
COTAÇÁO DE PREÇO

A presente cotãção tem por objeto Prcstação Cc Srrviçor^ rle As^sessoria e Consultoria ]uridica para arender a dcmanda
operâcionalda Pret'eituru Municipâl de São llernardo, o preço unitário esú especincado na planilha âbaixo:

Descrição do Obieto Unid. Quant.
Preço

(R$)Unitário Preço Total

obl&r

PRESTAÇÂO DE SERVIçO
I:SPECIÂLIZÂDA, VISÂNDO
StlGUl NTES ATIVI DiIDES:

DE CONSUUÍORIA'URIDICÁ
AO DI|§ENVOLVIMENI'O DAS

1. Direito c.nstitucional - OIganlzaçâo politlco-adminislrativa dos
municipios; líteryençâo; Ádminisrrâçâo Pública; §ervidores
públicos; organização dos podcres nrunicipaisj {Execuívo 0

Legislativo); Processo Legislativo; liiscâli?âçâo contábil, íinanceira e

orçanrenú a do muIicípio; lmpo§tos municipeis e íinaaças
nruo;cipais.

2. DircÍto Âdminis§-ativo - Administrâção públira; Órgiios pubiicos;
agentes públicosi prinopios; Pode.es c deveres dos adminrsiradorcs
priblicosi 

^to 
.dministrútivo, S{)rtiços plibli.os; Pn)(o!ro§

licitatóíios e contratos admioistÍativôs;'l ranslcrênciits voluntári:ls;
llesponsühilidadq civil da ,ldminls§aíão Púhli.a; .pncc'ssi.) e
pe.missÍu dc sewiços púbiicos mlli.ipâisi ContÍolc dâ

administraçào pública.

3. Direito Finarceiro - Plano PluÍianuâlr Lei Orçamentáíiâ Anuãl; Lc'
de DiretÍizss Orçamentiirias; Reçeir2s públi(as mdricipais; Ilespesrs
públicas rD!r]icipais; Responsabilidadr Fiscâl: Acompanhamento da
ges!âo Íiscil; Cont.ole da execução orçamenrária; Presração e

tomada de contas.

4. Direito Íiibuhirio - S:stema tribrrlário municipali Âdn1inistrÂçào
'Iribuúria municipal; Competência tribulária; Processo
rdmisistrntivo triblrtá.io msoicipoli Cêstão ttibutiria de cônt.ãtos
adm,Ílistrâtlv.,s.

5. Orient3tâo c a«rmpanhamento dos procersos c prt'slrçir: dt'
CoÍltás oriundos do Tribunal de Contas do Sstado dn Iuaünhâoi

6. Orientrção c âcoorpárhanrer]to das inspêçõês íêitas pelos órgàos
dc controlc cxteroo;

7. Orientação na Íornralizaçio de iusrificariiias, De,isas e Re.ursos de
Reco,lsidrlaçâo c de Revisão iunto ãos órgâos dÊ controie extrrno
qualdo íigurar no polo pâssrva, o Poder Execltivo l|runrclpal;

tj. O entaçâo na áreâ de licitaçôes e contratos adrrinistrativos;

g. Orientaçâo nâ gestâo e Íis.alização dâ êxecuçãí, dê contrátos dê
Íornecedores e prestado.es de serviços;

mes 11
R$ 10.300,00

(dez mil e
tÍezentos e

reais)

R$ 113.000,O0
{cento e treze

mil reais)
l



DADOS DA EMPRESA
NOME EM PRESARIALI

CRUZ E CRUZ ÀDVOGÀDOS ASSOCTADO§

ENDEREÇO:

AVENIDA ANA s Ne 0e!,§-r)r

CIDADE:
SÁO LUÍS

NOME DO RESPO PELA IN!'O
ADOLTO DAVII.A CHAVE§ CRUZ

N". EMISSOR:

14,010 oABIMÁ

!'ícro iÁcoA coRPosATE, 'l'oRRts II, §ÁLÂ
UF:

CPF:

§'. 030.999.873-52

l.1lPQu&,qlBgra
iCEP:

CNPI:

t:|d,26.7 69.266 / Wgl-97

§ão Luis - M^, 04 de Íevereim de 2021

, uM,{W{o w*os ÀssocrÂDos

CNPf: Ne. 26.769.2ó6 /004r-97

Caa c ltur llql&s tsmiú,
Clt :24.75t.1fi/0001.r:

hsc Xmkird r,9ü1116.."

CÃ,rz&Ctw
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São Luís, 04 de feveteto de 2021.

Âo l:ixrmr. Senhor

Prefeito e membros da CPl, da Ptefertura N{rmicipai de São Bemardo./trLt

Referência: Contrao de Serviços Jurídicos

Senhor Prefeito,

Pelo ptesente, apresento a Vossas Senhoús a cotação de preço /proposta), rclativos

aos serviços de advocacia e consuloria iuridrca-

coTÁ,ÇÂo,- PRoPÕsrÀ

r. PROPONENTE E PERFIL DO ESCRITÓRIO

Nome: SOCIEDÀDE INDI\IDUÀL DE ÂD\OC.\CIA - IrRÂ\CTSCO

RODRIGUES DOS SÂNTOS NETTO

Endereço: Avenida Senador Vitorino lireire, n". 1, F-difioo Comercial São

Lús Of§ce, Sala 109, Àreinha, CFIP: 65030415, São LuíslllÀ - (telefone, fax ou e-

mail - (98) 9.9991-2030 (98) 9.8895-9920 - &ancisconettoadv@ganaii.cr:rn)

I.la§rreza jurídica: stxiedade de advogp<l:s unipessoal (pessoa iuddica),

com regrstto na Ordem dos Àdvogdos do Brasil. Possuindo em seu quadro

proÍissiorLais especializzdos em Direio Público, al'rangendo as &eas Âdrninistrâtivo,

Gesáo Pública e Poder Icgslativo (processo e técnica legislaur,'a), I-icitações e

Contratos l)úblicos, além de xtuâção FÍeveÍrtivo e corredvos iunto aos tribunais, com

experiêacias anteriores em trabalhos semelhantes, obietivando atendet as

necessidades dos Gesrores lvíuniopai..

Ârcnide Senaclor Viteino Freire, o". l, &ü6cic Comerciel Sio Lús Of6ce, §da 109, Àreiahq CEP: 65030
01.5, Sio Í-üítlMÁ - Tcl: (98) 9.9199-20í1,/9.889599-20 - E+nuí: &enciscoaettoadv@gmailcom

CNPJ: 33.136.351/fii0i'83 - SôCIEDÂDE DE ÀDYO(IAClA

I
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2. OBJETO DOS SERYIçOS - Prestação de consultoria técnica

iurídica em matéria mrmicipal, legislatira e administrativa, envolvendo as

seguintes atividades:

^) Âtendimento de colsútas de natureza tócnico-iuádica no âmbit<;
Àdministnwo, I\b[co e Direrto Financeiro, compreendcndo orienações, inciusive
por nreio de pareceres, para a mellroria da qualidade «los sc.rviços públicos muricipars,
aplica$o da I:i de Responsabüdade Frscal e legi^slação correlata, aplicação dos
tecursos municipais segrndo as regras estabelecidâs pckrs órgãos de Cortrole lntefllo
e Extemo do À{rmicÍpio, e acoftparhameato de ações iudiciais de interesse do
I\Àrnicípio irmt<r aos Tribuaais de púneira rnstancà e Superiorcs, de segunda
insúncia-
b) Â presação dos serr"iços a seÍeÍn cotrtràbdos abranp;erá os ,zmos do Direito
Público, corsrstindo ra rcallrza$a dos seguintes tralx.lhos de caúter Prcventivo e

Coretivo. b.1) - re:.lizaü a defesa e acompanhâm€nto de ações iudiciais. que

consistern na elaboração de novas peças, rccuÍsos, parecetes, requerimestos, âcordos
e tÍansações, podeado amda pata consecuSo dos sewiços, a Contratada atraÍ iuÍtto
a partir da segimda in-stância do Poder.]ucliciáío, devendo desincumbit-se com zelo
a atividade do scu encargot b.2) A prestação dos sen'iços compreeodeú ainda anração
oa esfera administariva, responsabilizaodo-se pelo acompanharnento dos processos

administratiros nos ór$os gue possuam relação com o l)ireito &iblico, assim como
fornecer assessotia especialíada aos gestoÍes e corpo técrlico. se for o caso, em
teuniões, audiências públicas e coasulias;
c) Conurlton-a técnico iurídico de caráter prel'entivo, mediante soliotações
espe<i§cas, acetca de matéria de irninente lq)ercussão eÍn rn" téria adrtrinistraura; d)

Conzultoria juato a Procuradnria/Âssessorra Jurídico, quando às problemáacas
apresentadas fotem relativa^s ao I)ireito .\dministrativo e Financeiro, e arnda suporte
na elaboração de pareceres técnicos quando soliciado a p§etos de lei, com sugestão

cle emendas e sústitutivos q',r',ds necessáÍio; e) Consultotà na elabotaçãô ou
aptova@o cíe minutas de con8atos, edittis, atos lormativos e proposições do
Iixecutir.o, I suporte iurídico para real:rza$o de prcxessos de licitâ6o (Lei n".
8.666/93 e suas alterações) qrnndo solicita"do;

3. VÀITOR DÂ PROPOSTÂE VÁIJDÀDE:

a) Il,m visa das possibiüdades fioaaceiras e orçamentárizs do \Íunicípio, os

sewiços a serem contratados pÍopomas em R$ 10.200,00 (dez mil e duzeltôs reais)

mensais;

Yalor Mensa! R$ f0.200,00 (dez mil e d',?entos reais);

.{itnid. Seoador Vitotüo Freirc, n". 1, Ediffcio Llonercial Sio Luís Of§cc, Sale 109, Âeàh:, CEP: 65030-
015, Sâo LnúlMÁ - Tel: (9$ 9.9199-N3{t 19.88959{.2A - Ii-maí: frlnciscooettordr,@.grn ícoÍn

C\IPJ: 33.1 36.3s1 /tx{tr 63 SoCIED^DII DE 
^DvoC-{CL,l
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Total de 11 (onze) meses: RS ff2200,00 (cento e doze mil e duzentos

reais).

b) Essa proposra tem validade de 60 (sessenta) dàs, contados da data do

tecebimento.

l)rxlararnos gue os preços acima indicados contempiam todos os custôs

diretos c indiretos que iricidam ou venham a incidir sobre o obfeto desta ücitaçào.

actna apresenada, induindo, eúüe outÍâs: tributos, e[câÍgos sociaÀ, despesas

adrninistrativas e etc.

Renolzmos a Vossa Exceiência, nesta oportunidade, os protestos de elevacla

csdma e dc rcspcitosa consideraçâo.

üo Luís,0"| de fevereiro de 2021.

&
/r,r\

n .i36,35110001 3

-r\t'enida Scoeãor \litorino Ftcire, n". 1, Ediício Comrrcial São Lú Ol6cc, Sdz 109, Arcinhq CEP: 65i)-1(l-

015, Íiio Loô/iúa - Tel; (9Q 9.9t99-ã)30/9.8895Í»-20 - E-m.an: ftanci*onetto«i{@gn,dlcorn
CNP,: 11.116.351,/ü»1-8i - SOCIEDÀDE DE ÂDvOCÂCIn
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