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Estado do Pará 

Governo Municipal de Goianésia do Pará 

Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará 

 

Pag.: 	1 

ÓRGÃO : 20 Prefeitura Municipal de Goianésia 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 24 Secretaria Municipal de Administração 

PROJETO I ATIVIDADE : 2.009 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipa 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA : 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 

SUBELEMENTO : 3.3.90.35.01 Assess.e consultoria técnica ou jurídica 

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns)baixo discriminado(s) necessário 
(s) a contratação de empresa para prestação de consultoria juric para qual solicitamos as providências 
necessárias. 

Justificativa : Manuten ção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público. 

Código Descrição 
	

Quant Unidade 	VI. Estimado 

018785 ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - PMGP 
	

12.0000 MÉS 

Goianésia do Pará, 04 de Janeiro de 2021 

NCELOS SOARES 

SPONSAVEL 

• 



Quant Unidade 	VI. Estimado Código Descrição 

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns*baixo discriminado(s) necessário 

(s) a SERVIÇOS JURIDICOS para qual solicitamos as providências necessárias. 

Justificativa : Manuten cão das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público. 

018786 ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - SEMS 	 12,0000 MES  

Goianésia do Pará aneiro de 2021 
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Estado do Pará 

Governo Municipal de Goianésia do Pará 

Fundo Municipal de Saúde 
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ÓRGÃO : 11 Secretaria Municipal de Saude - SEMS 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 33 Secretaria Municipal de Saúde - SEMS 

PROJETO / ATIVIDADE : 2.066 Manutencao das Atividades da Secretaria Municipa 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA : 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 

SUBELEMENTO : 3.3.90.35.01 Assess.e consultoria técnica ou jurídica 
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SOLICITAÇÃO DE DESPESA N° 20210104006 

Estado do Pará 

Governo Municipal de Goianésia do Pará 

Fundo Municipal de Educação Básica 

ÓRGÃO : 80 FUNDEB-FUNDO DESENVOL A EDUCACAO BASICA 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26 FUNDEB-FUNDO DESENVOL A EDUCACAO BASICA 

PROJETO / ATIVIDADE : 2.015 Manutencao das Ativid.secret.Munic. Educacao. Cu 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA : 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 

SUBELEMENTO : 3.3.90.35.01 Assess.e consultoria técnica ou jurídica 

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns)baixo discriminado(s) necessário 
(s) a ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA para qual solicitamos as providências necessárias. 

• 	Justificativa : Manuten ção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público. 

Código Descrição 
	

Quant Unidade 	VI. Estimado 

018787 ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - SEMECDEL 	 12.0000 mEs 

Goianésia do Pará, 04 	Janeiro de 2021 
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SOLICITAÇÃO DE DESPESA N° 20210104007 

Estado do Pará 

Governo Municipal de Goianésia do Pará 

Fundo Municipal de Assistencia Social 

ÓRGÃO : 40 Fundo Municipal de Assistencia Social 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 34 Fundo Municipal de Assistencia Social 

PROJETO / ATIVIDADE : 2.087 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência 

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA : 3.3.90.39 00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 

SUBELEMENTO : 3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ 

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns)baixo discriminado(s) necessário 
(s) a empresa para prestação de serviços juridiçpara qual solicitamos as providências necessárias. 

• 	Justificativa : Manuten ção das atividades da Adrninstração objetivando a consecução do interesse público. 

Código Descrição 
	

Quant Unidade 	VI. Estimado 

018788 ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA - FMAS 
	

12.0000 MFS 

Goianésia do Pará. 04 de Janeiro de 2021 

ESPONSAVEL 
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Goianésia do Par 4 de Janeiro de 2021 
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SOLICITAÇÃO DE DESPESA N° 20210104008 

Estado do Pará 

Governo Municipal de Goianésia do Pará 

Fundo Municipal de Meio Ambiente e Saneamento 
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ÓRGÃO : 50 Fundo Mun.de Meio Ambiente e Saneamento 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 35 Sec.Mun.de Meio Ambiente e Saneamento 

PROJETO / ATIVIDADE : 2.109 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambie 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA : 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 

SUBELEMENTO : 3.3.90.35.01 Assess.e consultoria técnica ou jurídica 

• 

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(nstabaixo discriminado(s) necessário 
(s) a prestação de serviços juridicqspara qual solicitamos as providências necessárias. 

Justificativa : Manuten ção das atividades da Adminstração objetivando a consecução do interesse público. 

Código Descrição 
	

Quant Unidade 	VI. Estimado 

018789 ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA - FMMA 
	

12,0000 MES  
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PROPOSTA 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ — PA 

REF: APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. 

Senhor Secretário Municipal de Administração, Lázaro Vasconcelos Soares. 

O Escritório de Advocacia VIEIRA & GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS é constituído por 

uma equipe de profissionais que tem como principal escopo a prestação de serviços de advocacia e 

consultoria jurídica para administração pública, primando pela excelência de seus atos. 

Com sede em Belém, seu corpo técnico funciona em unidade própria, possuindo uma 

estrutura capaz de produzir uma comunicação célere com os nossos clientes, estando sempre aptos 

a assumir quaisquer dos serviços assumidos pela banca, inclusive em outros Estados, sem que haja 

comprometimento da qualidade dos serviços apresentados. 

Nossos advogados estão aptos a desenvolver serviços nas mais diversas áreas do direito 

público, primando pela satisfação do interesse do cliente, sempre. O Foco de atuação defendendo 

Prefeituras, Câmaras e agentes públicos habilitou o Vieira & Guimarães a desenvolver um trabalho 

singular de assessoria jurídica com ênfase nos Tribunais de controle Externo (Tribunal de contas dos 

Municípios do Estado do Pará, Tribunal de Contas do Estado do Pará e Tribunal de Contas da união), 

com feedback célere e satisfativo aos clientes. 

Na área de direito Público Municipal, o escritório presta serviço atualmente em mais de 10 

municípios, de grande, médio e pequeno porte. Desde 2008, acumulamos uma carteira grande de 

clientes satisfeitos, com atuação nos seguintes municípios: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇA 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI 1 PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA 1 PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI 1 PREFEITURA 

MUNICIPAL DO ACARÁ 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURÚ 1 CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALTAMIRA 1 PREFEITURA MUNICIPAL MARITUBA 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPÁ 1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ 1 PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL DE 

ABAETETUBA-PA 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGÚ 1 CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARACANÃ 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BANNACH. 

Objeto deste Contrato a prestação de serviços técnicos especializados relativos à serviços 

jurídicos em auxílio a Procuradoria Geral do Município e à alta administração do executivo municipal 

constantes em: 

Para a Administração Geral: 



ADVOGADOS ASSOCIADOS 

Guimarães 

✓ Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços técnicos especializados relativos à 

serviços jurídicos em auxílio a Procuradoria Geral do Município e à alta administração do 

executivo municipal constantes em: 

✓ Acompanhamento, através de ações preventivas e resolutivas para não inscrição/retirada do 

município do cadastro do CAUC, serviço que disponibiliza, em âmbito federal, informações 

acerca da situação de cumprimento de requisitos fiscais por parte dos municípios, dos estados, 

do Distrito Federal e de organizações da sociedade civil (OSC), necessários à celebração de 

instrumentos para transferência voluntária de recursos do governo federal. Para este fim, 

elaborar peças jurídicas e outros procedimentos próprios da atividade jurídica correspondente, 

incluindo-se ações de improbidade administrativa e representações criminais, visando inibir a 

inclusão do município do cadastro de inadimplentes. 

✓ Acompanhamento, através de ações preventivas e resolutivas para não inscrição/retirada do 

município do cadastro do SIAFEN, serviço que disponibiliza, no âmbito do Estado do Pará, 

informações acerca da situação de cumprimento de requisitos fiscais por parte dos municípios, 

necessários à celebração de instrumentos para transferência voluntária de recursos do governo 

estadual. Para este fim, elaborar peças jurídicas e outros procedimentos próprios da atividade 

jurídica correspondente, incluindo-se ações de improbidade administrativa e representações 

criminais, visando inibir a inclusão do município do cadastro de inadimplentes. 

✓ Acompanhar as ações de planejamento, execução, avaliação e direcionamento das resoluções, 

normativas e termos de ajuste de gestão — TAG do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 

do Pará — TCM/PA, através de ações preventivas e corretivas no âmbito da alta administração. 

Neste cerne, auxiliar o corpo técnico municipal nas respostas às notificações direcionadas ao 

município, cumprimento de metas, bem como nas defensas dos gestores nos julgamentos de 

contas. 

✓ na esfera de adequação do contencioso administrativo auxiliando a defesa dos interesses desta 

Administração Municipal junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, Tribunal 

de Contas do Estado do Pará e Tribunal de Contas da União. 

✓ Prestação de serviços técnicos especializados na área jurídica voltada para a administração 

pública, preventiva e repressiva, junto a justiça comum estadual, justiça federal e do trabalho, 

tribunais superiores, órgãos de controle e autarquias federais, para atender as demandas, bem 

como análise, assessoramento e ulterior elaboração de pareceres em processos administrativos. 

✓ O objeto deste contrato é a contratação de profissional especializado na execução de serviços 

técnicos profissionais especializados de assessoria jurídica, nas ações da gestão e nas atividades 

do executivo municipal; 

✓ a) Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de assessoria jurídica, bem como, 

de representação judicial na Justiça Comum e Federal de primeiro e segundo grau, Ministério 

Público Estadual e Federal, e ainda: 

✓ b) assessorar o Gabinete do Prefeito como consultor dos assuntos de natureza jurídica ou que 

requeiram avaliação de ordem legal; 

✓ c) apresentação de minutas de Mensagens, Projetos de Leis, Decretos e outros Atos 

Administrativos de interesse do Executivo Municipal, com ênfase na atualização da Legislação 

Municipal (Código Tributário Municipal, Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores 

Público, Regime Jurídico Único, Código de Obras e Código de Posturas do Município), e ainda, o 

aprimoramento do Sistema de Controle Interno, a implantação da Gestão Pública Municipal 

Eficiente, projetos de lei com criação de vagas de provimento efetivo para a realização de 



Guimarães 
ADVOGADOS ASSOCIADOS 

concurso público, implantação do Programa Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social 

Sustentável, elaboração do projeto de lei que Institui o Código Sanitário do Município, 

elaboração do Projeto de Lei de que Institui a Política Municipal de Uso e Ocupação do Solo 

Urbano; 

✓ d) Encaminhamento, na capital do Estado ou a partir desta, de ações judiciais e defesas em 

processos de grande complexidade em que a Contratante seja parte nas Justiças Estadual e 

Federal, e demais órgãos das Administrações Públicas Federal e Estadual. 

Para os Fundos Municipais: 

✓ Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços técnicos especializados relativos à 

serviços jurídicos em auxílio a Secretaria Municipal constantes em: 

✓ Acompanhamento, através de ações preventivas e resolutivas para não inscrição/retirada do 

município do cadastro do CAUC, serviço que disponibiliza, em âmbito federal, informações 

acerca da situação de cumprimento de requisitos fiscais por parte dos municípios, dos estados, 

do Distrito Federal e de organizações da sociedade civil (OSC), necessários à celebração de 

instrumentos para transferência voluntária de recursos do governo federal. Para este fim, 

elaborar peças jurídicas e outros procedimentos próprios da atividade jurídica correspondente, 

incluindo-se ações de improbidade administrativa e representações criminais, visando inibir a 

inclusão do município do cadastro de inadimplentes. 

✓ Acompanhamento, através de ações preventivas e resolutivas para não inscrição/retirada do 

município do cadastro do SIAFEN, serviço que disponibiliza, no âmbito do Estado do Pará, 

informações acerca da situação de cumprimento de requisitos fiscais por parte dos municípios, 

necessários à celebração de instrumentos para transferência voluntária de recursos do governo 

estadual. Para este fim, elaborar peças jurídicas e outros procedimentos próprios da atividade 

jurídica correspondente, incluindo-se ações de improbidade administrativa e representações 

criminais, visando inibir a inclusão do município do cadastro de inadimplentes. 

✓ Acompanhar as ações de planejamento, execução, avaliação e direcionamento das resoluções, 

normativas e termos de ajuste de gestão - TAG do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 

do Pará — TCM/PA, através de ações preventivas e corretivas no âmbito da alta administração. 

Neste cerne, auxiliar o corpo técnico municipal nas respostas às notificações direcionadas ao 

município, cumprimento de metas, bem como nas defensas dos gestores nos julgamentos de 

contas. 

✓ Na esfera de adequação do contencioso administrativo auxiliando a defesa dos interesses desta 

Administração Municipal junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, Tribunal 

de Contas do Estado do Pará e Tribunal de Contas da União. 

✓ Atuação nas atividades de Relações Institucionais e Governamentais (RIG), auxiliando a alta 

administração executiva municipal a fortalecer e legitimar a relação entre os setores público e 

privado e contribuir para a elaboração de um processo decisório mais transparente. Municiar o 

executivo municipal de estratégias contundentes em seu trabalho de mediação e diálogo no 

momento da tomada de decisão, pautada pela conduta ética e a conformidade com os 

ordenamentos normativos, de modo que a transparência de suas atividades possa mitigar riscos 

e buscar afastar corrupção e danos dos atos tomados. 
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✓ Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de assessoria jurídica, bem como, de 

representação judicial na Justiça Comum e Federal de primeiro e segundo grau, Ministério 

Público Estadual e Federal, e demais autarquias públicas. 

Para tanto, O custo anual da assessoria importa em R$ 576.000,00 (quinhentos e setenta e seis 

mil reais) sendo cada contrato designado e pagos em parcelas mensais de R$ 48.000,00 (quarenta e 

oito mil reais) /mês, por secretaria (05 secretarias), no período de 12 meses, atendendo 

individualmente a Secretaria Municipal de Administração, no valor mensal de R$ 25.000,00 (vinte e 

cinco mil reais), Secretaria Municipal de Educação, no valor mensal de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

Secretaria Municipal de Saúde, no valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente, no valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). As despesas referentes à 

tributos, além de hospedagem, alimentação e transporte, em caso de deslocamento no 

cumprimento de contrato, deverá ficar a cargo do contratante. 

Por fim, estamos à disposição de vossa senhoria para qualquer esclarecimento, atuamos 

especificadamente na área pública há mais de 10 anos, atendendo Agentes Públicos, Prefeituras e 

Câmaras por todo o Estado do Pará, o que torna o Vieira Guimarães um escritório com expertise 

positivamente singular e diferenciada. 

Atenciosamente, 

Belém, 04 de janeiro de 2021. 

WAGN ER TADEU Assinado de forma digital por 
WAGNER TADEU VIEIRA CARNEIRO 

VIEIRA CARNEIRO Dados: 2021.01.04 09:37:38 -03'00' 

VIEIRA GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS 

CNPJ n2  22.137.729/0001-47 

• 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

CNPJ: 83.211.433/0001-13 

GABINETE DO PREFEITO 

G
PREFEUR ANDE 0IAESIA  
DO PARÁ CUIDANDO DA 	GENTE 

f- ) o LI Cri), -...,  
,...- 	 ,. 

Goianésia do Pará, 04 de jiieiro d;2 21:06' 
e fis._ 

JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR INEXICIIII L I DAM' E 
LICITAÇÃO — IL 

Justifica-se a contratação de Serviço de Pessoa Jurídica no assessorai 	preventivo e 
contencioso em todos os campos do direito que se fizerem necessários nas ações promovidas pela 
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, com o objetivo de defender e de prevenir ações que 
venham inviabilizar suas atividades, tornando imprescindível a contratação dos serviços jurídicos 
em tela. 

Justifica-se a escolha da empresa VIEIRA & GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS, por se 

• 	
tratar de empresa com profissionais de notória especialização, dado os atestados apresentados 

nestes autos por vários ordenadores de despesas por terem prestados serviços especializados e 

com eficiência, e realizaria com presteza a assessoria de serviços jurídicos em auxílio a 

procuradoria geral do município na esfera administrativa interna, elaborando peças jurídicas e 

outros procedimentos próprios da atividade jurídica correspondente, incluindo-se auxílio na 

regularização de convênios, visando inibir a inclusão do município do cadastro de inadimplentes 

dos governos estadual e federal, sempre que solicitado pelo procurador geral e/ou pelo chefe do 

executivo, conforme o caso, assim como na defesa dos interesses desta prefeitura municipal 

tendo como objeto prestação de serviços técnicos especializados relativos à serviços jurídicos em auxílio 

a Procuradoria Geral do Município e à alta administração do executivo municipal como se descreve a 

seguir: 

Para a Administração Geral: 

✓ Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços técnicos especializados relativos à serviços 

jurídicos em auxílio a Procuradoria Geral do Município e à alta administração do executivo municipal 

constantes em: 

✓ Acompanhamento, através de ações preventivas e resolutivas para não inscrição/retirada do 

município do cadastro do CAUC, serviço que disponibiliza, em âmbito federal, informações acerca da 

situação de cumprimento de requisitos fiscais por parte dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e 

de organizações da sociedade civil (OSC), necessários à celebração de instrumentos para transferência 

voluntária de recursos do governo federal. Para este fim, elaborar peças jurídicas e outros procedimentos 

próprios da atividade jurídica correspondente, incluindo-se ações de improbidade administrativa e 

representações criminais, visando inibir a inclusão do município do cadastro de inadimplentes. 

✓ Acompanhamento, através de ações preventivas e resolutivas para não inscrição/retirada do 

município do cadastro do SIAFEN, serviço que disponibiliza, no âmbito do Estado do Pará, informações 

acerca da situação de cumprimento de requisitos fiscais por parte dos municípios, necessários à 

celebração de instrumentos para transferência voluntária de recursos do governo estadual. Para este fim, 

elaborar peças jurídicas e outros procedimentos próprios da atividade jurídica correspondente, incluindo-

se ações de improbidade administrativa e representações criminais, visando inibir a inclusão do município 

do cadastro de inadimplentes. 

✓ Acompanhar as ações de planejamento, execução, avaliação e direcionamento das resoluções, 

normativas e termos de ajuste de gestão — TAG do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará — 

TCM/PA, através de ações preventivas e corretivas no âmbito da alta administração. Neste cerne, auxiliar 

o corpo técnico municipal nas respostas às notificações direcionadas ao município, cumprimento de 

metas, bem como nas defensas dos gestores nos julgamentos de contas. 

Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N, Bairro Colegial, CEP: 68.639-000 — Goianésia do Pará — PA 
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIANÉSIA Do rfrkKi-, 
CNPJ: 83.211.433/0001-13 
GABINETE DO PREFEITO 

✓ na esfera de adequação do contencioso sCininistrativ,a ,u;;:liancio a defesa dos interesses desta Rk4 
 

Ca 

Administração iviunicipal junto ao Tribuni. 	:.o ata., Lice, 	..nieipios do Estado do Pará, Tribunal de 

Contas do Estado do Pará e "I ri 

✓ Prestação de serviço:, .i.ecn;cos esp' 	 ui-ee 	keC.itatá e.ura a administração pública, 

preventiva e repressiva, ;unto e justiça c.ornutn estadual, ju:,cee 	e do tra'Jalho, tribunais 

superiores, órgãos de Lontroie e autaruuies fee;erais, pare e 	as demandas, bem como análise, 

assessoramento e ulterior elaboração de 	.:es 	 dministrativcs. 

✓ O objeto deste contrato é a contra-:- , 	profis:euee, .•., ,,Jecializado na execução de serviços 

técnicos profissionais especializados de 	 ações da gestão e nas atividades do 

executivo municipal; 	
,f 'N. • • .• 

✓ a) Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de assessoria jurídica, bem como, de 
representação judicial na Justiça Cornum e Fede al de primeiro e segundo grau, Ministério Público 

Estadual e Federal, e ainda: 

✓ b) assessorar o Gabinete do Prefeito corno consultor dos „assuntos de natureza jurídica ou que 

requeiram avaliação-de ordem.legal; 

✓ c) apresentação de minutas de Mensagens, Projetos de Leis, Decretos e outros Atos Administrativos 
de interesse do Executivo Municipal, com ênfase na atualização da Legislação Municipal (Código 
Tributário Municipal, Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Publico, Regime Jurídico 
Único, Código de Obras e Código de Posturas do Município), e ainda, o aprimoramento do Sistema de 
Controle Interno, a implantação da Gestão Pública Municipal Eficiente, projetos de lei com criação de 
vagas de provimento efetivo para a realização de 
concurso público, impiantaçã:q:do:kograma Municipal de üesenvoivirnento Econômico e Social 
Sustentável, elaboração do projeto de lei-que institui o código Sanitário do Município, elaboração do 
Projeto de Lei de que'ipsÉltui 	 Ocupação do Solo Urbano; 

✓ d) Encaminhamentoenacapitál..do,:Estad.o.o.u.a.partir..des.i.a,,deáçoes judiciais,e defesas em processos 
de grande complexidade.ern ique a Contratante seja, parte ►as..lastiças Estadual e Federal, e demais órgãos 

das Administrações Públicas Federal e Estadual. 

Para os Fundos Municipais: 
✓ Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços técnicos especializados relativos à serviços 
jurídicos em auxílio a Secretária Municipal constantes em: 

✓ Acompanhamento, através de ações preventivas e iesol:etivas para não inscrição/retirada do 
município do eadastro.do CAUC, serviço 'que disponibiliza,een a ► bito federal, informações acerca da 
situação de cumprimento de requisitos fiscais por parte dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e 
de organizações da sociedade civil (OSC), necessários à celebração de instrumentos para transferência 
voluntária de recursos do governo federal: Para'este fim, elaborar peças jurídicas e outros procedimentos 
próprios da atividade jurídica correspondente, incluindo-se ações de improbidade administrativa e 
representações criminais, visando inibir a inclusão do município do cadastro de inadimplentes. 

✓ Acompanhamento, através de ações preventivas e resolutivas para não inscrição/retirada do 
município do cadastro do SlAFEN, serviço que disponibiliza, no âmbito do Estado do Pará, informações 
acerca da situação de curnprimento de requisitos fiscais por parte dos municípios, necessários à 
celebração de instrumentos para tranferência‘voluntar'ia 	recursos do governo estadual. Para este fim, 
elaborar peças jurídicas e outros procedirnentos.próprios da atividade jurídica correspondente, incluindo- 
se ações de improbidade adn-CtrúStrativ 	iepres'entaçoeS cri:-n;naís, visando inibir a inclusão do município 
do cadastro de inaclimpientes.. 

✓ Acompanhar as ações de planejamento', execução, aveliação e direcionamento das resoluções, 
normativas e termos de ajuste- de gestão -1-ÁG do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará — 
TCM/PA, através de ações preventivas e corretivas no âmbito da alta administração. Neste cerne, auxiliar 
o corpo técnico municipaLnas respostas às notificações direcionadas ao município, cumprimento de 
metas, bem como nas defensas dos gestores nos juigamet sio.; de contas. 

• 

Rua Pedro. Soares de Oliveira, S/N, Bairro Colegial, CEP: 	 — Goianésia do Pará — PA 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA De PARÁ 

CNPJ: 83.211.433/0001-13 

GABINETE DO PREFEITO 

✓ Na esfera de adequação.do- contencioso ac.'rninistral:i...,2.iJw;iliando a defesa dos interesses dist45._9_55-- 

Administração Municioa! junto ao Triburk: 	Contas dos :,,a.:nicípios do Estado do Pará, Tribunal de 

Contas do Estado do Pará e Tribunal de C,..)iitas da.  Uniãc.. . 	

- 	

ica 

✓ Atuação nas atividades de Relações institucionais e Governamentais (RIG), auxiliando a alta 

administração executiva municipal a fortalecer e legitimar a relação entre os setores público e privado e 
contribuir para a elaboração de um processo decisório mais transparente. Municiar o executivo municipal 
de estratégias contundentes em seu trabalho de mediação e diálogo no momento da tomada de decisão, 
pautada pela conduta ética e a conformidade com os orderbiNnentos normativos, de modo que a 
transparência de suas atividades possa mitigar riscos e buscar afastar corrupção e danos dos atos 

tomados. 

✓ Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de assessoria jurídica, bem como, de 

representação judicial na Justiça Comum e Federal de primeiro e segundo grau, Ministério Público 

Estadual e Federal, e demais autarquiaS públicas. 

• 
Para tanto, O custo anual da assessoria importa em RS 576.000,00.(quinhentos e setenta e seis mil 

reais) sendo cada contrato designado e pagos em parcelas mensais de RS 48.000,00 (quarenta e oito mil 
reais) /mês, por secretaria (05 secretarias), no período de 12 meses, atendendo individualmente a Secretaria 
Municipal de Administração, no valor mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), Secretaria Municipal 
de Educação, no valor mensal, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), .Secretaria Municipal de Assistência Social, 
no valor mensal de R$ 5.000.00 (cinco mil reais), Secretaria Municipal de Saúde. no valor mensal de R$ 
5.000.00 (cinco mil-reais), Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no valor mensal de R$ 5.000.00 (cinco 
mil reais). As despesas referentes à tributos, além de hospedagem, alimentação e transporte. em caso de 
deslocamento no cumprimento de contrato, deverá ficar a cargo do contratante. 

, junto ao tribunal de contas do estado do Pará e tribunal de contas da união, órgãos do poder 
judiciário e legislativo, bem como autarquias e fundações no âmbito de todos os entes da federação. 

Informamos que o Preço praticado pela empresa VIEIRA & GUIMARÃES 
ADVOGADOS ASSOCIADOS. Diante da dificuldade de obtermos as três cotações de preços dado 
a emergência na contrafação, afirmo que em consulta a tabela de honorários da 0A13. os preços 
estão compatíveis com os praticados no mercado. 

Desde já agradecemos as providências. 

• Atenciosamente, 

      

    

     

     

     

Francisco Das Ri Leite icoclia 
Preleii() 	 Goialt♦ Nia e. 

OIANESIA 
DO PARÁ CU ANDO DA 	 LioI). 

f 

Rua Pedro Soares de Cjiiveira, S/N, iairro Colegial;  ar 	 Goianésia do Pará -- PA 
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PROPOSTA 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ — PA 

REF: APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. 

Senhor Secretário Municipal de Administração, Lázaro Vasconcelos Soares. 

O Escritório de Advocacia VIEIRA & GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS é constituído por 

uma equipe de profissionais que tem como principal escopo a prestação de serviços de advocacia e 

consultoria jurídica para administração pública, primando pela excelência de seus atos. 

Com sede em Belém, seu corpo técnico funciona em unidade própria, possuindo uma 

estrutura capaz de produzir uma comunicação célere com os nossos clientes, estando sempre aptos 

a assumir quaisquer dos serviços assumidos pela banca, inclusive em outros Estados, sem que haja 

comprometimento da qualidade dos serviços apresentados. 

Nossos advogados estão aptos a desenvolver serviços nas mais diversas áreas do direito 

público, primando pela satisfação do interesse do cliente, sempre. O Foco de atuação defendendo 

Prefeituras, Câmaras e agentes públicos habilitou o Vieira & Guimarães a desenvolver um trabalho 

singular de assessoria jurídica com ênfase nos Tribunais de controle Externo (Tribunal de contas dos 

Municípios do Estado do Pará, Tribunal de Contas do Estado do Pará e Tribunal de Contas da união), 

com feedback célere e satisfativo aos clientes. 

Na área de direito Público Municipal, o escritório presta serviço atualmente em mais de 10 

municípios, de grande, médio e pequeno porte. Desde 2008, acumulamos uma carteira grande de 

clientes satisfeitos, com atuação nos seguintes municípios: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇA 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI 1 PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA 1 PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI 1 PREFEITURA 

MUNICIPAL DO ACARÁ 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURÚ 1 CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALTAMIRA 1 PREFEITURA MUNICIPAL MARITUBA 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPÁ 1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ 1 PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL DE 

ABAETETUBA-PA 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU 1 CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARACANÃ 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BANNACH. 

Objeto deste Contrato a prestação de serviços técnicos especializados relativos à serviços 

jurídicos em auxílio a Procuradoria Geral do Município e à alta administração do executivo municipal 

constantes em: 

Para a Administração Geral: 
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✓ Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços técnicos especializados relativos à 

serviços jurídicos em auxílio a Procuradoria Geral do Município e à alta administração do 

executivo municipal constantes em: 

✓ Acompanhamento, através de ações preventivas e resolutivas para não inscrição/retirada do 

município do cadastro do CAUC, serviço que disponibiliza, em âmbito federal, informações 

acerca da situação de cumprimento de requisitos fiscais por parte dos municípios, dos estados, 

do Distrito Federal e de organizações da sociedade civil (OSC), necessários à celebração de 

instrumentos para transferência voluntária de recursos do governo federal. Para este fim, 

elaborar peças jurídicas e outros procedimentos próprios da atividade jurídica correspondente, 

incluindo-se ações de improbidade administrativa e representações criminais, visando inibir a 

inclusão do município do cadastro de inadimplentes. 

✓ Acompanhamento, através de ações preventivas e resolutivas para não inscrição/retirada do 

município do cadastro do SIAFEN, serviço que disponibiliza, no âmbito do Estado do Pará, 

informações acerca da situação de cumprimento de requisitos fiscais por parte dos municípios, 

necessários à celebração de instrumentos para transferência voluntária de recursos do governo 

estadual. Para este fim, elaborar peças jurídicas e outros procedimentos próprios da atividade 

jurídica correspondente, incluindo-se ações de improbidade administrativa e representações 

criminais, visando inibir a inclusão do município do cadastro de inadimplentes. 

✓ Acompanhar as ações de planejamento, execução, avaliação e direcionamento das resoluções, 

normativas e termos de ajuste de gestão — TAG do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 

do Pará — TCM/PA, através de ações preventivas e corretivas no âmbito da alta administração. 

Neste cerne, auxiliar o corpo técnico municipal nas respostas às notificações direcionadas ao 

município, cumprimento de metas, bem como nas defensas dos gestores nos julgamentos de 

contas. 

✓ na esfera de adequação do contencioso administrativo auxiliando a defesa dos interesses desta 

Administração Municipal junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, Tribunal 

de Contas do Estado do Pará e Tribunal de Contas da União. 

✓ Prestação de serviços técnicos especializados na área jurídica voltada para a administração 

pública, preventiva e repressiva, junto a justiça comum estadual, justiça federal e do trabalho, 

tribunais superiores, órgãos de controle e autarquias federais, para atender as demandas, bem 

como análise, assessoramento e ulterior elaboração de pareceres em processos administrativos. 

✓ O objeto deste contrato é a contratação de profissional especializado na execução de serviços 

técnicos profissionais especializados de assessoria jurídica, nas ações da gestão e nas atividades 

do executivo municipal; 

✓ a) Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de assessoria jurídica, bem como, 

de representação judicial na Justiça Comum e Federal de primeiro e segundo grau, Ministério 

Público Estadual e Federal, e ainda: 

../ b) assessorar o Gabinete do Prefeito como consultor dos assuntos de natureza jurídica ou que 

requeiram avaliação de ordem legal; 

✓ c) apresentação de minutas de Mensagens, Projetos de Leis, Decretos e outros Atos 

Administrativos de interesse do Executivo Municipal, com ênfase na atualização da Legislação 

Municipal (Código Tributário Municipal, Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores 

Público, Regime Jurídico Único, Código de Obras e Código de Posturas do Município), e ainda, o 

aprimoramento do Sistema de Controle Interno, a implantação da Gestão Pública Municipal 

Eficiente, projetos de lei com criação de vagas de provimento efetivo para a realização de 

ADVOGADOS ASSOCIADOS 
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concurso público, implantação do Programa Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social 

Sustentável, elaboração do projeto de lei que Institui o Código Sanitário do Município, 

elaboração do Projeto de Lei de que Institui a Política Municipal de Uso e Ocupação do Solo 

Urbano; 

✓ d) Encaminhamento, na capital do Estado ou a partir desta, de ações judiciais e defesas em 

processos de grande complexidade em que a Contratante seja parte nas Justiças Estadual e 

Federal, e demais órgãos das Administrações Públicas Federal e Estadual. 

Para os Fundos Municipais: 

✓ Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços técnicos especializados relativos à 

serviços jurídicos em auxílio a Secretaria Municipal constantes em: 

✓ Acompanhamento, através de ações preventivas e resolutivas para não inscrição/retirada do 

município do cadastro do CAUC, serviço que disponibiliza, em âmbito federal, informações 

acerca da situação de cumprimento de requisitos fiscais por parte dos municípios, dos estados, 

do Distrito Federal e de organizações da sociedade civil (OSC), necessários à celebração de 

instrumentos para transferência voluntária de recursos do governo federal. Para este fim, 

elaborar peças jurídicas e outros procedimentos próprios da atividade jurídica correspondente, 

incluindo-se ações de improbidade administrativa e representações criminais, visando inibir a 

inclusão do município do cadastro de inadimplentes. 

✓ Acompanhamento, através de ações preventivas e resolutivas para não inscrição/retirada do 

município do cadastro do SIAFEN, serviço que disponibiliza, no âmbito do Estado do Pará, 

informações acerca da situação de cumprimento de requisitos fiscais por parte dos municípios, 

necessários à celebração de instrumentos para transferência voluntária de recursos do governo 

estadual. Para este fim, elaborar peças jurídicas e outros procedimentos próprios da atividade 

jurídica correspondente, incluindo-se ações de improbidade administrativa e representações 

criminais, visando inibir a inclusão do município do cadastro de inadimplentes. 

✓ Acompanhar as ações de planejamento, execução, avaliação e direcionamento das resoluções, 

normativas e termos de ajuste de gestão - TAG do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 

do Pará — TCM/PA, através de ações preventivas e corretivas no âmbito da alta administração. 

Neste cerne, auxiliar o corpo técnico municipal nas respostas às notificações direcionadas ao 

município, cumprimento de metas, bem como nas defensas dos gestores nos julgamentos de 

contas. 

✓ Na esfera de adequação do contencioso administrativo auxiliando a defesa dos interesses desta 

Administração Municipal junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, Tribunal 

de Contas do Estado do Pará e Tribunal de Contas da União. 

✓ Atuação nas atividades de Relações Institucionais e Governamentais (RIG), auxiliando a alta 

administração executiva municipal a fortalecer e legitimar a relação entre os setores público e 

privado e contribuir para a elaboração de um processo decisório mais transparente. Municiar o 

executivo municipal de estratégias contundentes em seu trabalho de mediação e diálogo no 

momento da tomada de decisão, pautada pela conduta ética e a conformidade com os 

ordenamentos normativos, de modo que a transparência de suas atividades possa mitigar riscos 

e buscar afastar corrupção e danos dos atos tomados. 
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✓ Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de assessoria jurídica, bem como, de 

representação judicial na Justiça Comum e Federal de primeiro e segundo grau, Ministério 

Público Estadual e Federal, e demais autarquias públicas. 

Para tanto, O custo anual da assessoria importa em R$ 576.000,00 (quinhentos e setenta e seis 

mil reais) sendo cada contrato designado e pagos em parcelas mensais de R$ 48.000,00 (quarenta e 

oito mil reais) /mês, por secretaria (05 secretarias), no período de 12 meses, atendendo 

individualmente a Secretaria Municipal de Administração, no valor mensal de R$ 25.000,00 (vinte e 

cinco mil reais), Secretaria Municipal de Educação, no valor mensal de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

Secretaria Municipal de Assistência Social, no valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

Secretaria Municipal de Saúde, no valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente, no valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). As despesas referentes à 

tributos, além de hospedagem, alimentação e transporte, em caso de deslocamento no 

cumprimento de contrato, deverá ficar a cargo do contratante. 

Por fim, estamos à disposição de vossa senhoria para qualquer esclarecimento, atuamos 

especificadamente na área pública há mais de 10 anos, atendendo Agentes Públicos, Prefeituras e 

Câmaras por todo o Estado do Pará, o que torna o Vieira Guimarães um escritório com expertise 

positivamente singular e diferenciada. 

Atenciosamente, 

Belém, 04 de janeiro de 2021. 

WAGNER TADEU Assinado de forma digital por 

WAGNER TADEU VIEIRA CARNEIRO 

VIEIRA CARNEIRO Dados: 2021.01.04 09:37:38 -03'00' 

VIEIRA GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS 

CNPJ n2  22.137.729/0001-47 
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