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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 24/01/2019 às 15:01:55 foi protocolizado o documento
sob o Nº 04872/19 da subcategoria Contratos , exercício 2019, referente a(o) Prefeitura Municipal de Princesa
Isabel, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Jace Alves de Oliveira.

Número do Contrato: 000000092019
Data da Publicação: 23/01/2019
Data da Assinatura: 17/01/2019
Data Final do Contrato: 17/01/2020
Valor Contratado: R$ 36.000,00
Situação do Contrato: Vigente
Objeto: Prestar serviços profissionais de Advocacia de natureza contínua ao contratante, no âmbito judicial, na
Justiça Federal e Estadual de Segundo Grau , inclusive em tribunais superiores, além de execuções e ações de
cobrança em sede de primeiro grau, e serão feitas através de advogado(s) sob a responsabilidade e supervisão da
contratada, mediante remuneração, tudo na forma regulamentada neste instrumento, e de acordo com o art. 13, V,
da Lei 8.666/93, combinado com o art. 1º, I e II, da Lei 8.906/94, com o fim de defender os interesses e direitos do
contratante, mediante propositura ou defesa de ações judiciais e de procedimentos administrativos, até última
instância, judicial ou administrativa.
Informações Complementares: exceto os processos judiciais e administrativos que já estão sendo acompanhados
pela procuradoria geral e pela assessoria jurídica contratada por esta Prefeitura (José Maviael Fernandes -
Advocacia, Consultoria e Assessoria, CNPJ nº 24.719.265/0001-02)
Contratado (Nome): FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Contratado (CNPJ): 26.331.117/0001-41

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

RECIBO DE PROTOCOLO

AutenticaçãoInformado?Documento

[PDF] Contrato Sim 0682acda761187dd9a62e75583033846

[PDF] Designação do fiscal do contrato Não

[PDF] Designação do gestor do contrato Não

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidade da contratada Sim deb2119b87715a4b4416a743cce31cb2

[PDF] Publicidade do(s) contrato (s) Sim dc274cc52585cccc138edc90799a863d

João Pessoa, 24 de Janeiro de 2019
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