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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040102/2021 
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE 
OBJETO:  
ASSUNTO: Contratação do escritório PINHEIRO E PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS 
atenderá aos interesses precípuos da Administração, compreendendo o acompanhamento de 
prestação de contas; realização de diligências in loco; apresentação de defesas e recursos 
administrativos no âmbito dos Tribunais de Contas (TCM, TCE-PA, e TCU), sem prejuízo de 
atuação preventiva e repressiva no âmbito dos órgãos e entidades públicas estaduais e 
federais, sempre no interesse da Administração. 
 
 
 
 
ASSUNTO: JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO DIRETA, RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU 
EXECUTANTE E JUSTIFICATIVA DO PREÇO. 
 

 

 

Trata-se a presente justificativa para a contratação de pessoa jurídica, para prestar serviços Técnicos 
especializados a favor da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá, com inexigibilidade, tendo em vista a 
notória especialização, bem como a singularidade dos serviços a serem prestados.  

 
Nesse contexto, versa a Lei de Licitações, em seu art. 25, inciso II, sobre a inexigibilidade “para a 

contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou 
empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação”.  

 
Dentre os serviços técnicos especializados passíveis de licitação, consoante disposição do art. 13 da Lei 

8.666/93, constam expressamente a realização de assessorias ou consultorias técnicas, bem como o patrocínio ou 
defesa de causas judiciais ou administrativas.  

 
Com efeito a INEXIGIBILIDADE de Licitação tem como fundamento no artigo 25, inciso II e art. 13, inciso I e 
artigo 26, § único, incisos II e III todos da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores. 
 

Art. 25 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição, em especial: 
[...] 
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta 
Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória 
especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e 
divulgação; 

 
Art. 13 - Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos 
profissionais especializados os trabalhos relativos a: 
[...] 
I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos; 
[...] 
 
Art. 26 -As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e no inciso III e 
seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, 
necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do 
parágrafo único do art. 8 desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 



 
 
 
 
 

CNPJ: 01.612.360/0001-07 

 
Avenida Getulio Vargas, 534, térreo – Centro – CEP: 68.617-000 – Cachoeira do Piriá – Pa 

 
 
 

3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na 
imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a 
eficácia dos atos. (Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005) Parágrafo 
único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, 
previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes 
elementos: 
[...] 
II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 
III - justificativa do preço. 

 
Assim, quando presente a singularidade dos serviços técnicos a serem prestados, mormente em se 

tratando se realização de assessoria e consultoria técnica jurídica, bem como o patrocínio ou defesa de causas 
judiciais e administrativas, inegavelmente a Lei de Licitações estabelece a possibilidade de inexigibilidade. 
Ademais, para a configuração de hipótese de inexigibilidade para a contratação de ditos serviços singulares, 
imprescindível é a notória especialização da empresa a ser contratada.  

 
 
Vale ressaltar que a Empresa PINHEIRO E PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrito no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica sob o número 16.525.583/0001-04, apresentou as características de qualificações 
exigidas, tais como singularidade, tanto do objeto quanto do sujeito, pela relação de confiança, além da notória 
especialização e adequação dos serviços ao rol daqueles especificados no art. 13 da Lei nº 8.666/1993, ensejando 
a inviabilidade da licitação, tornando INEXIGÍVEL o Processo Licitatório, assim como os documentos constantes 
nos artigos: 27, 28, 29, 30, 31 da Lei Federal nº 8.666/1993; 
 
I – Objeto: Constitui-se como objeto deste a Contratação do escritório PINHEIRO E PENAFORT 
ADVOGADOS ASSOCIADOS atenderá aos interesses precípuos da Administração, 
compreendendo o acompanhamento de prestação de contas; realização de diligências 
in loco; apresentação de defesas e recursos administrativos no âmbito dos Tribunais de 
Contas (TCM, TCE-PA, e TCU), sem prejuízo de atuação preventiva e repressiva no 
âmbito dos órgãos e entidades públicas estaduais e federais, sempre no interesse da 
Administração. 
 
II – Contratados: PINHEIRO E PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ: 16.525.583/0001-04). 
 
III - Singularidade do Objeto: A singularidade dos serviços prestados pela pessoa Jurídica consiste em seus 
conhecimentos individuais, e de seus associados, estando ligada à sua capacitação profissional, sendo, dessa 
forma, inviável escolher o melhor profissional, para prestar serviço de natureza intelectual, por meio de licitação, 
pois tal mensuração não se funda em critérios objetivos (como o menor preço). No caso concreto a equipe 
técnica é composta por técnicos especializados e com larga experiência na área da Transparência pública 
(atestado de capacidade técnica), o que induz amplos conhecimentos individuais e coletivos da empresa na área 
objeto da contratação.  
 
IV- Notória Especialização do Contratado: a notória especialização do profissional ou da empresa para fins de 
contratação pela Administração Pública está delimitada na Lei de Licitações (art. 25, § 1º), objetivamente o 
legislador privilegiou a notória especialização decorrente de diversas fontes do saber tais como: desempenho 
anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento e equipe técnica. O que possibilita 
amplo rol documental apto a atestar/certificar a notória especialização almeja na lei. No caso sob análise vê-se 
que a empresa habilitada nos autos qualificou equipe técnica dotados de especialização em sistemas, atestados 
de capacidade técnica (notória especialização decorrente experiências), ou seja, sociedade e equipe técnica, são 
detentores de notória especialização conforme preconizado no § 1º, do art. 25, da Lei n. 8.666/93. 
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V - Razão da Escolha do Fornecedor: A empresa identificada no item II foi escolhida porque (I) é do ramo 
pertinente; (II) comprovou possuir (atestados de capacidade técnica) larga experiência na prática do mesmo 
objeto para outros municípios, bem como possui indicação de tê-lo executado com altos padrões de qualidade, 
adequação e eficiência; (III) demostrou que a Equipe Técnica habilitada possui larga experiência no exercício da 
Transparência no ramo do Direito Administrativa e larga experiência profissional (atestados de capacidade 
técnica); (IV) comprovou possuir notória especialização e saber jurídico decorrente de experiência e resultados 
anteriores (certidões de notaria especialização) e de estudos; (V) apresentou toda a documentação da empresa 
(estatuto social atualizado, inscrição no CNPJ)  e todas as certidões (tributária federal, estadual e municipal; do 
FGTS; CND/TST. 
 
VII - Justificativa do Preço: Os preços praticados são de mercado, itens que demonstram, sem maiores 
aprofundamentos, que o valor está adequado ao praticado no mercado, notadamente considerando-se a Equipe 
Técnica habilitada com larga experiência. 
O valor o valor da prestação de serviços advocatícios será de 30.000,00 (trinta mil reais) por 12 (doze) meses, 
totalizando um valor global de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil), conforme apresentado na proposta 
comercial. 
 
Assim, submeto a presente justificativa a Análise da controladoria interna e Assessoria Jurídica para posterior 
ratificação do Exmo. Sr. Prefeito para os fins do disposto no caput, do art. 26 da Lei nº 8.666/93. 
 

 
 
 
 
 
 

Cachoeira do Piriá - PA, 08 de Janeiro de 2021. 
 

 
 

_________________________________________________ 
Presidente - CPL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C'O"":QJ
Q) ~ "O

O)

•..• ,- co
..-

~,~ o °
s::::s::::Q)

N r;s
O:::l"O

Q)

C,,)::2 "
"O ::J

<00"-
'C

O

~ ~ o
.o

Cf)

OQ)Z
« W

N ,!::

Q)O~

Q) O
"O f-

"OEU
<O o:::

0Q)--
N_ W
~o (/):JZ

OCl)U
C'l

C'lt:::
Q)

«Q)O «
Q) C/) l~ O
"O:J:::l t..•.. -

C
I"-COO

O

..--J~
D...

Q) O •..•
"O IC'OC'O

c.-i ~ E
,« ..-:::lo

«

0)"0 C,,)
C'O

.....J

o •..• O

.....J

z(,9"O S
I •...

U
C'O(/) O

O
,- 'o C,,) ,
•..•D... C'O(/)
C'O C'O

U
1:: Q) •..•
O Q) O
o.. "O "O ..s::::

-
C'00ooo

O
_"0..-0)

,-
Q)C'Oo("')

o:::

LL
o..,~ ~ Q)
U~N"O

:::)
w1::~C'O
::2 ~ co 'c

-,
. ° 'C'O d
02C'OO
C'OS:::: ..s::::

I- Q)I"-
o(/)..- C'O

m
_ ° C'l
s::::~N •..• ~
:::l o.. __ C'O,- co C,,)

o:: C'OoS2E

1&1
-g«..-o >,- N("') C,,)
C,,) "
s::::::JQ)o

W
Q)O "O IC'O
"OCf)otrQ) "O C'O•... N
C,,)UJ ,~ =
....: O Q; ,~

U
C'Of- o.. C,,)
s:::: Q)
O o::: O o..
'u O s::::~

O

C'OlJ... "C,,) O Q)

..s::::

:::l « IC'O"O
i.L

"O Z tr_
W UJ '3 Q)

:::l

O D...~,~

Q) o•... .!2

.oCf)(/)S::::

.o E

Q;UJ-= E

« .Q)

:::>::2~Q)

Q) 'O
ro

"O o

Q)O Q) t-" ,~

<t

"O (,9 o.. o

'-

C'O 00
C'O

.8

32::2"ON

D... ~

:::l« 'S; QJ

6

C,,) "O

s::::

C'O::J O o

O

lJ........JE..c

.!!2

_oc
>-

«$ o..~. Z



CIDADETÉC

Atesto. paráfini.tde comprovação de capacidade tf!cnico-juridica. por meio deste

ihsltumentoj que oescrit6rio de advocadaPINHEIRO &PENAFORT ADVOGADOS

ASSOClAD«?Si peslas juridica de direito, privado, inscrita noCNPJ 561) o n°
16.S25~5.8310()b1~, lo

19CÊP: 6604()~281'.

na AverUâa ' Govemadbr JogêM~rÊlAâfí nO 9â7, sa'a

!PA, d!~!mquslmcsl~o técn'capara a
,P(est,çiO,,(los's~rviçClS.,advocatlcios na a,.,s especial_ds'de .Direito Publico,

notadamente.QlreitoAdministrativo,Munieipal e,Financeiro. Regístra~ ainda o

pleno atendimento elisura'no sxsrcfeiodas serviç()s especiaflzados de assessoria e de

Salomão

,.
consultoria pre$tadost ho fnterregno de. 2017 a 2020 ao Munlcrplode ,AfuiJP~de

tbrma que alCaflÇQ\:i devidamente os objetlvo$ contratadoS.

Odlrnàr

PrefertoMunioipat de Afua/PA

.,
, ," /." •...., lllW

UlylléillLéiUU l;UIII lJcrt"l



PREFEITURA
DE SÃO MIGUEL DO

" .

GUAMÁPODER
GABINETE DO PREFEITO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para fins de comprovação de capacidade técnico-jurídica, por meio deste instrumento,

que o escritório de advocacia PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nO 16.525.583/0001-04, localizada na Avenida

Governador José Malcher, nO 937, sala 1908, CEP: 66040-281, Nazaré, Belém/PA, detém

queltflcação técnica para a prestação dos serviços advocatícios na área especializada de

Direito Público, notadamente, Direito Administrativo, Municipal e Financeiro. Registra-se ainda

o pleno atendimento e lisura no exercício dos serviços especializados de assessoria e de consultoria

prestados, no interregno de 2017 a 2020 ao Município de São Miguel do Guamá/PA, de forma que

alcançou devidamente os objetivos contratados .
..

.São Miguel do Guamá/PA, 30 de dezembro de 2020.

ANTÓNIO .~~~;~a~~~~=~~;~IO
LEOCADIO DIODOS

DOS SANI6s' 0,12,30?7 09:11:48 .fl3'OO'

ANTÔNIO LEOCADIO DOS SANTOS

Prefeito Municipal de São Miguel do Guamá/PA



ESTAPO 1)0 PARÁ
PODER U3ElISLA'IaVO
CÂ~fARA MUNICIpAL DE OIUXIMINÁ>' ." '. . .

1\TESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Cêm.~ Munieipat de Orbtimi.ná. pe.oaJuddlca de direito p6blico, inscrita no
CNPJtobo nO 04~S46.941/0001 •.86 .cem seden$ Travessa Senador MagalMesBarata.
n02'11.baltr6Centro, Cep:6S27Q..OOO. representadirporseu p((:)sicJente, o sr, Joahyr da
Roma Estumano, por meio des1e instrumento,atésta para os devidos fins, que o
escrit6rio de. advocaciaPlNHEIRQ & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS.
pessoa jut:idita de direito privado, inSCrita no CNPJ sob o nO 16,525.583/0001.04.
loeaIl~da na Awnida GovemadorJosé MarCher. nO 937~sala 1908, CEP: 66040-281,
Nazaré, SelêmlPA. prestou para este poder reglslatiVo' municipal assessoria e
t'lOnsu1teriajurídica, pelo periOdo de 2019 a2Q2Q, com nQtório e qualificado desempenho
.técniCQ.especializàdo, de modo a ~mprir com os termos do cootrato de lnexigibirldade
fitmado.

.OôximináIPA,29 d

Presidente da CâmarâMunlcipal de Orbdminá

Digitalizado comCamScannE



"'--'" ~_..__ ..- _ _ _--" ..__ .__ "

EStADO iJOPARA .
CÂMARAMONlCIPALDE\ltTÓRIA [)O XINGU

'~OI)ER LEGISlATIVO
.•.·.CPNJ:34.8s7~9431ôOOl..()8

; , •. "1 . . 12m': I .'I' si' Ih' Y!lil!:!!\t~~ntt"J!~":t:,:.":,,.'"

, ACàmara }MUlÍiéipaLde Vdóriado)(ingu, llSSS9à julldlca de direito público,
ín$Critano CNPJsobo n° 34:887.943/0001;.08; com sede na Av. Manoel Félix de' " .. .... . . ". . "

Fariãs,h~ 720,Ctirílró,Cl=P:68383-OooItlP_lada por seu presidente, .o Sr,

Wes/e
fn

in9,Flordé UmaJunior,por"",ip deste instrumento, atesta para OS devidos
fllTS, qoe°"'tc:l)lóriOde,a<lV'l<'i1l:ÍaI'lNHemo & PE:NAF0Rr ADVOGADOS

ASs~, PéSSOa jurldlca de direito privado, inSCrita no CNPJ sob o n'
It;.~!l5,~l\01'Ó4; joÍlâlizâd~naAVéhidaGóvél"l'llídélrJOSé MalCiíer,nO 937, sala
1908, CEPo a604lJ.'281,'Nazaré, l3elém/PA, P...sloUpàráellté pôder legislativo
miJhiéipél a~esSona•• cOn$u1toria julldica, paio' panedo de~019 a 2620,com notório

',li qtilÍliflcâdÓde_pêntw~~claliZa~o,4 ••môcloá CUinprIn:om os termos do
conttãt()deilíeXi~ibifidade.·f,linado. '

:1

·A$síriado de forma digital
porWESTERNíNG FLOR DE
" JUNIOH:52137309220

. OiO.12.30 14:11:07



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE PONTA DE PEDRAS

, PODER EXECUTIVO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pelo presente Instrumento a PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS, Pessoa
Jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº OS.132.436j0001-S0, com sede na Rua Princesa
Izabel, SjN, Centro - Ponta de Pedras - Pará representada, neste ato, pela sua Prefeita, Srª.
Consuelo Maria da Silva Castro, atesta para os devidos fins que o escritório PINHEIRO &
PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa jurídica de direito privado inscrita sob o CNPJ
de número: 16.S25.583j0001-04, com endereço comercial Avenida Governador José Malcher, n°
937, sala 1908, CEP: 66040-281, Bairro Nazaré, Belém - Pará, presta o serviços de assessoria e
consultoria na .área Pública, alcançando satisfatoriamente os objetivos contratados, em
especial:

• Elaboração e análise de projetos de lei;
• Emissão de Pareceres jurídicos nas diversas áreas do Direito;
• Patrocínio de defesas e acompanhamento processual nos Tribunais de Contas (TCM, TCE
e TCU).

Portei, 08 de Janeiro de 2016.

~.
f 1~CONSU LO M RIA DA SIL A ASTRO

Prefei a Muni] ipal de Pont
~

Tv Princesa Isabel - Bairro Centro
Ponta de Pedras - Marajá - Pará - CEP: 68830-000

Fone: (91) 3777-1104



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pelo presente Instrumento a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL, Pessoa Jurfdica
de diteltópLÍblicó,inscritanoCNPJ nº 04.876.447/0001-80, coro sede na Avenida Duque
de Caxias,c803, .Centro Portei .; Pará representada, neste ato/pelo seu Prefeito, Sr.
Vicente de Paulo Ferreira Oliveira, atesta para os devidos fins que o escritório PINHEIRO &
PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa jurfdica de direito privado inscrita sob .0

CNPJ de numero: 16.525.583/0001-04, com endereço comercial Avenida Governador
José Maleher, n° 937, sala 1908, CEP: 66040-281, Bairro Nazaré, Belém - Pará, presta o
serviços de assessoria e consultoria na área Pública, alcançando satisfatoriamente os
qbJetiVos centratados, em especial:

& Elàboração e análise de projetosdelei;
•• Emissão de Pareceres Jurídicos nas diversas áreas do Direito;
., Patrocínio de defesas e acompanhamento processual nos Tribunais de Contas
(TCM, TCE eTCU).

"1"" 111II ,e t .
IIt . n I

Portei, 08 de.Janeiro de 2016.

VICE,I',ITE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA

Prefeito MuniCipal dePorteI



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 05.105.135/0001-35

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pelo presente Instrumento a PREFEITURA MUNUCIPAL DE MOJU, Pessoa Jurídica
de direito público, inscrita no CNPJ nQ 05.105.135/0001-35, com sede na Praça Jarbas
Passarinho, nQ 100, Centro - Moju - Pará representado, neste ato, pelo seu Prefeito, Sr.
DEODORO PANTOJA DA ROCHA, atesta para os devidos fins que o escritório PINHEIRO &

. PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa jurídica de direito privado inscrita sob o
CNPJ de-número: 16.525.583/0001-04, com endereço comercial Avenida Governador
José Malcher, n° 908, sala 1908, CEP: 66040-281, Bairro Nazaré, Belém - Pará, presta o
serviços de assessoria e consultoria na área Pública, alcançando satisfatoriamente os
objetivos contratados, em especial:

• Elaboração e análise de projetos de lei;
• Emissão de Pareceres Jurídicos nas diversas áreas do Direito;
• Patrocínio de defesas.e acompanhamento processual nos Tribunais de Contas
(TCM, TCE e TCU). .~

."

Moju, 12 de Janeiro de 2016.

Praça Jarbas Passarinho, 100 - CEP: 68.450-000 - Moju-PA
Telefones: (91) 3756-1214



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 05.105.135/0001-35

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pelo presente Instrumento a PREFEITURA MUNUCIPAL DE MOJU, Pessoa Jurídica
de direito público, inscrita no CNPJ nQ 05.105.135/0001-35, com sede na Praça Jarbas
Passarinho, nQ 100, Centro - Moju - Pará representado, neste ato, pelo seu Prefeito, Sr.
DEODORO P~NTOJA DA ROCHA, atesta para os devidos fins que o escritório PINHEIRO &
PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa jurídica de direito privado inscrita sob o
CNPJ de" número: 16.525.583/0001-04, com endereço comercial Avenida Governador
José Malcher, n° 908, sala 1908, CEP: 66040-281, Bairro Nazaré, Belém ~ Pará, presta o
serviços de assessoria e consultoria na área Pública, alcançando satisfatoriamente os
objetivos contratados, em especial:

• Elaboração e análise de projetos de lei;
• Emissão de Pareceres Jurídicos nas diversas áreas do Direito;
• Patrocínio de defesas. e acompanhamento processual nos Tribunais de Contas
(TCM, TCE e TCU)..

Moju, 15 de Janeiro de 2015.

DEODOR
Prefeit~d.w:l.içi.~~

.- .

Praça Jarbas Passarinho, 100 - CEP: 68.450-000 - Moju-PA
Telefones: (91) 3756-1214



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE PONTA DE PEDRAS

, PODER EXECUTIVO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pelo presente Instrumento a PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS, Pessoa
Jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 05.132.436/0001-50, com sede na Rua Princesa
Izabel, S/N, Centro - Ponta de Pedras - Pará representada, neste ato, pela sua Prefeita, Srª.
Consuelo Maria da Silva Castro, atesta para os devidos fins que o escritório PINHEIRO &
PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa jurídica de direito privado inscrita sob o CNPJ
de número: 16.525.583/0001-04, com endereço comercial Avenida Governador José Malcher, n°
937, sala 1908, CEP~66040-281, Bairro Nazaré, Belém - Pará, presta o serviços de assessoria e
consultoria na área Pública, alcançando satisfatoriamente os objetivos contratados, em
especial:

• Elaboração e análise de projetos de lei;
• Emissão de Pareceres Jurídicos nas diversas áreas do Direito;
• Patrocínio de defesas e acompanhamento processual nos Tribunais de Contas (TCM, TCE
e TCU).

..
Portel, 05 de Janeiro de 2015.

CONSUÉLO

P7,refe.~aMU,
. I

i

Tv Princesa Isabel- Bairro Centro
Ponta de Pedras - Marajó - Pará - CEP: 68830-000

Fone: (91) 3777-1104



til
ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS
CNPJ: 05.849.955/0001 - 31

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pelo presente instrumento a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS, Pessoa
Jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nO 05.849.955/0001-31, com sede na Av.
Pedro José da Silva, n" 1, Bairro Centro, Anajás/Pa, CEP 68.810-000 representada, neste
ato, pelo seu Prefeito, Sr. Edson da Silva Barros, atesta para os devidos fins que SOUZA E
SEIXAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
sob o CNPJ N° 16.525.583/0001-04, com sede na Av. Governador José Malcher, Edifício
Real One, n'' 937, 19° andar, sala 1908, CEPo 66055-260, Bairro - Nazaré, Belém- Pará,
desempenhando serviços técnicos especializados na área do Direito, alcançando
satisfatoriamente os objetivos contratados, em especial:

• Elaboração e análise de projetos de lei;
" "~

• Emissão de pareceres Jurídicos nas diversas áreas do Direito;
• Patrocínio de defesas e acompanhamento processual nos Tribunais de Contas

(TCM,TCE,TCU);

Anajás, 20 de dezembr~ de 2012.

6DL~ S-"
EDio~DA SILVA BARROS

Prefeito Municipal de Anajás-P A

AVENIDA PEDRO JOSÉ DA SILVA N° 01 - CEP 68810-000
ANAJAS - PARA
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