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Ofício nº 03/2018. 
Mãe do Rio – Pará, 22 de Janeiro de 2018. 

 
Ao Excelentíssimo Senhor Vereador: 
ZOENE BORGES DE LIMA 
Presidente da Câmara Municipal de Dom Eliseu – Pará. 
 

Nobre Presidente. 
Honrado em cumprimenta-lo, remeto proposta comercial e de 

trabalho de assessoria e consultoria jurídica no âmbito da Câmara Municipal de 
Dom Eliseu – Pará referente ao ano de 2018, conforme abaixo especificado: 

 
1 - OBJETO DO SERVIÇO DA PROPOSTA COMERCIAL: 
1.1 – Assessoria e Consultoria Jurídica Perante os Órgãos de 

Controle: 
 Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – 

TCM/PA; 
 

 Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE/PA; 
 

 Tribunal de Contas da União – TCU; 
 

 Controladoria Geral da União – CGU; 
 

 Departamentos de Auditorias. 
 

1.2 – Assessoria e Consultoria Jurídica Perante os Órgãos do Poder 
Judiciário: 

 1º e 2º Grau do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – 
TJE/PA; 
 

 Justiça Federal – Em todas as unidades Seccionais, onde a 
matéria exigir; ou ainda, por conveniência deste Poder 
Legislativo; 
 

 Departamentos de Auditorias. 
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1.3 – Assessoria e Consultoria Jurídica no Âmbito Administrativo 
deste Poder Legislativo: 

 Produção de pareceres jurídicos em processos 
licitatórios; 
 

 Produção de pareceres jurídicos em processos 
legislativos; 
 

 Produção de pareceres jurídicos em processos 
administrativos que a Presidência indicar necessário; 
 

 Produção de minutas de Projetos de Leis e demais Atos 
Normativos de competência deste Poder Legislativo; 

 
2 – DAS FORMAS DA CONTRATAÇÃO: 
2.1 – Período: 11 (onze) meses; 
2.2 – Valor Global: R$-94.160,00 (noventa e quatro mil, cento e 

sessenta reais); 
2.3 – Forma de Pagamento: valor global fracionado em 11 (onze) 

parcelas iguais de R$-8.560,00 (oito mil quinhentos e sessenta reais), com 
vencimento no dia 20 (vinte) de cada mês; 

 
3 – DO REAJUSTE DE PREÇO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS: 
O valor dos serviços que ora de apresenta, quando comparado com o 

praticado no ano de 2017, recebeu um reajuste de 57% (cinquenta e sete por 
cento) o qual se justifica pelos seguintes fatores: 

3.1 – O deslocamento entre os municípios de Mãe do Rio (sede do 
escritório) e Dom Eliseu (local de prestação dos serviços) atinge a distância 
física de 310 km (trezentos e dez quilômetros). Considerando que se faz 
necessário a presença de um dos profissionais do quadro da contratada, no 
mínimo, 01 (uma) vez por semana, fator este que justifica a majoração da 
proposta face à considerável despesa experimentada durante o deslocamento 
do contrato do ano de 2017. 

3.2 – É de conhecimento de Vossa Excelência e dos demais membros 
deste Poder Legislativo que, não raras vezes, faz-se necessária a estadia de um 
dos profissionais do quadro desta contratada que permaneçam no município 
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de Dom Eliseu durante mais de 02 (dois) dias por semana o que, por via de 
consequência, eleva as despesas de prestação dos serviços face à necessidade 
de hospedagem e alimentação compreendendo assim mais um fator que 
justifica a monetarização da proposta para o corrente ano. 

 
4 – CONDICIONANTES: 
4.1 – Proposta válida por 60 (sessenta) dias; 
4.2 – Despesas com deslocamento para fora do Estado do Pará, como 

passagens, alimentação e hospedagens não estão incluídas no valor, devendo 
ser arcadas pela contratante; 

4.3 – Não estão incluídas no valor as despesas com emolumentos e 
custas processuais. 

 
5 – DADOS DO ESCRITÓRIO: 

 Nome: BORGES & MOURA ADVOGADOS; 
 CNPJ: 20.801.477/0001-83; 
 Inscrição na OAB/PA: 648/2014; 
 Endereço: RUA DO LIVRAMENTO, Nº 150, SALA 001, CENTRO, 

CEP 68.675-000, MÃE DO RIO – PARÁ; 
 Quadro Profissional do Escritório: 02 (DOIS) ADVOGADOS, 

SENDO UM COM 03 (TRÊS) ESPECIALIDADES. 
 

É a proposta comercial a qual submeto à apreciação de Vossa 
Excelência e que, nesta oportunidade coloco-me à disposição para prestas 
outras informações e referências de entender necessárias. 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
Advogado OAB/PA 16502 
Sócio Administrador 
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