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Belém-PA, 05 de Janeiro de 2021. 

 
 
À Excelentíssima Senhora 
Majorri Santiago 
Prefeita Municipal de Floresta do Araguaia. 
 
 
Assunto: Apresentação de proposta de prestação de serviços de advocacia e 
consultoria de natureza contenciosa e administrativa. 
 
 
 

Senhora Prefeita, 
 
Cumprimentando-a cordialmente, vimos através do presente, 

atendendo à solicitação de Vossa Excelência, apresentar proposta de prestação 
de serviços advocatícios em anexo. 

 
Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para 

quaisquer esclarecimentos. 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

Bruno Pinheiro de Moraes  
Sociedade Individual de Advocacia 

CNPJ: 32.298.348/0001-01 
OAB/PA 24.247 
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1. Apresentação 
 
O Escritório de Advocacia “BRUNO PINHEIRO DE MORAES 

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA” encontra-se devidamente 
registrado perante a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará sob o n° 
24.247 e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n° 32.298.348/0001-
01. 

 
A área de atuação da empresa está versada na Advocacia Pública, com 

experiência em Direito Municipal, notadamente nas questões administrativas, 
previdenciárias, fiscais e tributárias. Atua ainda nas áreas do Direito Eleitoral, 
Cível e Trabalhista, prestando serviço consultivo e contenciosos aos seus 
clientes. 

 
Seu sócio fundador possui experiência em Direito Público, tendo ocupado 

diversos cargos na Administração Pública, na assessoria técnica e jurídica de 
Prefeituras e Câmaras Municipais. 

 
Atua em Diversas Ações civis públicas por ato de improbidade 

administrativa em face de ex-gestores, na regularização do CAUC, ações de 
cobrança, assim como na elaboração de projetos de lei de suma importância 
para a administração municipal. Tem larga experiência em licitações e contratos 
administrativos, onde atuou como pregoeiro em várias prefeituras, inclusive em 
autarquia sediada na capital do Estado do Pará  

 
O Escritório “BRUNO PINHEIRO DE MORAES SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA” possui sede em Belém, capital do Estado do 
Pará e ainda possui parceria de representação em outras localidades. 

 
2. Identidade Organizacional  

 
2.1 
 
Buscamos a satisfação plena de nossos clientes, através de um trabalho 

baseado na ética profissional e na responsabilidade de todos os profissionais 
que integram a equipe. 

 
2.2  
 
Prestar serviços de Advocatícios de qualidade, alcançando de forma 

eficiente e inovadora os resultados favoráveis aos interesses dos nossos 
clientes, através de atuação comprometida de nossos advogados e 
colaboradores, buscando a manutenção da credibilidade do escritório. 

 
2.3. Valores 

 



 
 

_____________________________________________________________________________
Edifício Village Empresarial Sala 110 - Domingos Marreiros n° 49 – Umarizal, Belém – PA. 

CEP: 66.060-162 

 Excelência: Prestar serviços com eficiência e qualidade, 
superando expectativas de cada um de seus clientes; 
 

 Integridade e Ética: Atuar de forma integra e ética na condução 
dos serviços e na relação com seus clientes e colaboradores; 
 

 Respeito: Interagir com respeito nas relações pessoais e 
profissionais; 

 
 Comprometimento: Compromisso dos sócio e colaboradores com 

os objetivos de organização. 
 

3. Serviços Proposto 
 

Assessoria e consultoria jurídica de natureza singular e 
especializada na área jurídica, tendo em vista as constantes mudanças na 
área, com edição de leis, regulamentos, decretos e etc, a necessidade de 
orientação, assessoria e consultoria Administrativa aos servidores 
públicos municipais e a Ordenadora de Despes do Município Floresta do 
Araguaia, bem como ao setor de licitações e contratos no que tange a 
consultoria preventiva em pareceres administrativos não contemplados 
pela Procuradoria do Município, com atuação preventiva e repressiva, junto 
aos Tribunais de Contas dos Municípios, Estado e União, Tribunais 
Superiores, Órgãos de Controle e Autarquias Federais, bem como 
pareceres jurídicos, defesas em recursos administrativos. 

 
3.1.  EXPERIÊNCIA E SERVIÇOS  
 
3.1.1 – Bruno Pinheiro de Moraes Sociedade Individual de Advocacia, inscrita no 
CNPJ de n° 32.298.348/0001-01, tem bastante atuação e boa reputação em 
suas atividades, com profissionais capacitados e com ampla experiência na 
administração pública municipal, principalmente o que tange licitações e 
contratos; 
 
3.1.2 - Serviços na área de Licitações propriamente dita, com experiência de 
atuações nos municípios de Belém, Curuçá, Santa Bárbara, Aurora do Pará e 
Alenquer. 
 
3.1.3 – Serviços Jurídicos em Direito Administrativo na Câmara Municipal de 
Tracuateua, Prefeituras de Santa Maria e Aurora do Pará 

 
4. Metodologia 

 
Os serviços descritos no item anterior serão desenvolvidos nas 

dependências do proponente e conduzidos diretamente por seu sócio 
proprietário ou, sob a sua coordenação, pelos advogados associados e demais 
funcionários, que comparecerão a sede do consulente semanalmente e sempre 
que haja necessidade, a fim de tratar assuntos de seu interesse, 
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comprometendo-se a executar com eficiência e presteza, todos os serviços 
contratados, conforme estabelece o art. 13, § 3° da Lei de Licitações. 

 
Ficará à disposição do consulente a Estrutura do Escritório Bruno Pinheiro 

de Moraes Sociedade Individual de Advocacia, que poderá ser utilizada para 
execução de trabalhos e reuniões pontuais. 

 
5. Proposta Financeira 

 
Para atender a este Município de Floresta do Araguaia, oferecendo toda 

carga de conhecimento e atendimento nas áreas acima citadas, nossa proposta 
de honorários é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mensais, pelo período de 12 
(doze) meses, perfazendo o total de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil 
reais), que deverão ser pagas até o décimo dia do mês subsequente na conta 
do BANPARÁ, Agência 015 e Conta Corrente 593098-7.  

 
Todas as despesas necessárias à execução do objeto, desde que 

previamente autorizadas, ocorrerão por conta do contratante. 
 
A contratada assume inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais 

decorrentes da execução do presente contrato. 
 
 
 
 
 

Bruno Pinheiro de Moraes 
Sociedade Individual de Advocacia 

CNPJ 32.298.348/0001-01 
OAB/PA n° 24.247 
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