












 
 

PROPOSTA COMERCIAL 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ 

Avenida Magalhães Barata, nº 021, centro, Maracanã/PA - CEP: 68710-000 
 

Excelentíssimo Senhor,  
  Jhohnny Miguel Nunes Raiol 

Chefe de Gabinete  
 
 

Ilma. Sr. Presidente, 
 

Atendendo solicitação dessa administração, vimos, por meio deste instrumento, apresentar 
indicativo de proposta para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria 
junto ao setor de licitações de forma contínua, destinado a atender às necessidades da Prefeitura 
Municipal e Fundos Municipais de Maracanã Pará. 

 
 

Antes de tratar do assunto objeto da correspondência, importa dizer que nosso escritório se 
situa na TV. Quintino Bocaiuvas, 2301, Ed. Rogélio Fernandez, sala 909, bairro de Cremação, Belém (PA), 
CEP: 66045-580, Fone: 3115-0167, e-mail: macielerodrigues.adv@gmail.com. Composto por advogados, 
apto a assessorar seus clientes, nas áreas do direito público e administrativo municipal. A Proposta ora 
apresentada, compreende: 

 
 

- Assessoramento e orientação à Comissão de Licitação e Pregão, na formalização de processos 
Administrativos vinculados às Licitações Públicas, formalização de Processo de Inexigibilidade e 
Dispensa de Licitação, elaboração de minutas de Editais e Contratos, Termo de Referência, Justificativas 
e Aditivos de Contratos, Elaboração de Pareceres da Comissão de Licitação em atos administrativos e 
Procedimentos licitatórios; 

 
- Análise e Confecção de Pareceres Jurídicos destinados a orientação de regularidade dos processos 
licitatórios. 

 
- Elaboração de Pareceres Jurídicos acerca da revogabilidade ou anulabilidade de atos administrativos; 

 
- Orientação nos trâmites da fase interna e externa dos processos administrativos, atendendo as 
exigências previstas em atos normativos; 

 
- Orientação e consultas formuladas pelo administrador, por comissão de licitação ou pregoeiro, por 
gestor ou fiscal do contrato, quando dúvida jurídica surgir, tanto nas fases interna e externa do 
procedimento como, também, na fase de execução das obrigações contratadas ou conveniadas. 
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- Análise dos atos Administrativos na Elaboração dos Processos Licitatórios, Contratos Administrativos 
e seus aditamentos; 

 
- Consulta Jurídica na elaboração das prestações de contas da secretaria Municipal; 

 
- Orientação na fiscalização das futuras aquisições de bens e serviços contratados através de licitações, 
dispensas e inexigibilidade; 

 
- Consultoria e orientações técnicas objetivas, visando sanar as dúvidas, os problemas e a situações 
práticas por escrito expostas, em atos administrativos direcionados à Comissão Permanente de Licitação 
e Pregão; 

 
- Postulação administrativa e judicial, composta de ações, requerimentos, defesas, recursos, entre outro, 
em procedimentos administrativos instaurados por órgãos públicos ou assemelhados; 

 
Incluem-se também no objeto da Prestação desse serviço, a análise de editais, elaboração de 

minutas de editais e termos de contratos, atas, relatórios, impugnações, recursos, ou quaisquer outros 
documentos administrativos que desenvolvem os temas, objeto deste contrato e executar outras tarefas 
compatíveis com objeto do contrato. 

 
No que tange à precificação, para realização dos serviços acima, com disponibilização de 02 

(dois) Técnicos, vinculados ao Escritório sem prejuízo de trabalho, pelos diversos meios de comunicação 
existentes, consiste em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil), divididos em 03 (três) parcelas no valor de 
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) que serão pagos mensalmente. 

 
No valor dos serviços cotados estão computados gastos com deslocamento, alimentação e 

hospedagem. 
 
 

Cordialmente, 
 

 
 

  
 

 

 

 
Belém, 01 de outubro de 2021. 
 
 
 

 

Maciel & Rodrigues Advogados Associados 
CNPJ: 27.824.881/0001-11 

pessoa jurídica neste ato representado por Felipe de Lima Rodrigues Gomes. 
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