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Câmara Municipal de São Bernardo/MA
CNPJ no 07.629.520/000'1 -07
EndereÇo, Rua Cônego Nestor, no 215, CEP n" 65.55G000, São Bernardo/MA.

ATT: Presidente da Câmara lVunicipal Sâo Bernardo/[rA.
REF: PÍooosta de Prestacão de Servicos Jurídicos.

Atênciosamente.

sêo Luís (MA), 13 de Novembro de 2019.

Prezado Senhor Presidente,

é por meio do presente, expediente, que se coloca a disposiçâo de Vossa
SenhoÍia, o escritório GUSTAVO SAUAIA & HARoLDo GUIMARÃES SoARES FILHo
ADVOGAOOS ASSOCIADOS - cS ADVOGADOS ASSOCTADOS, pessoa jurídica
devidamente inscrita na OAB/I,A sob o no 211, com CNPJ no 10.193.77610001-29, com sede
pÍópria na Ruâ dos Curiós, Quadra 13, Casa 02, Ponta do Farol, CEp no 65.075-130. São
Luis/MA, representado por seu proprietário Haroldo Guimarâes Soares Filho, brasileiro,
casado, advogado, inscrito na OAB/I,A nô 5.078, inscrito no CpF sob o no 676.758.673-00,
no qual vem propor pelo preço mensat de R$ 7.OOO,OO (sete mil reais) e total de R$
84.000,00 (oitênta e quatro mil rêais)l a Prêstaçào de sêrviços voltado para Assêssoria
Jurídica com atuação consultive e contenciosa junto à Câmara Municipal dê São
Bernardo/MA, estando incluído neste valor todas as despesas e tributos jncidentes direta ou
indiretamente na execução dos trabalhos.

O Prazo de Validade da referida proposta é de 60 (sessenta) dias a contar
da data da sua entrega

Os contâtos podem ser iniciados através de correspondências eletrônicas
e/ou tradicionars, ou pessoalmente. O repÍesentante do escritório, aqui signatário, se
encontra a disposição de Vossa Senhoria nos tetefones comerciais (98) 3227-ZSO7 I 3227_
9198

Certos de que esta apresentação será examinada, se estende protestos de
slngular consideração e respeito, colocando esta banca à disposiçâo.
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