S C::ONSTKUCOES I.TOA. CNP1 17.42 1 93810001·88 
PROCESSO LICITATÓIUO: TOMADA Oll PIUlÇOS N' 0000112017 
ADITIVO OE VALOR: O a::súcima no \'lllor do conlrllto !nícblrcsult• em um aumento de R.S 42. 19~.99 
(QUARENTA li DOIS Mil. I! CENTO E NOVENTA E SI!IS REAIS E !I:OVEl\'TA E NOVE CE.N· 
T,WOS). com ouo, u V1110t10tol do contreto OrtJ!in•l pauolle RS 120. 11 7.~3 (CENTO F. VINTI! Mil .• 
CJ!:IITO E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E fRAS C!!. ... I AVOS). plr2 RS 162.31•1 .~3 (C E.\ 'TO E 
SETE)orT'A E DOIS Mil.. TltEZENTOS E QUA101tZE ltEAIS E QUAREli,'T" E TR~ Ca'TAVOSJ. 

I 

{í~tu!'ltc:II'ALO~! BA\'EUX·I'B ~ J 
[X11V\TO UI: ltESCISÁO AMIGÁ V[.LAQ CONTRATO All~IINlSTRATI\'0 N• 00003fl011 \ 
CO:-.rffiATANTI'!. CÁMt\M MUN ICIPAL Dll IIAYEUX. CNPJ 08.606.97210001·36, 
CO:-'TRAT,\00 EMPRESll liTICdNS EMPRESA DI! 'rr!CNOI.OO IA'DE lloli'Oil.\1AÇ,\O & CON· 
SUl.TORIA I.TC>A ~IP. CSI'J 09 196.9i#OOO 1-47. 
PROCESSO LICITATORIO: l'iU!OÃO PRESENCIAL N" OOOOJ/2017. 
OBJETO: COl\lllATAÇÁO DE EMPRES,\ ESPECIAJ..I7.AOA PARA IMP LANTAÇÃO E SUl'ORTE 

( 
'rEC~:tCO DESOI"'T\VARE. DESTI!'IADOAOCONTROLE CONTABll ... FOUIA DE PAGAME.,'TO, 

) A_;NDAMENTAÇÁO Ll:OAL- DOS TER.\IOS DA RESCISAO: 
PORTAL DA TRANSPARtNCJA E DICJTAUZAÇÃO ~ \ 

O PRESE.VTE TERMO TE.\1 POR OBJETO A RJ!SClSÁO DO CO:-"TRATO N' 0000lfl017, DO 
I'REC,\0 PRESI!NCIAL N'0000312017, NOSTllRMOS I)<MRT 79.1NCISO 11. OA LEI N" 8 666193, 

l

f 01\SEAOO NA CLÁUSUI.A 13.1.2 DO CO:-'TRATO. ~( A MOTIVAÇÃO I'ARA Rf:SCISt\0 CONTIU\TIJAL fOI FlllTAATMVés Olê OI'ICIOI\SSINADO 
PELO RllPRf.Sf::O.'TA:O.'TE DA E.lllPIUi.')A C,ON'TRA'rA I)J\ , I' ATO ACATADO PELO I'RESIOENTF. 
O ESTA EDILlOADI!. 
A RESCIS.\0 AMIGÁ VI! I. 0 0 COimi.ATO EM I! I'IOIV\FI! SERÁ REALlZAOA SEM 0NUS DE 
QU ... LQ\.'ER I"ATVRE.ZA MRA QUALQUER D,\S l'AR1'BS. RENUNCii\1'00 1\ S PARTES O ( 
I>TREITO SOIIRE 0 QUAL SE FUSDOU A Rf.L1\ÇÃO JUIÚDIC\ DO QUE SE PACTUOU NO 

1\ PROCESSO DE LICITAÇAo 
I( AS PARTES E..XONERA~t-SE DE QUALQUER RECI.AM ... ÇÁO fl!TURA DECORR1!m-EOA I'~· I 
~TRATUAI...NAS ESFilRASCIVEIS,ADMlNISTRA11~"1~ 

ATOS EMPRESARIAIS 
ILUSTitiSS II\1 0 StiNII OR 

fltrti::TOR IM COLETORIA ESTAOUAI.. DE ALIIANDI~A - 1'8 

A llrmo CIIILOC • CAUO URANCO INDUSTRIA L E LOGISTICA l.1'UA. CNPJ 
I~A77.291J0001-61 rnsrnto no CCIC:MS do fulldo da Panlb• sob o n• 16.120.118-1. silu.111.l o Rw 
\lonucl Ca.cr ~c Mclu, SN. Saio 01. Distrito tndwtri•l. Al!landn- PB. CEJ> 58.320.000, com o ramo 
de Ann:u.bu G<roi• Enols.do de Wommt. vem multt'.lpchonnlrntc, comunicar 1 v ... a n 1'.11rs•lo dt 
Livro d<~ Tr.n11o d< Ocarrl ncla n' OI, Conlormr 0.0 n' II4605,0J. l.018.0.00.704 r Publlrodo nn 
UIArio OOd•l c Jnroal A Unl~n do dloll d< n trmbro de lOil. 
Nm:sTmnos. 

Pc<k l)cfcrommco 
1\ihondr.(PD), OS de Outubro c!< 201!\ 

l: llnalda ... AlbUfjUtrquc v .. concclos 
CPF: 491 .446.00+-10 

LICENÇAS 
:'>IARIA DA SELETt DE SOUSA COSTA - CNPJICPF r-.-219.2J3.614-49,torn~ pi•bllco qur • SU
DE.\IJ\ - Supcnntendêncoalk Admonutru;io do Mero Ambocl\1<. cmocou 2 ucen~> Prtvoo n'lSJ912018 
crn )oôb Pc•JO•. 13 de Setembro de 2(118 - l'rlllO: 730 di•' I'""' a •uvid•de de: lmpl•ntAC!o do lDIU· 
maoiO u:\1;\no populor, cum Are> lú1Ul de 105.~00,00 m' . dlvldodo em 33 qu•tlro,< c 529 l<M$. ""·"""" 
ur~~nu d• c(dodc ~c Juru·PII, N•(o) - RODOVIA 1'0·306. ROÇA GRANDE Munl<lpio. JURU- UF: 
Pll. l' roceuo: 20 IS·OOI .\Sim!CIL·P·lJ87 
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Tribunal de Contas do Estado 
TRAMITA- Sistema de Tramltaçllo de Processos e Documentos 

C AMARA MUNICIPAL DE BA YliUX 
COMISSÃO PERMANENTE DE LI ClT AÇÃO 

PROCESSO LI ClT A TÓRIO N° 0000312017- CMll 
I'REGÀO PRESENCIAL N" 0000312017 - CMD 

PAG r.-IA 157 

RECIBO DE ALTERAÇÃO DE DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 18/10/2018 às 16:41 :37 Adriano da Silva Nascimento 
alterou os seguintes documentos/Informações deste processo sob o N° 00859/18. 

Número do Contrato: 000032017 
Data da Assinatura: 07/02/2017 
Data Final do Contrato: 31/12/2017 
Valor Contratado: R$ 87.250,00 
Situação do Contrato: Rescindido 
Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação e suporte técnico de Software, destinado ao 
Controle Contábil, Folha de Pagamento, Portal da Transparência e Digitalização, desta Casa Legislativa 
Contratado (Nome): E-Ticons- Empresa de Tecnologia Informação e Consultoria L TOA- ME 
Contratado (CNPJ): 09.196.974/0001-67 
Justificativa [Recisão do Contrato): Por rorça da presente rescisão, as partes dão por terminado o Contrato n° 
00003/2017 de que trata a Cláusula Primeira, nada mais tendo a reclamar uma 
Data Ato [Recisão do Contrato): 08/10/2018 

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA) Envio Fora do Prazo: Não 

Documento 

Reclsão do Contrato 

lnfonnado? 

Sim 

João Pessoa, 18 de Outubro de 2018 

Assinado Eletronicamente 
corfQm\11 LC 1tlftJ nlle••d• POiolC !111WW o 

oolo Rduir i !VItlt~ luterno. niUtnuJo pt!I:J 
IV• rc •8120011 

Autentlcaçio 

9b2bdd8bbb620ee0a18ccad6a92ab774 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 
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