
 

 

 

Oficio nº 02/2021 

                                                                                 Castanhal/PA, 04 de janeiro de 2021. 

A Sua Excelência o Senhor 

Fernando Ferreira Farias 

Presidente da Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá 

Rua Almir Gabriel - Centro 

68617-000 Cachoeira do Piriá/PA 

 

Assunto: Apresentação de proposta para prestação de serviços advocatícios, de 

assessoria e consultoria jurídica.  

 

Senhor Presidente,  

 

FIGUEIRA E CAVALCANTE ADVOCACIA EMPRESARIAL E 

TRIBÚTARIA, sociedade de advogados, inscrita no CNPJ sob o nº 27.303.190/0001-

72, com endereços constantes no rodapé,  apresenta, em atenção as necessidades da 

Câmara Municipal de Castanhal, a presente proposta para prestação de serviços 

advocatícios, de assessoria e consultoria jurídica, conforme a seguir discriminado. 

 

1. OBJETO: 

 

 Prestação de serviços técnicos especializados relativos a: 

1.1 - Consultoria jurídica na análise e elaboração das Prestações de Contas; 

 1.2 – Consultoria e elaboração de pareceres na área de Direito Constitucional e 

Administrativo, Licitações e Contratos Administrativos; 

 1.3 - Assessoria jurídica no atendimento das exigências dos órgãos de controle 

externo; 

 1.4 – Consultoria jurídica em proposições diversas no âmbito do processo 

legislativo; 



 

 

 

 1.5 - Consultoria Jurídica na área de pessoal; 

 1.6 - Responder consultas e apresentar propostas de soluções a questionamentos 

e conflitos dentro da área de atuação; 

 1.7 - Elaboração e acompanhamento de calendário de obrigações municipais; 

 1.8 - Atualização do CONTRATANTE quanto às constantes modificações 

legislativas e seus reflexos na administração pública municipal; 

1.9 - Postulação administrativa e judicial, composta de ações, requerimentos, 

defesas, recursos, entre outro, em procedimentos administrativos instaurados por órgãos 

públicos ou assemelhados contra a Câmara, bem como em processos judiciais. 

1.10 – Atuação repressiva e preventiva junto ao Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará; 

1.11 - Outros serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica que a Casa Legislativa 

necessitar, dentro do ramo e área de atuação profissional do Proponente. 

 

2. PREÇO FIXO MENSAL:  

 

 Em contraprestação aos serviços executados, será pago o valor fixo mensal 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais), discriminado da forma a seguir: 

- Serviços: R$ 6.920,00 (seis mil novecentos e vinte reais) 

- Tributação (Simples Nacional): R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais) 

 

3. PREÇO TOTAL GLOBAL 

 

 O preço total global, no período de 12 (doze) meses, será de R$ 96.000,00 

(noventa e seis mil reais). 

 

 

 



 

 

 

4. EXPERIÊNCIA PROFICIONAL  

 

O escritório é composto por advogados com ampla experiência de atuação no 

mercado nas áreas de necessidade de Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme 

Currículos Profissionais que seguem, e com endereço profissional em Belém e Castanhal, 

no Estado do Pará. No mais, segue currículo profissional dos advogados que o compõe, 

com riqueza de detalhes sobre a qualificação dos profissionais e dos serviços por eles 

executados. 

 No mais, com o intuito de demonstrar a ampla atuação do escritório no Estado do 

Pará, listamos a seguir algumas Prefeituras e Câmara Municipais nas quais seus 

profissionais ja atuaram ou possuem atuação no momento: 

- Prefeitura de Castanhal – Prefeito Hélio Leite; 

- Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá – Presidente Ezequiel Gomes de Sousa; 

- Câmara Municipal de Castanhal – Presidente Sérgio Leal 

- Câmara Municipal de Santa Luzia do Pará – Presidente Savio do Socorro Silva 

Oliveira; 

- Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá – Rosangela Aparecida Fagnani Pinto. 

A presente proposta, de um modo geral, não dista a dos parâmetros do serviço 

oferecido e da margem de conhecimento no assunto pelo Proponente, fazendo com que a 

possibilidade da contratação apenas venha corroborar ainda mais com o reconhecimento 

profissional declarado. 

O prazo de validade da proposta é 30 (trinta) dias. 

Respeitosamente. 

 

 

 

 

FIGUEIRA E CAVALCANTE ADVOCACIA EMPRESARIAL E TRIBÚTARIA 
CNPJ: 27.303.190/0001-72 
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