
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de ltaituba

GABINETE DO PREFEITO

PITOPOSTA

A Presente Proposta tem por objetivo:

OBJETO: ADITM DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVTÇOS EM
CONSULTORIA JURJDICA, como representante desta PGM, junto aos órgãos sediados

em Santarém,/Pa ., cuJo o CONTRATADO; JOSÉ OSMANDO FIGUEIREDO, residente e

domiciliado a Avenida Mendonça Furtado, 148 B, baino Fátima Santarém/PA.

Trata-se de Proposta legal para Serviços de Consultoria Jurídica na área Advocatícia
Administrativa, sendo que o Aditivo da contratação procedida pela Administração Pública

imprescinde, na maioria dos casos, de prévia licitação, porém, em situações excepcionais, a

lei permite o afastamento da competição para efetuar-se uma contratação direta.

O Advogado atuará representando o município nos órgãos e entidades localizadas no

município de Santarém, com acompanhamento de diagnostico fiscal e pendências nas várias

áreas da Advocatícia Administrativa, Previdenciríria, Trabalhista, Tributária, Penal

relacionados a Prefeitura de Itaituba, bem como. débitos em consolidação que existem ainda

em processos pendentes de analise para contestação no âmbito administrativo da Receita

Federal. que deverão ser apresentados e embargados pelo Mr.rnicípio. Estes serviços serào

acompanhados pelo Advogado Retro Mencionado, cuja Contratação faz-se necessária

especialmente por ser trabalho personalíssimo e continuado. Haja Vista, a experiência do

contratado na área.

A proposta do ADITIVO aos serviços de consultoria alusivo ao Contrato N" 20190035,

refere-se ao mesmo valor Clausula Oitava do contrato anterior e por mesmo período conforme

Cláusula Quinta - "DA VIGÊNCIA".

O contratado de acordo com a Proposta expressar o interesse, confirmar para que seja
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elaborado o ADITIVO nos termos da lei em vigor.



Osmando Figueiredo
Advocacia
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