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ESTADO DO PARA 
PODER LEGISLATIVO 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TM. ;Á 

CERTIDÃO 

ARSTADO DE CAPACIDADE TECNICA 

Atestamos, pare os devidos fins de direito, a aptidão de desempenho e atestado de execução fi& do 

contrato pactuado, que a empresa LAVAREDA & LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS nscrita nn CNPJ sob o n" 

16.672.7160001-75, estabelecida na Trav Beniamin Constant, n" 595, bairro Reduto, BeléoPa, representada 

por seu sócio proprietário DA_ MARCELO  LIMA LAVAREI:IA DA GRAÇA, brasilewo, casado, Advogado. OAB/PA 

14.635, prestando serviços à esta Câmara Mivitficífiai de Santo Antônio de !má, especificamente em serviços 

técnicos profissionais de assessoria e consultoria jurídica, de natureza singular e especializados nas áreas do 

Direto Administrativo e Constitucional, licitaçoes e Contratos Administrativos, que puderam orientar os 

servidores nos processos administrativos, incluindo a elaboração legislativa, emissão de parecer. 

acompanhamento jurídico de licitações e contratos, elaboração dã defesas contábeis e administrativas e qualquer 

outras junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará —TOM-PÁ. assessoria na solução dos portos 

de dificuldade da execução orçamentária e da aplicação das normas gerais de direito financeiro e de contabiiidade 

pGblica, consultoria e assessoria técnica em administração de pessoal, durante o biénio de 2017-2018, gestão 

que tivera como Presidência _Vereador Anatan Barata de Carvalho. 

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho 

operacional, tendo a empresa e seu representante cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que 

desabone técnica e comercialmente, até a presente data, 

Santo Antônio do Tauá, em 12 de dezembro de 2018 
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CÂMARA MUNICIPAL OE VIGIA 
ACIO LEGISLATIVO "TREM DE GUERRA" 

   

CERTIDÃO 

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA 

• 

Atestamos, para os devidos fins de direito, a aptidão de desempenho e atestado de execução f.e: do 

contrato pactuado, que a empresa LAVAREDA ia LEMA ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ sob o o" 

16.672116/0001-75, estabelecida nu Ti'dV. Benjamin Constant, ric' 595, bairro Reduto. Belérn/Pa redrinentada 

por seu sócio proprietário DR. MARCELO UMA LAVAREM DA GRAÇA, brasileiro;  casado, Advogado. OABIPA 

14.635, prestando serviços à esta Câmara Municipal de Vigia de Nazaré, especificamente em serviços ternicim-'; 

profissionais de assessoria e consultoria jurídica, de natureza singular e especializados nas áreas do Direto 

Administrativo e Constitucional. Licitações e Contratos Administrativos, que puderam crientar os servidores nus 

processos administrativos, incluindo a elaboração legislativa, emissão de parecer, acompanhamento jurídico de 

licitações e contratos, elaboração de defesas contábeis e administrativas e qualquer outras junte ao Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará — TCM-PA, assessoria na solução dos pontos de dificuldade da execução 

orçamentária e da aplicação das normas gerais de direito financeiro e de contabilidade oública, consultoria e 

assessoria técnica em administração de pessoal, durante o biênio de 2017-2018, gestão que tivera como 

Presidência Vereador Clivaldo Wander Sousa Gomes. 

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho 

operacional, tendo a empresa e seu representante cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que 

desabone técnica e comercialmente, até e presente data. 

• 	
Vigia de Nazaré, em 12 de dezembro de 2018 
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ESADO DO PARÁ T  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO.D0 TAUÁ IPI SAT 

CERTIDÃO 

CAPACIOA E 11  C OCA 

Atestamos, para os devidos fins de direito, a aptidão de desempenho e atestado de execração fiel 

do contrato pactuado, que a empresa LAVANDA UMA ADVOGAMOS ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ sob o 

16.672.716/0001-75, estabelecida na Trav. Benjamin Conotam, ri" 595, bairro Reduto, BelérriPa, reoresentand 

por seu sócio proprietário DR. MARCELO LIMA LAVAREOA DA GRAÇA., brasileiro, casado: Advogado, 0Á8/PA 

14,635, prestando serviços à este Instituto da Previdência do MunIclipic de Santo Antürne do lapa 

especificamente em serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria jurídica, de natureza singular e 

especializados nas áreas de Direito Administrativo, Constitucional e Previdenciário, assim corno na elaboração cie 

peças e assessorarnento na área precípua deste Instituso db Previdência Própria, que puderam orientar os 

servidores nos processos administrativos, emissão de parecer,. consultoria e assessoria técnica em administração 

de pessoal, durante o ano de 2018, gestão que tivera corno Presidência Sra. Leidimar Souza da Cruz. 

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom 

desempenho operacional, tendo a empresa e seu representante cumprido fielmente com suas obrigações, nada 

constando que desabone técnica e comercialmente, até a presente cata, 

Santo Antônio do Tauá, em 12 de dezembro de 2018. 
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LEIDIMAR SOUZA DA 

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TOÁ 
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6176656 - PC/PA 
DOADOR DE ORGAOS E TECI 

NÃO 

pr- 

jeoix ORDEM DOS AUVOGt\DOS DO BRASIL 
CONSELHO SECCIONAL DO PARA 

IDENTIDADE DE ADVOGADO 

NOME 

GABRIEL LIMA LAVAREDA REIS 

«3 

FILIACAO 
LUIS DANIEL LAVAR EDA REIS JUNIOR 
ROSSANA:MARIA DE ANDRADE LIMA 
NATURALIDADE 

BELÉM-PA 
RG 

DATA DE NASCIMENTO 
29/04/1996  

CPF 

ALBERTO ANTONIO OE A 
PRESIDENTE 

004,211,762-37 
VIA 	EXPEDIDO EM 

01,  15/03/2019 
UQUEROUE CAMPOS 
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