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Eu, HENDERSON LIRA PINTO, brasileiro, casado, agente 
político, portador da cédula de identidade n2 3007538 2- Via -SSP/PA, e do 
CPF/MF ns 580.221.802-97, residente e domiciliado à Av. Presidente Vargas, 
4293 - Liberdade, nesta cidade de Santarém do Estado do Pará, Presidente da 
Câmara Municipal de Santarém, CERTIFICO, para os devidos fins de direito 
que o Dr. Marcelo Lima Lavareda da Graça, desempenhou e desempenha suas 
funções Jurídicas na Câmara Municipal de Santarém de forma satisfatória, 
defendendo os interesses desta Administração perante os Órgãos Públicos 
Municipais e Estaduais, e, por ser verdade a esta subscrevo.

Santarém, 04 de setembro de 2013.

HENDERS* RA PINTO
Presidente da Câmara! Mun. de Santarém
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO'DO TAUÁ - IPMSAT

CERTIDÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de direito, a aptidão de desempenho e atestado de execução fiel 

do contrato pactuado, que a empresa LABAREDA & UMA ADVOSADOS ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ sob o n° 

16 672.716/0001 -75, estabelecida na Trav. Benjamin Constant, n° 595, bairro Reduto, BelénVPa, representada 

por seu sócio proprietário DR. MARGEIO UMA LABAREDA BA SRAÇA, brasileiro, casado, Advogado, OAB/PA 

14.635, prestando serviços à este Instituis de Previdência do Município de Santo Antônio do Tooá, 

especificamente em serviços técnicos profissionais de assessona e consultoria jurídica, de natureza singular e 

especializados nas áreas de Direito Administrativo, Constitucional e Previdenciário, assim como na elaboração de 

peças e assessoramento na área precípua deste Instituto <fe Previdência Próprio., que puderam orientar os 

servidores nos processos administrativos, emissão de perecer, consultoria e assessona técnica em administração 

de pessoal, durante o ano de 2018, gestão que tivera como Presidência Sra. Leidimar Souza da Cruz.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom 

desempenho operacional, tendo a empresa e seu representante cumprido fielmente com suas obrigações, nada 

constando que desabone técnica e comercialmente, até a presente data,

Santo Antônio do Tauá, em 12 de dezembro de 2018.

IPMSAT - CNPJ, 01.834.432/0001 -60, Rua Gaspar de Lira, s/n, Barro Branco, Cep.: 68.786-000, Santo Antônio do 
Tauá/Pa,, e-mail: leidimareoi«a09@grnaiLconi
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ESTADO DO PARÁ ,
PODER LEGISLATIVO t- r L

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

certidão
X

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de direito, a aptidão de desempenho e atestado de execução fiel do 

contrato pactuado, que a empresa LAVAREBA & UMA ADV06AD0S ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ sob o nu 

16.872,716/0001-75, estabelecida naTrav. Benjamin Constant, n° 595. bairro Reduto, Belém/Pa, representada 

por seu sócio proprietário Dl. MARCELO UMA LAVAREDA DA BRAÇA, brasileira, casado, Advogado, OAB/PA 

14.635, prestando serviços à esta CftHara Mtmiàpal de Santo Antônio do Tauá, especificamente em serviços 

técnicos profissionais de assessoria e consultoria jurídica, de natureza singular e especializados nas áreas do 

Direto Administrativo e Constitucional, Licitações e Contratos Administrativos, que puderam orientar os 

servidores nos processos administrativos, incluindo a elaboração legislativa, emissão de parecer, 

acompanhamento jurídico de licitações e contratos, elaboração dff defesas contábeis e administrativas e qualquer 

outras junto eo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM-PA, assessoria na solução dos pontos 

de dificuldade da execução orçamentária e da aplicação das normas gerais de direito financeiro e de contabilidade 

pública, consultora e assessoria técnica em administração de pessoal, durante o biênio de 2017-2018, gestão 

que tivera como Presidência Vereador Anatan Barata de Carvalho.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho 

operacional, tendo a empresa e seu representante cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que 

desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Rua. Gaspar de Lira, 730 bairro centro - 68786-000 ■ Santo Anron» do Tauá Pará - Fone (fax) Oxx (9II 377S Í279 
E-mat (ariaraansat&h&mat.corn / www.camarasat p,a.gov t>r

http://www.camarasat
a.gov
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CÂMARA MUNICIPAL DE VIGIA

PALÁCIO LEGISLATIVO “TREM OE GUERRA”

CERTIDÃO 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de direito, a aptidão de desempenho e atestado de execução fiel do 

contrato pactuado, que a empresa LAVAREBA & UMA ADVOGADOS ASSOCIADOS inscrita no CNPJ sob o n° 

16.672.716/0001-75, estabelecida na Trav. Benjamin Constant, n° 595, bairro Reduto, Belém/Pa, representada 

por seu sócio proprietário DR. MARCELO LIMA LAVAREM DA GRAÇA, brasileiro, casado, Advogado, OAB/PA 

14.635, prestando serviços à esta Câmara Municipal da Wigia da Nazaré, especificamente em serviços técnicos 

profissionais de assessoria e consultoria jurídica, de natureza singular e especializados nas áreas do Direto 

Administrativo e Constitucional, Licitações e Contratos Administrativos, que puderam orientar os servidores nos 

processos administrativos, incluindo a elaboração legislativa, emissão de parecer, acompanhamento jurídico de 

licitações e contratos, elaboração de defesas contábeis e administrativas e qualquer outras junto ao Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM-PA, assessora na solução dos pontos de dificuldade da execução 

orçamentária e da aplicação das normas gerais de direito financeiro e de contabilidade pública, consultoria e 

assessona técnica em administração de pessoal, durante o biênio de 2017-2018, gestão que tivera como 

Presidência Vereador Clivaldo Wander Sousa Gomes.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho 

operacional, tendo a empresa e seu representante cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que 

desabone técnica e comerciaímente, até a presente data.
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