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Belem/PA, 10 de Junho de 2019.

A Senhora
CLAUDINE YUKARI WATANABE SASAKA
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Prefeitura Municipal De Santa lzabel Do ParálPA

Ref.: Proposta de prestação de serviços advocatícios.

Prezada Secretaria,

O Escritório MARTINS MALHEIROS ADVOCACIA, possui
experiência na atuação do direito público e possuiu corpo técnico dotado de
advogados capacitados, prestando um serviço eficiente, transparente e zeloso
em decorrência da técnica e comprometimento empreendido em todos os
trabalhos realizados, com vistas a mitigar riscos e contribuir para a adequada
aplicação dos recursos públicos.

Nesta esteira, frente à necessidade do Município de Santa lzabel do
Pará em contar com consultoria e assessoria jurÍdica com ênfase na tutela dos
interesses da municipalidade para com a gestão dos fundos municipais, com
vistas à correta compreensão, planejamento, execução e prestação de contas
dos recursos públicos destinados ás polÍticas dos fundos existentes nesta
gestão municipal, e diante da singularidade do objeto, ofeftamos a nossa
proposta de prestação dos serviços jurídicos para a Administração Pública
Municipal durante o ano de 2019, para os seguintes objetos:

l. Objeto da proposta:

a) Ampla consultoria e assessoria no que tange a gestão jurídica
dos fundos municipais;

b) Diagnóstico da atual situação técnica, jurídica e financeira de
cada fundo municipal de gestão de atividades e afins, com vistas
a verificar suas fragilidades e propor medidas de aprimoramento;

c) Elaboração de pareceres jurídicos, verbais e escritos, nas áreas
do direito público, com ênfase na interpretação e aplicação das
legislações e atos normativos referentes e de interesse dos
fundos municipais;

d) Propositura de defesas, impugnaçÕes e acompanhamento de
processos administrativos e/ou judiciais que tenham por objeto
interesses específicos dos fundos desta municipalidade;

e) Análise com emissão de pareceres, verbais ou escritos, de
processos administrativos internos e externos perante órgãos
administrativos de qualquer esfera da federação;

0 Representação, consulta e diligência nos Tribunais de Contas
(TCM/PA, TCE/PA e TCU) e outros órgãos de normatizaçáo,
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fiscalização e controle dos gastos públicos, quando de interesses
dos fundos;

g) Elaboração de opiniões legais e pareceres a respeito dos fundos,
independentemente da existência de um caso concreto
específico, com o objetivo de prover informação especializada à
municipalidade e subsidiar os processos de planejamento e de
tomada de decisões dos gestores dos fundos municipais.

h) Propor a criação e ínstituição de rotinas e fluxogramas a serem
implementadas pelos gestores dos fundos municipais, com o fito
de atendimento as exigências preconizadas na legislação de
regência, com vista a reduzir as possibilidadés de
impropriedades na aplicação dos recursos públicos;

i) Auxiliar o Gabinete do Prefeito e a Secretaria de Administração e
Finanças no que tange as diretrizes jurídicas para a prátióa de
uma política pública efetíva dos fundos municipais;

ll. Valor dos honorários:

Para o serviço acima descrito, propõe-se o pagamento mensal de
R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), que após a realizaçao àe processo previsto
na legislação pertinente, devera ser pago mediante trànsferência entre contas
bancárias ou cheque nominal ao escritório.

lll. Condições gerais:

Registramos que os custos operacionais (deslocamento,
alimentação e hospedagem) são de inteira responsabilidade do escritório
proponente, exceto quando se tratar de viagem para fora do Estado, o que
poderá ser melhor ajustado quando da contratação.

lV. Validade da proposta:

Esta proposta tem validade de 45 (quarenta e cinco) dias corridos a
contar da data de sua apresentação.

Por fim, nos colocando imediatamente à inteira disposição de Vossa
Senhoria para demais considerações, agradecendo a oportunidade em poder
prestar-lhes os nossos servíços advocatícios e ficamos à disposição de Vossa
Senhoria para esclarecer qualquer duvida por ventura existenie acerca da
proposta ora apresentada,

Atenciosamente,
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