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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

T:  

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA, inscrita no CNPJ sob o 

número 04.854.774/0001-30, localizada na Rua Djalma Dutra, 2865, 

Centro – CEP: 68.700-000 – Capanema - PA, atesta para os devidos fins 

que a srª NORMA SIMONE TIMÓTEO CHAGAS, Advogada, inscrita na 

OAB/PA sob o nº 7346, juntamente com sua equipe técnica especializada, 

prestou os serviços abaixo especificados obedecendo aos padrões de 

qualidade e eficiência dentro do prazo contratado de 12 (doze) meses, 

(janeiro a dezembro de 2018). 

 

Dados do Objeto: 

 

1.0 - Serviços de (consultoria e/ou assessoria jurídica) executados em 

favor da Câmara Municipal de Capanema, assim discriminados: 

 

1.1 - ÁREA JURIDICA 

 

         1.1.1 - Consultoria jurídica na elaboração das Prestações de 

Contas 

         1.1.2 - Consultoria em processos licitatórios; 

         1.1.3 - Assessoria jurídica no atendimento do controle externo; 

         1.1.4 - Elaboração de projetos de lei 

         1.1.6 - Consultoria jurídica na área de pessoal 

         1.1.7 - Responder consultas e apresentar propostas de soluções 

a questionamentos e conflitos dentro da área de atuação 
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        1.1.8 - Elaboração e acompanhamento de calendário de 

obrigações municipais 

    1.1.9 - Atualização do CONTRATANTE quanto às constantes 

modificações legislativas e seus reflexos na administração municipal 

   1.1.10 - Postulação Administrativa na área do direito 

administrativo, abrangendo a ADVOCACIA ADMINISTRATIVA, composta 

de requerimentos, defesas, recursos, em procedimentos instaurados por 

órgãos públicos ou assemelhados contra a Prefeitura. 

 

Atesto que fornecimento dos objetos contratados foram 

executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros fatos 

que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações 

assumidas. 

 

Por ser verdade, este documento segue assinado por (nome do 

responsável da empresa), proprietário da empresa (nome da empresa 

emitente). 

 

Capanema/PA, 28 de dezembro de 2018. 

 

 

 

RUBENS OLIVEIRA ANCELMO 

Presidente da Câmara Municipal 
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