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Belém/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, execuçâo e prestação de contas
dos recursos públicos destinados ás políticas dos fundos existentes nesta
gestão municipal, e diante da singularidade do objeto, ofertamos 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 normatização,

Avenída Conselher'ro Furta<Jct, na 1 I 66. Suâso/o * §alo 6, ÊaÍlsÍe ôoripos. 8o/ónr, Parà -- C§l:.' ô6.035-350.
mm advac aciabe le n@g m ail. cant ^ F on e : (9 1 ) I 8080-ü224.
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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 instituição 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 possibilidades 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 prática de
uma política pública efetiva 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 realização de processo previsto
na legislação pertinente, devera ser pago mediante transferência 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 serviços advocatícios e ficamos a disposição de Vossa
Senhoria para esclarecer qualquer duvida por ventura existente acerca da
proposta ora apresentada,

Atenciosamente,

1-74

Avonítla Conse/herio Fuftado, uo 1166, Sláso/o * 9ala B, BâÍ/sÍs Corr?pos, 8elám. ,Dard * CÊF.: 66.035-350.
mmadvaçacÍabeiomQgrnail, co nt - Fonç : (9 1 ) 98CI80-0224.
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"II{ARTIN§ tilÀtH §IRO§ ÀI}llOtÀtIA"

ANDRÉ MARTI}{§ MÂLHEIRO§, brasleiro, casado coín sêpâração total de b§ns,

inmrlb nn §rdern dOs Advogados dO Srasil, §Açâo dO §sfnüo do Pará, sob o nu

18.240 e no CPF sob o no 010.60§,WL-7L, residente e domlciliado na Rodovia

BR-31§, no 5ü10, EdifiCio Emparque, TOr,ê Ipê, ÀBartamêntCI §1, na cidade de

Ànanlndeua, §stado do Fará * C§P": S7,ü?0{00, remlve csnstituir §ociedade

Individual de Advocacia, doravante designada simplesrnente 'MARTIII§

ilÀLilEInO§ ÂOYOCÂ§IA", que §ô regerá Belâ l§i 60 8.9061§4, pelo

Regulamento §eral da Advocacia, pelo Prcvimento no 112/?ü06 do Conselho

Federal da Ordern dos Advogadss do Brasil e demais ffigrâmêntôs aplicáveis, e

pelos seguintes termos e condições:

§úusutÂ pHxiiltsftÂ * târãO soCIÀLl A §oddade utilizará a razâo social

"MAfifiN$ MÀLI.IEIRCI§ SOü§DÀD§ INDIVIDUAL DE ADVOCAEIÀ'',

CúUSUL* §üGUI|DA- bA sEDEr A §ociedâdê têm sede na Rua knjamin Constant,

n* 1369, §ala B, Namré, tidade de Belém,,EsÊado do Par'â * CEP.: 66.035-060.

Parágrafo únim; À §oeiedade BOderá a qualquer tempo, abrir ou tedtar filial ou

outra dependência, rnediante altertção do ato constltutivo, devidamente

assinada pelo ütular da emPresa.

cúuguL* THnüHIRâ * Do oBríTo: A sociedade &m €orfto sbjeto o exerchio da

advocacia, sendo vedada a consecuçâo de qualquer outra atividade.

cúufuu erl1nrÂ - no F&Aitçl 0 prazo de duraçâc á indeterminado, tentJo

iniciado suas atividades com o regisffg do presente contrato social.

CúUsULÂ qUIIS;A - DO çÀpfÍAt §O, t l O capital social, inteiramente sabscrito

* integralirndg á de Rg §,00S,00 (cinco mil reais), dlvldido êlTI 5.00S (cinco mil) quotas,

eom valor norninal de R$ 1,0Ü (um real) cada'

cljturuu ÊHffiâ - oâ REsFoltsAErxJDÂDÊ.Dü TITulán! Á r,mponsabilidade do

titular é limitada oo capital §CIcial.

pnri*grafo 1o - No sxercício da advocacia corn o usô cia raz§CI stlcial, o titular

subsirJiária e ilimitadarnente pelos danos causados aos cliente§, pür açâo ou

sem p§uíeo da sua responsabilidade disciplinar.

Pá$nà í. de 2
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Parágrafo 2a - Nas procutôçôss outorgadas pelos clientes ser§o nümeâdüs o socio e a l: L-"---:- i.',,r i.-r n, i.l !).r

Sociedade, fazendo conter o númêro de inscriçâo n§ Ordem dos Advogadss do Brasil do

titular e da so§sdad*.

cúusur* sÊxut DÀ ADU$$§rmçÃ6ll A administra$o sotlsl cabe

unicamente ao titular da Sociedade.

Parágrafo ünico: ü titular poderá delegar funçôes prÕprias da administração

operacional * profissionais coütrâtados para esse fim.

cúust tÁ otrÀvÂ - Dos RrsutrÂoos PATRTHoÍtmr§r s axerrícis social

conesBandê üo âí1â civil. Ao flnal de cada exercício, levantar-se-á balanço patrimonial tla

Sociedade e se âpurarão os resultad*s, cabenda ao titular, os lucr*s au perdns

apurados.

cúUsulâ Í{OI{A * oÀ sfirr*çÃs DA §oCIEDÀDE; A §ociadade ser§ dissolvida

por sÕnsequência do falecimento da wu titular e s valor de seus haveres s*rá apurado e

liquidado com base na situaÇão patrimonial da empresa, à data da resoluçâo, verificada

em halanço especialmente levantado.

Pará$rafo único: Â §ociedade pderá con§nuar suas atividades corn os herdeiros

e/ou suces§orss do titular que reunirsm âs condiçües para constituição de

§ociedade Individual de Advosados e pãrâ § êxercício da advucacia.

CúUSUU §*tli{Â * DO FOR§I Para todas as questôes oriundas destc crntrato,

fica eleito, com exclusão de qualquer outro, o foro da cidade de Belém, §stado do Pará,

cúusut-t nÉmun pnxi,txxnÀ - DÀ srt[-àRÂçÃo sr ossx]rpÊsrFl§HT§r o

titular da Sociedade deelara, §ob a$ Benâs da lei, qus n§o está suieitn a quslqusr

hlpótese d* incompatibilidade ou impedimento para o exercícÍo da advocacia ou parx

constituir csta §ociedade. Declara, ainda, quê não pafticipa de nenhunra outra

§ociedade de Advogados su Socisdade Individual de Àdvocacia inscrita nesta seccional e

que 1âo estiâ incurss em nenhurna snalidade que o impeça de mnstituir esta

Socledade,

Cidade de §elém, Esüado Pará, 30 dt
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CERTIDÃO

Cerrifico que o Contraro da MÂRTIN§ MÀ[H[In0§ sOtlsD,{DE INDIVIDUAT D§
ADvocAcIA foi deferido pera câmara sspeciar da ,rdem dos Ádvogr; ;;;;;
* §eção Pará ern zt/Lu?,ül7, data em que teye seu registro lavy36s, snb o u§
07L4ü/2ü7? no Livro na ?2, fts, z{3/z**, o* §ociedade, de Âdvogados, sendç
arquivada uma cópia do regístro da socÍedade ngste setor de Inscrlção da oÂB,pÂ.
Belém, 23 de novernbro de ?ütl,

CÂMPOS.
da 0.AB- PÁ
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IEÊTrDÂO Ns ü16?ô/Uü17 *§.1

Prst. 1LB9S20I ?-0

§rl, ÀLB§nr* .&I'lrol§I0 m_ il?ygY§T§YY
(AIttP$§, Presidsnte da OR§**t AO§ ÀDVOüÂDO§

DO §§Â§It * §§çâ(} DO pABiL §$§ termos da Lei,

,,tsNTIfItü,euÊ fai defericta o pedido de Regisl"ro da

Sociedade de Advocacia denominada "MARTIN§ I{ALHIIRO§ SOCIEDÂDE INDMDUAL DE

ApVOCâCm't de rre {IX1,tü/2Í}1? nüs ssguintss termos: ]CO§TilATO SOCIAT DA

§OCI§DAD§ INNIVIüUAI DH ADVOCACIÀ "I}IARTINS TI{AT,X§IRO§ ABVOTâCIA" ÁNDRÉ

MAH.TIN§ MALH§iil,o§, hiasiieiro, casads §srn §epâraçâo total de bens, insctito na ordern dos

Advogados do Brasitr, seção do sstado do Pará, sab a *s 1-8.240 e no CPF sob o ns 0L0-608.541-

i1, residentê e domicilàado na kodavia BR-316, tr§'§$10, Edificiç Erof111e, Torre lpê,

Àpartamentp 91, na cidade de Ananindeua, §stado do Pará * CEF.: 67-020-000, resolve

constituir,§sciedade Indiridual de Advocacia, doravante designada simplesrnente 'íMARTII§§

MALHIIRO§ â§VOCACIÂ1, que se regerá pela Lei ns 8.906/94; peto Xegulamento Ceral da

Advocacia, pelo provimento ns 11Uãü06 do Conselha Federal da Ordem dos Advogados clo

Brasil e dernais regramsntos aplicáveis, e pelos seguintes termos e condiçôes: Ct ÁuSUt.*

pRIMHsÀ * RÂzÂo stlCIÁLr A §ociedade utilisará a razão sncial "MARTIN§ MALIIEIR{}S

§ü{:tsDr{DE INDIytDilÂL Ds A}vOCÁctA". CLÁíJ§§IÂ §§üu§nA - uA §ED§r A socieciarie

tetn sede na Rua Benjamin Constânt, ns 1369, Sala B, Nazaré' Cidade de Belém' Estado d<l Fará

* ü[ip.r 6§.035-060. Parágrafo único: A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar

filisl ou outra dependôruia, mediante alt*ração do ato constitutivu, devidament§ ilssinâdâ

pelo tirular da empresa.,cLÁu§utÂ TERCEIRA * DO OBI§TOI .{ Sociedade tem §omo ohjetc {}

exercíció da advocacia, sendn vedada â cünsêcução de qualquer Õutrâ atividade. Ck{U§UtÂ

QUARTA * DO FRAZO: O prazo de dursção é indeterrninada, t*rtl1l1ic]1do las::i::lidT
cflm 0 regisffo dr preselte rontrato:sociâI. CIriIJ§ULâ,,QUII{TA * I}O CAPITÁI §OCIÁL: ü

capital social, inteiramente subscrito e integralizado, é de R$ §.000,00 {cinca mil reaisl,

diviriidn em 5.0ü0 (cinco milj quotas, com valnr.nominal de R$ 1,SS, (um realJ cada.

CIÁU5ULS ssXTA - DA REsroNsABILIDADE Do TITUL,âR: A responsabilidade do titular é

limitada ao capital saçial. Par{grafo 1a - No exercícic da advocacia com o us§ da raaâo social, tl

litular responde sul:sidiária e ilimitadarnênts peltls danos causados aos clieute§, por ação ou

clmissão.,eem prejuizo da sua responsabilidade disciplinar. Parágrafo 2§ * Nas procuraçõts

r-.,utorgadas pelos clientes serâo nomeados c sócio e a §ociedade. faze*dt: conter o núrnero cle

inscriçâo na Or*lem dos Àdvogados da Brasil do titrrlar,e da socieçlade. CU{,U§UIA §ÉTIMA *

[}Â AIIMIHI§TnÁçÀfl}: A administraçãei social cabe !.rnicümsnte ao titular da §nciedad*.

parágrafo único: 0 titul*r poderá delegar funçÕes próprias da adrntnistraçâc opet'arional a

profissionais contrâtedo§ pâra §§s* fim. ct {usur"q OiITAVA DO§ RE§UITÂDO§

PATRIMüNIAI§: 0 exercícia social cs§êsponde ar ano civil. Ào final de cada exercício,

levantar-se-á balançc pâtrir$oniâl da §oçieelade e se âp$rârã* os resultadas, câbend* ;lt:

Êio Eranco. S3 §O.O1çOOO Fono: 400!6-8600 Fax 400ô8ô03
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tirular, os lucros ou perdas apurados. clÁusut * §or.IÁ - §Â §XTIHçÂO DA SOCIEDADE; A

Soçiedade será dissolvida por consequência do falecimento do stu titular e o valor de seus

haveres será apurado e liquidado com base na situação patrirnonial da empresa, à data da

resclução, verificada em hatanço especialmeüte levantado. Parágrafo únieor A SocierJade

poderá contÍnuar suas atividades corn os herdeiros e/ou sucêssores do titular que reunirem

as condiçôes parâ constituição de Sociedade IndÍvidual de Advugados e pârâ o exercício da

advocâcia. CIÃUSUU UüCtUe - DO FORO: Para todas as questões oriundas deste ccntrato,

fica eleito, com exclusão de qualquer outro, o foro da cidade de §e}ém, §stada do Pará,

crÁusul,* rúctut pnIMfiRÀ * §A üECtAnÂçÂu »g D§§IMP§trIM§Íi{T{}: o titular da

Sociedade declara, sob as penas da lel, que não está suieito a qualquer hipótese de

incompatibilidade ou impedimento para o exereício da advocacia ou pârâ c$n§tituir esta

§ociedade. üeçlara,.ainda, que nân'participa de nenhuma outra §ociedade de Àdvogados ou

Sociedade Individual de Âdvocacia insçrita nêstâ seccional e que não esta incurso em

nenhu,ma penalidade que CI impeça de constituir esta Sociedade. Cidade de Belém, Estado

Pará,3,0 dr Outubro de 2$17. aal Ândré Mardns Malheiros OA§/PÁ 1"8,24Ü. Íesâ,"I: JYornel4nrt

Crístinç C, formiga td*ntidade; 68750?8 CF§; A7§.101.8ç2-38 TesLZ: ]Vsme; iíilfon §iit/s ÍdenfÍdade:

427s687 C?f: 77§.157.572-72". Este Registro de Contrato de §oci*tlade foi deferido pela eâmara

Especial da CIrdem dos Advngadss do Brasil * Seçâo Pará em ZXí1"LÍ2fi17, data ern que tevs

seu registrs layrado sob o nq 01140/2ü17' no Liwo n0 2?, fls.2431244, de §ociedade de

A{vogados, sendo arquiüada uma cópia da registro da sodedade neste §etsr de Inscriçâo da

üAB-pÁ, §el6m, 23 de nsvembro,de ZÜ|V,

r0 cAiflro§
da CIAB- PA

ffi ei:* Bslâí§,pn. CEP: 66.0'l §460 Fo*er 40Qô-S6@ Êax: 4Q06-§ô03
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Pelo presente instrumento particular, o abaixo asrinado:

ANDRÉ MARTINS MALHEIRü§, brasileiro, câsado com separação total de b*ns,

inscrito na Ordem dos Advogadrs du Brasil, §eçãa dç Hstado do Pará, s*b o n'
1&"240 e no CFF sob o no 010.608"§41-71", residente e domiciliad* na Rod*via

BR-31"6, nô 5010, §difício Hcoparqu*, TÕrre Ipê, Apartamento 91, na cidade de

Ananindeua, §sl*dc do Pará * C§P.: 67.ü20-00Ü, resclve elterar o Contratn

Srcial, prncedendo da seguinte forma:

Io - Delibera o sócio alterar o endereço da §ocledade que passará â §§r sedindx

na Âvenida Conselheiro Furtads. fto 1166, Subsolo * Sala B, Satista üampos, n*
cidade de 8*lém, §stado do Pariâ tf;P.: 6S"tl35-3SÜ, e-mail:

§n$renlâÍIinsmÊ|h§ q§ e t*lefone: {§1) 980$CI-Ú224'.

Io - Em razão da deliberação acima. a tláusula §egunda clo t*ntrat* §ncial,

pâssâ à vigorar com â seguinte redaçãc:

"CL"AUSULA §TGUNDÀ * §§Dü: A $ociedade tern sede na Àv*nicla üonselhsira

Fu*aclo, no 1166, $ubsolo * §ala B, Batista Campos, na cidade d* ü*iéni,

Êstado da Pará * ü§P,: 66.CI3§-35ü".

3{} - §m rri$ude das modificações deliberadas pelrs sócios, * trntrat* §acial ti

runsolidado Ê pâssâ a vigorar corn â) seçulnte redação;

Pnlo presentâ instrltrnento particular e na melhor forma de direit*, r advrg*do
ANDRÉ MARTIN§ MALHTIROS, brasileiro, casado com $epãraçâo total de bens,

inscrito na ürdem dos Advogados do Brasil, §eção do Estadc do Pará, sob r: no

19.240 e nü CPF sob o no 010.60§.541-71, residents e dorniciliado na Rodovia

BR-316, no 501$, üdifícia Ecoparque, T0rre Ipô, Apartamsntcr 91, na cicJsde Ce

Ananindeua, §staeio do Pará * t§p": 67.ü?0-ÜüCI, ajusta e crntratu, na melh*r
formn rje rjireito, êprÊsent* Consolidaç§o do íiontrato §ocialn mediante ;:s
cláusulas e condições que autor:ga e açeitô, obrigando*se â cumprí-las, euia

alteração se regerii pelas cliiusulas seguintes e pela iegÍslaçãa que disciplina n

matdria, em especial a t-ei 8"Sü6/§4, (on1 alternç§o da l-ei 1"3.247, d* 
,i

tl.l0i-ftA]r6: -,"!-\

#§§I§pâ§E I!'rprY§plJ*L tlE ApVSÇACIâ"

nRrM E{S*.ALI§R{§*o ÇouTfiA.ruâ[ R§, t§cBx[Ô§IQ.::*',!ÀRTIII§
M A L H § r B§ § §O§ §,p* q§ I §,aI){Lp u"A L t} L*.pYü"ç*§}*1
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Â sociedade utilizará a razão social "MARTIN§ MALH§IRü§ §üCi§üAÜf
INDIVIDUAL DH AüVOCACIÀ"e rege*se pelo Estatuto da Advocacia e da ÜÂS

(Lei Federal no 8.§0S de $4 de julho de 1Sâ4, csÍl1 âs alteraçÕes da Lei n"

i:.2+Z de 1? de janeiro de ?016i, seu §egulamentr Geral, Cóciig§ dc Ética e

üisciplina, Provimentos e Resoluções *xpedido§ pelo Cunselho F*deral da

ürdem das Advogadns do Brasll.

CúUSUUN §EGUNDA * SEDE:

A Sociedade tem sede na Avenida tonselheiro Furtado, no 1166, Suhsolo * §ala

§, Batista Campos, na cidade de Belém, §stado ds Pará * CüP,: SS.ü35-35ü.

Parágrafo Unieo: A §ociedade poderá a qualquer tempo, abrir nu fe$ar filial nu

outra dependência, mediante atteraç§r do ato constitutivo, devidament*
assinada pelo titular da emPresa.

CI.*USUI.I T§RCETRA * OBJETO;

A §aciedade tern (omo objeto n exercício da advocacia, sendo vedada a

consecução de quatquer outra atividade'

Parágrafo único. üs serviçcs privativos da advocacia, conforme disciplinnd* no

§statuto da Advocacia e da OAB (art. 1o), serão exercidos sornente pelo titt"llar"

cúusum QUÂRTÀ * PnÂzor

$ prazo de duração da sociedade e por tempo indeterminad*, tendo iniciado
sua atividadesern 3ü de Outubro de 2ü17"

cúusuu QUTNTA * cAPIrÂL §§crÂL:

0 capital sccial, inteiramente subscrito e integraliead* ern rnmda nacional

corrente, d de R$ 5.üü0,00 (cinco mil r*ais), dividido enn 5.üCIü (cinco rnil)
quotas, com valor nominal de R$ 1,0Ü (um real) cada.

CúUSUI.I §§XTÀ * RE§PON§Â§ILIDADÊ DO TITUI.ÂRI



A responsabilldade do titular d limitada ao capital social.

parágrafo 1a - Nr exercício da advocacia com o usCI da rauão social, o titular
respõnde suhsidiária e ilimitadamente pelos danos causados ats cliente§, pô§

ação ou omissãs, sem prejuízo da §ua respCInsabilidade disciplinat.

Farágrafo 20 - Nas procurações outorgadas pel*s clientes ser§* n*meados c

sdcio e a $nciedade, fazendo conter o núrnero de inscriç§o na Ordern dos

Advogados do Brasil do titular e da sociedade.

naçÃo:

A administraçâo social cabe unicamente aa titular da §ociedade.

parágrafo Únicc: 0 titular poderá delegar funçôes próprias da admlnistração
operacional a profissionais csntrataclo§ püra esse fim.

cúUSULA ÕITÂVÀ * R§§ULTA§SS PÂTT,IMOI{ffiI§I

$ exercício social cgrrcsponde ao anu civil. Âo final de cada exercíeio, levantar-

s*-á balanço patrimonial da Sociedade e se apurarãc os resultados, cabendo ao

titular, os lucros ou perdas apurados.

cúusum HosA - ExrrxçÂo rn §ocIEDADE:

Â Sociedade será dissolvida pôr consequôncia do falecimento do seu titular e o
valor de §€us hayeres será apuradn * liquidado Ç0m base na situaçâo

patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada êm balanço

especialmente levantado,

cúusuLE »Écrm* * FoRo:

para todas as questões oriundas cleste ctintrato, fica eleit*, com exçlusâo eie

quaiquer outro, o fcro da cidads de Belóm, Estado do Pariâ.

cúuSu 1.n »*cmat-PRIM srRA * §ECLÀRAçÃO ur DE§[[d FE§IF{ §}ITü :

0 titular da §ociedade declara, sob as penâ§ da lei, que não *slá sujeito a

qualquer hipótese de incompatibilidade ou imperlimento Para ü exercíclO da



advocacia 0u parâ çonstituir esta §*ciedad*, Declara, ainda, qu*

de nenhuma *utra §ociedade de Advogados ou §ociedade

Advocacia inscrita nesta seccional e que nâo e$á ineurso
penalidade que ü impeça de constituir esta §ociedade,

Cidade de Beldm, §stado Pará, 08 de Abril de 2019,

1-ã'*o*tüttq.f*J,=' 
,.^f" lL n,,.flo-fii,;*. .,

' *iru.é tt3{ns uatlÀiro*
aAup4 18,24ü

Test.Z: RaDl? r'&t; /.,' "ara .*
NOme: §* Pe*1'«c"' ,tt.*,§§t'yt-'#*;. íS{ éc;nr#
Identidade: §a ú§ §* #
cPr: ffg;§. 5.##, # E§"r ãx,

em nenhuma

'ri§{}ii í,f }l!iê, ,§l]i . gl0 úrtr.

Identidade:5'*Ís? SJ +
cÊf; Õ4*{ ;i>2. §*Õ t - J .:

,vil ,q. Ls:: \s!! {,,4 Í{+f*fr,i{s i.rr-:i
lsjrt!. irl, 1ijfl.11.,.A !r..a,r . l

.\ r;,Jú +gf,*' Í.:

n§r

§sürev*nte §r.Jlarix*da
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ffiRTINÂO

certifÍcCI que a alteraçâo do Contrato do MARTIN$ MÂtHstaüs ssüsüAs§
INIIyIDUAI D§ A§VOCá,CIÂ, registrada sob * no 01í.40/?01? nesra seccional, foÍ
deferida pel* târxara Hspecial da Ordern dos .A.dvogados do srasil * §eçâ* Farâ e
devidanrente hoxiologada pela Fresidência da C"âmara em ZZ/041ãü1q, e ônúüntrâ-sê
averbada no Livvo n§ 2? - folhas 243-24&, data em que foi lavrada, s*b o ní, tll. setor de
Inscriçâo da SA§/PA, &elém, Z3 de abril dr 201g.



PÂRÁ

ORNEM I}O§ Â§VOGÁNÜ§ CIO BRÁ§IL
§EÇÀo ü§ FÀnÁ

ü§RTIDÃO no ü56012ú19 * §,I

§u, CR.ISTINA §ILVIA AIV§§ [OU§§NÇü,
Vice Presidente da üR§EM »0§
ADVüüAUü§ D0 §RA§IL - §§ÇAü DS
PARÁ, nos termos eia Lei.

IERTIFICCI que foi defçrido a pedido de

alteraçâo ds üontrato de §oriedade MARTIN§ M.AIH§IRü§ SOtl§tlA§§

INüMDUAI §§ AIVüCACIÂ, registrada sob o ns 0114ü/7,üL7 nesta Seccional,

no s s eguinres terr*os : "TRIMEI&A *I-:§nA$Â0_Ç0§I§âTUÂL §ü §§.CBIT0 RI o
"IvIÀ&TIN§ MATHEIRO§ §OCI§»AD§ IN§IVIBUAt D§ Aül{{}CATIA:,....Pe}o

presentc i*strunrcnto pârticulâr, o abaixo assinado: AN}R§ MÂRTIN§

MÀLHEIR0S, hrasileiro, casado cüm separaçâo total de bens, inserito na 0rdexr dos

Advogados do §rasil, §eçâo do §stado do Pará, sob * n" 1.8,240 e n* CPF snb o na

01"ü,60â"541"-71, resid.ente e domÍciliado na Rodovia §&"-31"6, n§ 5ü1"ü, §difíçio

§c*parque, Totrre Ipê, Apartamento ?1", na cidade de Ânanindeua, §stadc do I'ará *

C§P,: 67,02ü-0üü, resolve alterar o Cortrato §ocial, prucedendo da s*guintr forma:

l"s - Delibera o sócio alterar o ender*çn dx Ssciedade que passará a x*r s*diada na

Av*rrid* Conselheiro §urtado, na 1"166, §ubsolo * §ala B, BatÍsta üampr:s, nu eirlarie

cle Belén.r, Xstado do Pará C§F": &6,03§-3§*, e^nr*il:

anriremartinçmalheiros@-hqtm.ail-qont e telel'*ne: {9lJ 9§0S0-{i424" ?§ - §m raxão

da dsiiberação acima, a Cláusula §egunda do Contrato §ocial, pãssâ à vig*rar cüm ir

seguinte retiaç§r: "CLÁU§ULÂ §§GUNDÂ * S§D§: A §ociedade t*rn s*de na Aveníds

Conselheiro Furtado, nç J"1"66, Subsaio * §ala B, Batista Carnpos, na cidade de

Belém, §stado do Pará * C§P.: 66,035-3511", 3s - §m virtude Sas rnodificaçÕes

tleliberadas pelos sóeios, o Contrato §ocial á consolidado e passx a vig*rar Çürn â

seguinre redação: CQ§âÇLIDÂÇ&S ÇONT&.ITI)ÂL s§.m-§fi"Ríã$BtQ..':MAIITINS

UALHâIRü§ §§tt[BÁD§ l§U§§§eL*. l)§* Àp]lütAülÂ" Pelo presente

instrument* particr"rlâr e na nrelhor forrna rie direito, r: advagacl*.{N§Ít,E MARTII{S

MALHEIRü§, brasil*iru, casadc cCIm sepâraç§o totai cle b*ns, ins*rit* na ürdem dos

Âdvogados do Brasil, Seçâo do Estad* d* Pará, sub o n* 18.240 e no CPF'sni: c rrç

i110.6üt.541.-?1, residente e ctomiciliadn na Roclovia §&-316, nç §01"G, §difÍcio

Baráo do Rio Eranco, 93 - Belém-FÂ, üEF: 66.015-üô0 Fone: 4006-8600 Fax: 400§-8S03
his n te-Ê aq ç : ulv*xi^,ah§"&Ig..h
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I
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ORÜT|I4 üÜS ADVêGÀDO§ §ô BRA§IL
§EÇÃO §S PARÂ

§coparque, Torre Ipâ, ÂpartamentCI ?1,, na cidade de Ánanincleua, §st*do do Pará * "'

t§P.: 67"0?fi-üü0, ajusta s cüstrâtâ, na rnelhor forma ds direit*, apresente

Cansolidaçãtl do Contrato §ocial, mediante as cláusulas e cnndiçôes qne outorga e

aceita, obrigando's* a cumpri-las, cuja alt*ração se rege rá pelas cláusuias

seguintes e pela legislação que discipiina a matéria, ern espccial a l*i §.9061$4.,

cnm alteraçâo da Lei 1,3.247, d* tã/ô1/?01"6: ctÁu§utA p§IlvI[IKA * nÁu.{ü
§OCIAL: A §OCiEtIAde utilizará a ragão soçial "MARTIN§ M.A,IHEÍRü§ §üCI§nADE

INDIVIDUAL I]§ ADVOC.ACI.{"e rege-s* p*lo Estatuto tia Âdv*eacia * ria üA§ [Lei
Federal n§ 8.906 de 04 de julho de 1994, com âs alteraçôes da Lei n. 13.?4? cle tã
de janeiro de 2016), seu Regulamento üeral, códiga de §tiça e *isciplina,

Pravimentos e Resoluçôes exp*didos pelo Conselho Federal da tlrdem dos

Â,dvogados do Brasil, CtÁü§ut À §§üUNIIA * §sD§: A so*iedade tenr sed* na

Avenida Conselheiro Furtado, nc 11,66, §ubsolo - §atra §, Batisla Campos, na cidacle

de Belêm, §staçln do Fará - C§P.r 66.ü3§-350. Parágrafo Único: A §ociedatle poderiâ

a qu*lquer tempü, abrir ou fechar filial ou outrâ depe:rdência, mediante alteração

do ato csnstÍtutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa. Ct ÁUSUI,A

TXRü§I§.A * ü§J§TOI A §ociedade tem (omo objeto o exercicin da advr:câciá,

s*ncla vedada â cünsüüuçãt d* qualquer outrâ ativÍriade, Farágrafo únic*. CIs

serviços priv*tivos ela advocacia, conftrrme disciplinatio no §statuto da Advoçacia *
da SÁB (art. 1"§), serão exercidos somsnte pelo titular. CI,ÂUSULA eLL{nTA *

PRAã0: ü prazo de duraçâo da sociedade é por t*mpo imdetermin*do, tendo

iniciado sua atividades em 30 de outubro de 201.7. ctÁusul,{ eulNrA *
CAPITÂI §OCIAI: ü capital sociai, inteiramênte subscritu * integraliaadn cm

rnoeda nacional corrente, á de R$ §"tXl0,üS {cinco ruil re*isl, rtiviriid* em §.{i0ü

{cinco mil) quotasr com valor nominal de R$ 1,$0 [um realJ caria. ÇlÂt]§UtA

§§XTA * §§SFON§ABIIID-{SH I}S TI'I'ULAR: A responsahiliclade dç titular é

lirnitada ao c*pital srcial, Parágrafo ls " No exereÍdo da adv*cacia csm r: uso ila

razãr: social, o titular responde subsÍdiária e ilimitadamênte peâos dancs causados

âüs clientes, pür ação oti omissão, §sm prejuÍzo da sLla responsai:ilidari*

disciplinar. Parágrafo 2* - Nas procurações outorgadas pelos clientes serâ*

nomeados o sócio e a §uciedade, facendo cünter o númerü de inscrição na ürdem

dos Advogadas do Brasil dç titular e çta sociedade. CtÁtJ§UtA §ÉTtMe 7 :

r-' 1;§i^-"'
\.,.,.ui-

Barâo do Ria Branco, 93 * Belém-PÁ, §§F: 66.01§"0S0 Fone; 400ô-860ô sax:4006-8§0i
Home PagÊ: glylv.olbpa,org.hr



ffiàn
pÂ§Á

ORDEM PÕS AAVOGÂNO§ DO BRA§IL
s§ÇÀü üô pÀnÁ

Â,DMINI§TRAÇÃ,O: A aciministraçã* social cal:e unicamente âo titular ria

§ociedade, Parágrafo Único: 0 titular poclerá delegar funçôes prôprias da

adrTrinistração operacional a profissionais contratados pârâ esse finr" ttÁUsUIÂ
OITAVA * n'§§utTADCI§ PATRIMONIAI§: 0 exercÍcio social cürr§$poncl* ao ano

civil. Áo íinal de cada exercÍcio, levantar-se-á balanço patrimoni*l cla Socicdade e

se apurârâo os resultados, cabendo ao titular, os luçros ou perilas api.irados.

clÁusutÁ NÔNA - §XTINçAO DA SüCIXDAI)§: A Sociedacle será rliss*lvicla por

consequência do falecimento do seu titular e o valor de seus hav*res será apuraflo

e liquidado com base na situação palrirnonial da ernpresa, à el*ta cla resoiução,

verificada em baianço especialmente l*vantado. C[ÁusUtA nÉctfua * FORüI para

todas as questÕes oriundas deste contrato, fica eleito, corn exclusão de qualquer

outro, o foro da cidade de Belém, §stado do Pará. CtÁUsUt.A, $üefplA-pRlMslfiÁ,
* »§CLARÂÇÃü D[ DISIMPEDIM§NT0: o titular tia sr:cied*de declara, snb âs

p§nà§ da lei, que não está sujeito a qualquer hipótese de incompatibÍlidade r:u
impedinrento para o exercÍcio da advocacia ou parâ constÍtuir exta $ocÍedads.

Declara, aÍnda, que nâo participa de nenhuma ouira §ççiedade cle Aclv*gadas uu

Sociedade Individual de Advocacia inscrita nestâ seccional e que n§* está inrursi:

ern nenhuma pen*lidade que o impeça de constituir esta Sacieclad*. Cid*d* de

Belüm, §stado Pará, 08 de Abril de 2*1"9. aal André Martins Malheiror SÁ$/Ê/t

18,24Ü lesr.Í; Nome: Alcides P, de A, Neto ldentidatls: §S§Z§17 Cffr ü4Í.;â"?.§0?-J?;

Test,Z: tVtrme; IlcdrÍgo Pas'sln&a de Lint(x ldsntÍdade: 5ü63§ü? fffj S6§"5f4.â42-âü1

§sta alteração de Contrato de Sociedade f'oi def"eriria pela Cârnara ssp**ial d*

Ordem clos Âdvogaclos do §rasil * Seçâo Pará, e devidamente horneilogatla pela

Presidôncia da Câmara ilspecial ern 2?/0,{ /2019, e encôntra-so averbada n* Livrr-r

ne ZZ - folhas 243-244, data em que foi lavrada, sob rr ntl 01". Seior de Inscriçárl rla

ÕÂBlPÀ. Belám,23 de abril de 2ü1?,

Barâo do Ri* Branco, 93 * Belám-PA, cÊÊ: s6.01§-00ü Fons: 40üs-8608 Fax: 4ü0§-9s03
Home Paoe: wrçu' tr;rbna.crp.ll'
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