
o 

ATESTADO DE  CAPACIDADE TÉCNICA 

O MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, pessoa jurídica de 
tututo público, inscrito no CNPJ sob o n° 22938773/000156, com sede política 
localizada na Avenida Treze de Maio, n9  272, Bairro Centro, CEP 68521000 Brejo 
Grande do Araguaia/PA. atesta. para os devidos fins que a empresa SANTOS & SANTOS 
ADVOGADOS ASSOCIADOS, Inscrita no CNP) sob o n9  07.620.42810001-06, situada na 
Rua Domingos Marreiros n 49, Ed. Viliage Empresarial, salas 1201 a 1205 e 1207, 
bairro Umarizal, Belém/PÁ, CEP 66.055-210, prestou assessoria e consultoria jurídica 
para esta Munidptn, no período de 2013 a 2019, tendo considerado como critério 
fundamental a experiência e aptidão profissiotial do seu titular, o Advogado MAURO 
CESAR LISBOA DOS SANTOS, inscrito na OAB/PA sob Ø nQ 4.288, comprovada por sua 
biografia profissional no ramado Direito Público, tendo realizado com êxito todos os 
serviços jurídicos de ass• sria e çonsultoria contratados, não existindo em nossos 
registros, fatos que desab • oei a conduta e responsabilidade deste profissional com as 
obrigações assunlidaL 

ejo Gra se dó Araguala/PA, 17 de dezembro de 2019. 



/ 

JUT*$ FAZ$NDO .UMi 

ATESTADO DECAPÇ1DADE TÉCNICA 

O MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ sob o n2  05845177/0001-02, com sede política localizada na Travessa 
Raimundo Ribeiro de Souza nu 1, Bairro Santa Izabel CEP 68.456-180, Tucuruí/PA 
atesta para os devidos fins que a empresa SANTOS & SANTOS ADVOGADOS 
ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ sob o n2  07.620.428/0001-86, situada na Rua Domingos 
Marreiros n 49, Ed. Viflage Empresarial, salas 1201 a 1205 e 1207, bairro Umarizal, 
Belém/PA, CEP. 66055-210, prestou assessoria e consultoria jurídica para este 
Mumcipio, no período de 2017 a 2018, que considerou como critério fundamental a 
experiência e aptidão profisonal do seu titular, o Advogado MAURO CESAR LISBOA 
DOS SANTOS, inscnto na OAN/PA sob o n2  4.289, comprovada por sua biografia 
profissional no ramo do Direito Publico, tendo realizado com êxito todos os serviços 
juridicos de assessoria e consultoria contratados, no existindo em nossos registros, 
fatos que desabonem a conduta e responsabilidade deste profissional com as obrigações 
assumidas. 

Tucurui/PA, 17 de dezembro 2019. 

A*T RDEJ: SBRITO 
efeito 	Ipal 



Prefeita Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUSA 
PODER EXECUTIVO 

o 

ATESTADO DE CAPACIDADE TECN1CA 

O MUNICtPIO DE tTAITUBA, pessoa juridica de direito público, 
inscrito no CNPJ sob o a° 05.138.730/0001-77, com sede na Travessa 15 de 
Agosto n° 169, Centro, Itaituba/PA, atesta para os devidos fins que o escritório 
SANTOS & SANTOS  ADVOGADOS ASSOCIADOS, situado na Rua 
Domingos Marreiros n°49, Ed ViRage Empresarial, saias 1201 a 1205  e 1207, 
bairro Umanzal, CEP. 66055-210, Belém/PA, foi contratado por este Município 
através de regular processo de inexigibihdade de Iicitaçáo, pelo penado de 
2013/2016, tendo em vista a sua expertise na seara do Direito Municipal e 
Administrativo, executando sem qualquer ressalva todos os serviços de 

assessoria e consultoria contratados para as demandas deste Município.  

ltait4aPA, 07 de novembro de 2016. 



PREFEITURA DE 
PAMUAP~ 

À4TESTADODECAPAÇMADA,TUNICA 

O MIJNICPIO DE PARAUAPEBAS, pessoa jurídica de direito 
pb1ico, inscrito nu CNPJ sob o nÊ 22.980.999/0001-15, com sede política localizada n 
Morro dos Ventos s/n, Bairro Beira Rio Ii, Parauapebas/PA, atesta para os devidos fins 
que a empresa SANTOS & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ sob o n 
07.620.428/0001-86, situada na Rua Domingos Marreiros.0 49, Ed. Viliage Empre'rial, 
salas 101 a 1205 e 1207. bahTo Iimarizal, Belém/PA, cep. 66.055-210, foi contratada 
por este Município através de processo de inexigibilidade de licitação, para o período de 
2013 3 2016, que considerou como critério fundamental a experiência e aptidão 
profissional do seu titular, o Advogado MAURO CESAR LISBOA DOS SANTOS, inscrito na 
OAB/PA sob o ng 4.288, comprovada por sua biografia profissional no ramo do Direito 
Público, tendo realizado com êxito todos os serviços jurídicos de assessorla e consultoria 
contratados, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem a conduta e 
responsabilidade oeste profissional cornas. obrigações assumidas. 

Parauapebasj?&20de dezembro de 2016. 

o VALMIR QUE 
Prefeito 



POOER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

O MUNICIPIO DE ANAJÁS, pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ sob o. nO,  06.849.955/0001-31, com sede na  Avenida Pedro 
Jose da Silva n° 1, Centro, CEP 68.810-000. Anajás/PA

'
atesta para os 

devidos fins que o escritório SANTOS & SANTOS ADVOGADOS 
ASSOCIADOS, situado na Rua Domingos Marretros n° 49, Ed. Viliage 
Empresarial, salas 1201 a 1205 e 1207, bairro Umartzal, CEP 66055-210, 
BelerniPA, foi contratado por este Município através de regular processo de  
inexigibilidade de licitação, pelo período de 2013/2016, tendo em vista a sua 
expertise na seara do Direito Muntcipat e Administrativo, executando sem 
qualquer ressalva todos os serviços de assessona e consultona contratados 
para as demandas deste Murnctpto  

Anajás/PA 10 de outubro de 2018. 

Rua Pedro José da Silva n° 1 bairro Centro, Anajás - PA 
CEP  68.810-000 



PODER: EXECUTWQ 
PREFEITURA DE RONDON DO PARA 

ATESTADO DE Ç1MCIDÁDE TÉCNICA  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, pessoa 
juridiu de direito publico inscrita no CNPJ so1, n'04.1180.95310001-70. com endereço 
situado na Rua Gonçalves Dias, 400, CEP 68638-000. atesta paia os fins devidos que o 
escritório SANTOS & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, situado na Rua 
LMningos Marreiros re 49, Ed Viliage Empresarial, salas 120 1/1207, bairro Umai izaL, 
Belém. Para foi contratado por este Mumelpio através de regular processo de 
in'xigihilidade de. 1icitaço, tendo em vista a sua expertise na seara do Direito 
Municipal e Administrativo, etecutando sem qualquer ressalva todos os serviços de 
assessoria e onsu1toria contratados para as demandas deste Município.  

Rondon do Pará. 20 de fevereiro de 2013. 

Rua G~ as Dias, 400 - CEP 68638-000 



'9 
14'í 1 c~ L4AM3'í. St. 
UEL PEDRO PUREZA SANTA MARIA 

Prefólto Municipal 

ESTADO DO  PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DECURRALINHO 
GABINETE DO PREFEITO 

ATESTADO DE CAPACIDE TÉCNICA  

O MUNICÍPIO DE CIJRRALINHO, pessoa jurídica de direito 
público, inscrito no CNPJ sob n° 04.876110/0001-30, com sede localizada ta 
Av. Jarbas Passarinho sln° bairro Centro CEP 68.815-000, Cuttalinho Para 
atesta para os devidos fins que a empresa SANTOS & SANTOS 
ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ sob n° 07.620.428/0001-86, 
situada na Rua Domingos Marreiros n° 49, Ed. Viliage Empresarial, salas 
1.201 a 1,205 e 1.207, bairro Umanzal. Belém, Para CEP 66.055-210, foi 
contratada por este Município através de processo de inexigibitidade de 
ncitacao que considerou como criténo fundamental a experiência e aptidão 
profissional do seu titular, o Advogada MAURO CESAR LISBOA DOS 
SANTOS (OAB/PA 4.288), comprovada por sua biografia profissional no ramo 
do Direito Publico, tendo realizada com êxito todos os serviços jurídicos de 
assessoria e consultaria contratados, não existindo em nossos registros fatos 
que desabonem a conduta e responsabilidade deste profissional com as 
obrigações assumidas.. 

Curralinho/PA, 20 de dezem!'o de 2012. 



Estado do Pará 

Prefeitura Munícipai de Aenquer 
Poder Executivo 

CNPJ n°04 838 79310001 73 

  

ATESTADO DE CAPACIDADE TÊCNICA  

O MUNICIPIO DE ALENQUER, pessoa juildica de direito 

pubhco inscrito rio CNPJ sob o ri°  04.838,79310001-73, com sede na Praça 

9oy Simões ri" 751, bawro Centro CEP 682'00-000, Alenquer, Para atesta 

para as fins devidos que o escritório SANTOS & SANTOS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS situado na Rua Domingos Marreros n° 49 Ed Vlage 
Empresarial salas 1201/1207 bairro Umanzal, Belém, Pará foi contratado por 

este Município através de regular processo de inexigibilidade de licitação, pelo 

perodo de 2009/2012, tendo em vista a sua expeilise na seara do Direito 

Municïpa e Administrativo, executando sem,  qualquer ressalva todos os 

se ç 	assessca e corsultoiia c*itratado para c-n 	 dee 

Murtkøo. 

Alenquer-1PA,20:01e dezembro de 2012. 

JOÃO DAMÂC4O FILGU EIRAS 
Prefelt4 MunkpaI 

Praç::ElySrnes N.O  751 - Ctro Aequer-Parà 
CEP 6OU.00.352L14s6. 352£-1119 e 1526-1122 
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