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OBJETIVO PREFERENCIAL
Assessoria Jurídica

FORlílAÇÂo
Ensino Superior Completo - Direito - FACI

Pós Graduação - Direito Público - Universidade Anhanguera
Pós Graduação - Direito Processual - Faculdade Maurício de Nassau

EXPERIÊNCIA

Prefeitura trlunicipal de Belém - PMB
Período: 2OOgl2011
Cargo: Assessor JurÍdico.
Atividade: Prestar assistência jurídica ao Coordenador do Fundo Ver-O-Sol e, por determinação
deste; Minutar atos normativos e administrativos, visar contratos e outros atos da administração;
Emitir parecer jurídico sobre as licitações, acompanhar os processos de licitação e rubricâr os
contratos; Assessorar o Coordenador e os demais setores administrativos; e Relacionar-se com
órgãos e entidades do poder judiciário.

Prefeitura Municipal de Bannach - PMB
Período: 201212013
Cargo: Assessor Jurídico.
Atividade: Prestâr assistência jurídica ao PreÍeito Municipal e, por determinaÇão deste; Minutar
atos normativos e administrativos, visar contratos e outros atos da administraÉo; Emitir parecer
jurídico sobre as licitações, acompanhar os processos de licitação e rubricar os contratos;
Assessorar o Coordênador e os demais setorês administrativos; e Relacionar-se com órgãos e
entidades do poder judiciário.

Prefeitura Municipal de Eldorado - PIIIE
Período: 201312014
Gargo: Assessor Jurídico.
Atividade: Prestar assistência jurídica ao Prefeito Municipal e, por determinaÇão deste; Minutar
atos normativos e administrativos, visar contratos e outros âtos da administração; Emitir parecer
jurídico sobre as licitaçôes, acompanhaÍ os processos de licitaÉo e rubÍicar os contratos;
Assessorar o Goordenador e os demais setores administrativos; e Relacionar-se com órgãos e
entidades do poder judiciário.

Prefeitura Munacipal de São João do Araguaia - PMSJA
Período: 201312016
Cargo: Assessor Jurídico.
Atividade: Prestar assislência jurídica ao Prefeito Municipal e, por determinação deste; Minutar
atos normativos e administrativos, visar contratos e outros atos da administração; Emitir parecer
jurídico sobre as licitações, acompanhar os processos de licitação e rubricar os contrâtos;
Assessorar o Coordenador e os demais setores administrativos; ê Relacionar-se com órgãos e
entidades do poder judiciário.

Mailton Ferreira & Advogados Associados
Período: 2008/2009
Cargo: Advogado.
Atividade: Acompanhamento de processos, produÇão de petições, realização de audiências.



Governo do Estado do Pará (CREDCIDADÃO)
PeÍiodoi 2014
Cargo: Assessor Jurídico.
Atividade: Prestar assistência jurídica à Diretora Gêral do CREDCIDADÃO e, por determinação
desta; Minutar atos normativos e administrativos, visar contralos e outros atos da administraçáo;
Emitir parecer jurídico sobre as licitações, acompanhar os processos de licitação e rubricar os
contratos; Assessorar a Diretora Geral e os demais setores administrativos; e Relacionar-se com
órgãos e entidades do poder judiciário.

Governo do Estado do Pará (VICEGOVERNADORIA)
Período: 2O1512016
Cargo: Assessor Jurídico.
Atividade: Prestar assistência jurídica ao Vice-Governador do Estado e, por determinação desle;
Minutar atos normativos e administrativos, visâr contratos e outros atos da administração; Emitir
parecer jurídico sobre as licitações, acompanhar os processos de licitação e rubricar os contratos;
Assessorar o Vice-Governador e os demais setores administrativos; e Relacionar-se com órgãos e
entidades do poder judiciário.

GLEYDSON OO NASCIMENTO GUIMARÃES
OAB/PA no.14.o27



I

F*^"l,í-l*tde*l
O nbíor CrÍJ ú Fx|út|(le fj, nr ú dÊ rrüi ôtü§r4{.ú . lcodo

íú rhtr r c{ü.Àrd.t do Currc dc Dhe[o, co f d d. l+erim dc !o{8, confur o
úuló d( EâCIIAIEL ff EfinfiÍn,

. Gleydson do Nascimento Guimarães
ri,,r:t^ rü r'r,i,fl,.,i i,! *ill.:i.I[:1.1fff, rà.rr,]q l. t'. rI,, or ir,.

c outoqn-lhr o pÍrGrrnlç l)ipkEu, e Bn dc $lc poala totrí dc rodos oú diÍsloú c
Pr!.rmfrl rvi§ lrsrÍ

Bclóír, lt d. ÊrtÍriÍo dc ã[6

,

.,, ., , .t, -,

))

4r-),B

{

)

'1

r

,



,é,ílr
ili
iií:ir
il

I
i

tI

,1

t- ,r-l
' ;É*'[,i i Iiil,-, i;::l
Itin-i.t, i i

l'í?';ri I

,= rhi 
I

I



nc
CertiÍicamos que o(a) aluno(a)GLEYDSON DO NASCIMENTO

GUIMARÃES inscrito(a) junto ao Ministério da Fazenda sob o CPF

n.o 84832959204, concluiu o Curso Online de Compliance nas

Contratações Públicas, com 2h53 horas de duração.

2711212019
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.fi Universidade Anhanguera-Uniderp

CERTIFICADO

c.ítiãtE6 $,o GleydSOn do NaSCimento GuimarãeS, poíradoí do RG
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Certificado

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil certifica que

Gleydson G u rma raes

concluiu o curso CORnupÇÃO E CoMPLIANCE : DESAFIOS CorureupORÂNEOS, ministrado por ESA-OAB São Paulo, realizado
na modalidade à distância, com a carga horária total equivalente a 12 horas.

Brasília/DF, L9 de de 2020.
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Sêcrelana de
Admiolrtruçáo PARA
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a
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Concedido a GLEYDSON DO NASCIMENTO GUIMARAES pela participação no CURSO

FORMAÇÃO DE PREGOETRO, TERMO DE REFERENCIA E SRP - COM ÊrurnSE PARA A
CoNTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, com carga

horária de 20h, no período de 2811112016 a 0211212016.

Belém -PA, 2 de dezembro de 20í6
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Rug Martini Santos Filho
0irstor Geral da EGPA

Códtgo da Segurança : b27 i - f 9b4 -b4 e0 -e f oe-be 4 0 - 9d0 I -bl cc - f 6 7d
Pata VALIDAR o côdlgo de sogurança actma entre no sllo www.egpa.pa.gov.br



AÍ E STADO DE CAPACI OAO E TÉCNICA

Ateslâmos que o Dí GLEYDSON DO NASCIMENTO GUIMAFúES brasrle,Ío

advogado devdamente rnscírlo na OAB/PÀ sob o ô 14 027 executoú os

servrços téanrcos êspecialzãdos. relatNos â asses§o.amento lundrco na áíea

de Drrerto AdmrnistÍalrvo ê Financerro nâs Lrc(açôes e Contratos

AdmrnrstÍatrvos. assrm como na deíêsa dos rnteresses desta Admrn6traçao

Munrcrpâl Junio ao Ínbunal de Contas dos Munrciplos do Estado do Pârã

TÍôunal de Contas do Estado do Paíá e Íribunal de Cgntas da UnÉo o.gâos

do Podêí Júdrcrano e Legrslatrvo. bem como Autarqu,as e FundaÇôes no ámbrto

de todos os enles da fedeÍaçáo. no peíic{,o de Janer.o a DezembÍo de 2012

Ateslamos arnda. que os compromrssos assumldos pelo ÍeÍendo profissDnal

íoram cumpídos satrsíatonamente nada constando em nossos arquNos que o

desabone comeícral oú tecnrcaí*nE

Bannach/PA 10 de dezembÍo de 20'13
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Luclene 6ors dos Sanlos Fer€rra

Secretárâ de Admrnrstíaçáo
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ffi ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO FÉLIX DO XINGU

GABINETE DA PREFEITA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que o escritório de advocacia VIEIRA &

GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, representado por sêus sócios,

GLEYDSON DO NASCIMENTO GUIMARÃES, brasileiro, casado, advogado inscrito na

OAB/PA sob o n'. 14.027 e WAGNER TADEU VIEIRA CARNEIRO, brasileiro, casado,

advogado inscrito na OAB/PA n". 14.262, prestou serviços técnicos especializados,

relativos a serviços jurídicos em auxílio a Procuradoria Geral do Município na esfera do

contencioso, elaborando peças jurídicas e outros procedimentos próprios da atividade

jurídica conespondente, incluindo-se ações de improbidade administrativa e

representações criminais, visando inibir a inclusão do município do cadastro de

inadimplentes dos Governos Estadual e Federal, sempre que solicitado pelo Procurador

Geral e/ou pelo Chefe do Executivo, atuando perante o Poder Judiciário na esfera civil,

limitando a atuação ao segundo grau de jurisdição, com a confecção do correspondente

recurso especial ou extraordinário, conÍorme o caso, assim como na defesa dos interesses

desta Administração Municipal junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do

Pará, Tribunal de Contas do Estado do Pará e Tribunal de Contas da União,

compreendendo a elaboração das manifestações, defesas e recursos pertinentes em

processos de análise da legalidade de contratos, contas, representações, repasses

públicos ao terceiro setor, rescisões e revisões de julgado.

O referido prestador de serviços cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações

assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apto a cumprir

com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2020.

MINERVI ARI E RROS SILVA
Prefeita Municipal de São Felix do Xingu/P
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EST^DO DO PARÁ
MUNrClpto DE CONCETÇÃO DO 

^RAGUÂ1ASECRETARIA MUNTCTPAL DE CESTÃO E PLANEJÂMENTO
Tnv. Vrrcrdon Virgoll!. Co.lho, í. I laS - B.lÍro Slo Lutz tt.

CEPI 6t.5,10-000 - Conrclçlo do 
^rrSurh-P^CNPJ: 29.392.00 lr0O0l-00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que o escritório de advocacia ViEIRA

& GUIMARÃES AoVOGADOS ASSocIADoS S/s, representiado por seus

sócios, GLEYDSON DO NASCIMENTO GUIMARÃES, brasileiro, casado,

advogado inscrito na OAB/PA sob o n". 14.027 e WAGNER TADEU VIEIRA

CARNEIRO. brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/PA n'. 14.262,

prestou serviços técnicos especializados, relativos a seryiços jurídicos em

auxílio a Procuradorla Geral do Municlpio na esfera do contencioso, elaborando

peças jurídicas e outms procedimentos próprios da atividade jurídica

correspondente, incluindo-se ações de improbidade administrativa e

representaçôes criminais, visando inibir a indusão do município do cadastro de

inadimplentes dos Governos Estadual e Federal, sêmpre que solicitado pelo

Procurador Geral e/ou pelo Chefe do Executivo, atuando pefttnte o Poder

Judiciário na esfera civil, limitando a atuação ao segundo grau de lurisdição,

com a confecção do conespondente recurso especial ou extraordinário,

conforme o c:rso, assim como na defesa dos interesses desta Administração

Municipal junto ao Tribunal dê Contas dos MunicÍpios do Estado do Pará,

Tribunal de Contas do Estado do Pará e Tribunal de Contas da União,

compreendendo a elaboração das manifestaçôes, defesas e recunios

pertinentes em processos de análise da legalidade de contratos, contas,

Íepresentações, repasses públicos ao terceiro setor, rescisões e revisões de

julgado.

O referido prestador de serviços cumpriu sêmpre e pontualmente com as

obrigaçóes assumidâs, no tocante aos serviços sollcitados, pelo qua
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declaramos eslar aDlo â cumDriÍ com o obieto conlralado. nede londo que a

desabone.

Por ser verdade, Íirmamos o pÍesenle.

ConceiÉo do Aragua em 04 de dezombro dê 2O2O
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que o êscritório de advocacia VIEIRA &

GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, representado por seus sócios,

GLEYDSON DO NASCIMENTO GUTMARÃES, brasileiro, casado, advogado inscrito

na OAB/PA sob o n". 14.027 e WAGNER TADEU VIEIRA CARNEIRO, brasileiro,

casado, advogado inscrito na OAB/PA n". 14.262, prestou serviços técnicos

especializados, relativos a serviços jurÍdicos em auxílio a Procuradoria Geral do

Município na esfera do contencioso, elaborando peças jurídicas e outros

procedimentos próprios da atividade jurídica correspondente, incluindo-se ações de

improbidade administrativa e representaçôes criminais, visando inibir a inclusão do

município do cadastro de inadimplentes dos Governos Estadual e Federal, sempre

que solicitado pelo Procurador Geral e/ou pelo CheÍe do Executivo, atuando perante

o Poder Judiciário na esfera civil, limitando a âtuação ao segundo grau de jurisdição,

com a confecção do correspondente recurso especial ou extraordinário, conforme o

caso, assim como na defesa dos interesses desta Administração Municipal junto ao

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, Tribunal de Contas do Estado

do Pará e Tribunal de Contas da União, compreendendo a elaboração das

manifestações, defesas e recursos pertinentes em processos de análise da

legalidade de contratos, contas, representaçõês, repasses públicos ao terceiro setor,

rescisões e revisões de julgado.

O referido prestador de serviços cumpriu sempre e pontualmente com as obrigaçÕes

assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apto a

cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2O20.

ALCIDES a'§iíàdo de íomà digitàt

ÊUFRAS|O DA po, aLcroEs EUFnÁslo

coNcErcAo |i.'S'j#g*,*
NEGRÂO:27979ó4 oedos: 2020.r2.14

4204 0q2cró{3!o

Alcides Eufrásio da Conceição Negrão

Prefeito Municipal de Abaetetuba

1
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Atestân1os. para todos os fins de direito, que o escritório de aclvocacia VIEIRA &

GUIMARÃEs ADVoGAooS ASSoclADos S/S, representado por seus sócios,

GLEYDSON DO NASCIMENTO GUIMARÃES, brasileiro, casado, advogado inscrito na

OAB/PA sob o n". 14027 e WAGNER TADEU VIEIRA cARNEIRO brasileiro. casado,

advogado inscrito na OAB/PA n". 14.262. prestou serviços lécnicos especializados.

relativos a serviços jurídicos em auxilio ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO

MUNIcíPlO DE ABAETETUBA na esfera do contencioso, elaborando peças jurídicas e

outros procedrmentos próprios da atividade jurídica correspondente, incluindo-se açóes

de improbidade adnrinistratlva e representaÇôes criminais, visando inibir a inclusâo do

munrcipio do cadastro de inadimplentes dos Governos Estadual e Federal. sempre que

solicitado pelo Procurador Geral e/ou pelo Chefe do Executivo, atuando perante o Poder

Judiciário na esfera civil, limitando a atuação ao segundo grau de jurisdição. com a

confecçáo do correspondente recurso especial ou extraordinário, conÍorme o caso. asstm

como na defesa dos interesses desta Administraçáo Municipal ,iunto ao Tribunal de

Contas dos Municipios do Estado do Pará, Tribunal de Contas do Estado do Pará e

Tribunal de Contas da União, compreendendo a elaboração das manifestaçôes. defesas

e recursos pertinêntes em processos de análise da legalidade de contratos, contas,

representações, repasses públicos ao terceiro setor, rescisões e revisões de julgado.

o reíerido preslador de servÍços cumpriu sempre e pontualmente com as obrigaçoes

assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apto a cumprir

com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Í)r)r )ÍJr \erdldc. Íirtttatlltts o prcscntc.

llclÉnv'í'Á, í),1 rlc dezcrlthro de 2{)20

r ,,.. r r'd.àiü*3 f;t?iii^.,.., M 
^ 

c Ê r) o
t)IRt,: l ()lt.\ t,ttt,:sI1)liN.I't,t l)() I1,,\t.\

Av. Dom pedro ll, n. o 915, cEP.68.440-000, Bairro do cenrro - Abaetetuba _pará
Telefone: (91 ) 3751 _2gg9



ESTÂ.DO DO PARA

GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
PREFEÍTURA MUNICIPAI. DE GOT^NÉSIA DO PARÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que o escritório de advocacia VIEIRA &

GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCTADOS S/S, representado por seus sócios, GLEYDSON

DO NASCIIIIENTO GUIMARÃES, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/PA sob o n'.

14.027 e WAGNER TADEU VIEIRA CARNEIRO, brasileiro, casado, advogado inscrito na

OAB/PA n".14.262, prestou serviços técnicos especializados, relativos a sêrviços jurídicos em

auxílio a Procuradoria Geral do Município na esfera do contencioso, elaborando peças

r- jurídicas e outros pÍocêdimentos próprios da atividade jurídica correspondente, incluindo-se

ações de improbidade administrativa e representaçôes criminais, visando inibir a inclusão do

município do cadastro de inadimplentes dos Governos Estadual e Federal, sempre que

solicitado pelo Procurador Geral e/ou pelo Chefe do Executivo, atuando perante o Poder

Judiciário na esÍera civil, limitando a atuação ao segundo grau de juísdição, com a confecção

do correspondente recurso especial ou extraordinário, conforme o caso, assim como na

defesa dos intêresses desta Administração Municipal junto ao Tribunal de Contas dos

Municípios do Estado do Pará, Tribunal de Contas do Estado do Pará e Tribunal de Contas da

União, compreendendo a elaboração das manifestações, defesas e recursos pêrtinentes em

processos de análise da legalidade de contratos, contas, Íepresentaçôes, repasses públicos

ao terceiro setor, rescisões e revisões de julgado.

t- O referido prestador de serviços cumpriu sempre e pontualmente com as

obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apto a

cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Goianésia do ParálPA, 16 de dezembro de 2020.

JOSERIBAMAR ffiX'ffi:-
FERREIRA LIMA: H,gjàsí8ffi#ãâ,ltP.Sêm^

101175713y ffiffi.F^
JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LIMA

Prefeito Municipal de Goianésia do Pará

RUA PI]DRO S()ARI]S DE oI-IVI,:IRÀ S/It'COI-ECIAI,



MI,'NICIPAL DE MARACANÃ

PODER LEGISLI\TIVO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os Íins de direito, que o escritório de advocacia VIEIRA

& GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, representado por seus sócios,

GLEYDSON DO NASCIMENTO GUIMARÃES, brasileiro, casado, advogado inscrito na

OAB/PA sob o n'. 14.027 e WAGNER TADEU VIEIRA CARNEIRO, brasileiro, casado,

âdvogado inscrito na OABi PA n". 14.262, prestou serviços técnicos especializados,

relativos a serviços jurídicos em auxÍlio a Procuradoria Geral do Município na esfera do

contencioso, elaborando peças jurídicas e outros procedimentos próprios da atividade

jurídica correspondente, incluindo-se ações de improbidade administrativa ê
representações criminais, visando inibir a inclusão do município do cadasho de

inadimplentes dos Governos Estadual e Federal, sempre que solicitado pelo Procurador

Geral e/ou pelo Chefe do Executivo, atuando perante o Poder Judiciário na esfera civil,

limitando a atuação ao segundo grau de jurisdição, com a confecção do correspondente

recurso especial ou extraordinário, conforme o caso, assim como na defesa dos

interesses desta Administração Municipal junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do

Estado do Pará, Tribunal de Contas do Estado do Pará e Tribunal de Contas da União,

compreendendo a elaboração das manifestações, defesas e recursos pertinentes em

processos de análise da legalidade de contratos, contas, representações, repasses

públicos ao terceiro setor, rescisóes e revisões de julgado.

O referido prestador de serviços cumpriu sempre e pontualmente com as

obrigações assumidas, no tocante aos serviÇos solicitados, pelo que declaramos estar

apto a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Maracanã/PA, 16 de dezembro de 2020.

JOSE AUGUSTO OA S|Lvd&l'lfffi ãffiiá:Ã?;#5''Éir'
cASSEB:363sse65268 Hi*-ai#,j*tr*.-,

JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CASSEB

Presidente da Câmara Municipal De Maracaná - PA

End.: Av. Hagalhães Baratâ, s/n - CNPI: 0S.111.596/0001-10 - Fone: (91)3,+48-1438 - CEP: 68.71o-Ooo

Maracanã - Pará
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Estado do Pará
Poder Executivo
Prefeitura Municipal de lgarapé-Miri

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, quê o escritório de

AdVOCAC|A VIEIRA & GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S,

representado por seus sócios, GLEYDSON DO NASCIMENTO GUIMARÃES,

brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/PA sob o n". 14.027 e WAGNER

TADEU VIEIRA CARNEIRO, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/PA

n' . '14.262, prestou serviços técnicos especializados, relativos a serviços

jurídicos em auxílio a Procuradoria Geral do Município na esfera do

c,ontencioso, elaborando peças jurÍdicas e outros procedimentos próprios da

atividade jurídica conespondente, incluindo-se ações de improbidade

administrativa e representações criminais, visando inibir a inclusão do

município do cadastro de inadimplentes dos Governos Estadual e Federal,

sempre que solicitado pelo Procurador Geral ê/ou pelo Chefe do Executivo,

atuando perante o Poder Judiciário na esfera civil, limitando a atuação ao

segundo grau de jurisdição, com a confecção do correspondente recurso

especial ou extraordinário, conforme o caso, assim como na defesa dos

interesses desta Administração Municipal junto ao Tribunal de Contas dos

Municípios do Estado do Pará, Tribunal de Contas do Estado do Pará e

Tribunal de Contas da União, compreendendo a elaboração das

manifestaçôes, defesas e recursos pertinentes em processos de análise da

legalidade de contratos, contas, representações, repasses públicos ao terceiro

setor, rescisões e revisões de julgado.

O reÍerido prestador de serviços cumpriu sempre e pontualmente

com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que

declaramos estar apto a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a

desabone' 
RoNELlo Assinâdo dê

Por ser verdade, firmamos o presente. 
ÀHfõf.f ó rorma d0ital Poí

rsarapé-Miri/PA, 1G de dezemb ro de 2020. ãi?l'r"rilT, âàI?[3.t
oàootsozgt QUARESMA:5630

RONÉLIO ANTONIO RODRIGUES QUARESMA

Prefeito Municipal de lgarape-Miri-PA

Endeíeço: Âv. Êládo Lobalo - Coínplêxo ÀdminrstÍalrvo.

CtIPJ: 05.191.3331100,l69. üfr iFrpiii+.Ipr-b.



g PRETEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

cNPJ 84.139.633 l0O0L-75ELDORADO
DO CARÂJAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos que o Dr. GLEYDSON DO NASCIMENTO
GUIMARAES, brasileiro. advogado, devidamente inscrito na OABiPA
sob no 14.027, executou os serviços técnicos especializados, relativos
a assessoramento jurÍdico na área de Direito Administrativo e

Financeiro nas Licitaçoes e Contratos Administrativos, assim como na

defesa dos interesses desta Administração Municipaljunto ao Tribunal
de Contas dos MunicÍpios do Estado do Pará, Tribunal de Contas do
Estado do Pará e Tribunal de Contas da União, orgãos do Poder
Judiciário e Legislativo, bem como Autarquias e FundaçÕes no âmbito
de todos os entes da Federação.

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pelo
referido profissional foram cumpridos satisfatoriamente, nada
constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou

tecnicamente.

Eldorado do Carajás/PA, 10 de Dezembro de 2013

.f.d\o' I \G( ' cl
i \ - -.r

I

Heraldo Jose Pinheiro de Farias
Secretario de Administração

cPF.186 274.802-06

Rua da Rodoviaria, 30, Centro, Km 02 - Fone/Fax: (94) 3347-1114
CEP: 68524-000 - Eldorado do Cara,ás - PA
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EileÉLrM VER.O.SOL

ATESTAoo DE cAPAcIDADE TÉcrurce

Atestamos que o Dr GLEYDSON DO NASCIMENTO GUIMARÃES, brasilerro, advogado.

devidamente inscrito na OAB/PA sob o n'. 14.027. executou os serviços tecricos

especializados. durante o período de Abril de 2009 à Dezembro de 2011. relativos a

assessoramento juridico na área de Direito Admrnistratrvo e Financerro nas LiotaÇoes e

Contratos Administrativos, assim como na defesa dos rnteresses deste Fundo Muntcipa!

junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, Tribunal de Ccntas do

Eslado do Pará e Tribunal de Contas da União, órgãos do Poder Judictárto e Legrslatrvo

bem como Autarquias e FundaçÕes no âmbito de todos os entes da federação

Atestamos, ainda, que os compÍomrssos assumrdos pelo

cumpridos satisfatoriamente, nada constando em ncssos

comercial ou tecnicamente

Belém/PA, 10 de dezembro de 2012

reÍendo proÍissronal íoram

arquivos que o desaborre

Diretora Àdminastrativa/Financeira do Fundo Ver-O Sol


