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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE
SOCIEDADE CIVIL PARA FINS DE PR.ESTAÇÃO DE
SERVIçO DE ADVOCACIA DENOMINADA TUMA&TORRES
ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES,
CONF'ORME A SEGUIR SE DECLARA:

MARcIo PINT' MARTIN' ruMA, brasileiro, casado, advogado, portador da oAB pA no
12 '422 e da oAB/AM 702-A com endereço na Av. Gov. Magalhães Barata no. 1g2, cp 13032,Bairro Nazaré, cEP 66040-970, Belém-pA, NICOLLE souzA DA SILVA SCARAMUZZINI
TORRES, brasiÌeira, casada, advogada, portadora da oAB pA n.. 14.g39 e da oAB AM 6i9_A,com endereço na Rua Rio Javari, no 999 (antigo no 02), sala 02, conjunto vieiralves, Bairro NossaSeúora das Graças, Manaus-AM, ajustam e contratam, na melhor forma de direito, a constituiçãode "TUMA, ToRRx's & ADvocADos ASSocIADos sociedade simpres;, medianre asclausulas e condições que mutuamente se outorgam e aceitam, obrigando-se a cumpri-las por si eseus herdeiros, nos termos do código civil, do Estatuto da Advocacia, do Regulamento Geral daordem dos Advogados do Brasil e dos Provimentos n", 11212006 e 147/2012do conseÌho Federalda Ordem dos Advogados do Brasil, conforme a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA _ DA DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E PRAZO - A SOCiEdAdCgirará sob o nome "TUMA, T.RRES & ADvocADos ASsocIADos socrEDADESIMPLES", terá sede e domicílio na Rua Rio Javari, no 999 (antigo n" 02), sala 02, conj'ntoVieiralves, Bairro Nossa senhora das Graças, Manaus-AM, terá como objeto principaÌ a prestaçãode serviços exclusivamente jurídicos, privativos de advogados, podendo, ainda, praticar todos osdemais atos que, direta ou indiretamente estiverem uio.ì.,lado, aos objetivos da sociedade, paravigorar por prazo indeterminado, regendo-se pela Lei Federal no g.g06/g4,pelo Reguramento Geraldo Estatuto da Advocacia e da ordem dos AJvogados do Brasil, pero provimento í+7/20t2 
" 

p.rosdemais provimentos e regulamentos aplicáveis à espécie.
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PARTIGRAFO SEGUNDO - DO USO DA LOGOMARCA: A logomarca será urilizada
estritamente para os fins sociais. Qualquer publicidade e propaganda será autorizada somente após a
deliberação entre os sócios.

cLÁusuLA SEGUNDA - Do CAPITAL socrAl, E DAs euorAs DE CADA sóclo - o
capital social corresponde ao valor de R$400.000,00 (quatrocentos e mil reais) em quotas com valor
nominal de R$1,00 (hum real) cada uma, subscritas e já integralizadas neste ato, seja em ativos
imóveis adquiridos em nome da sociedade, seja em moeda corrente do País, pelos sócios, na forma
descrita:

cLÁusuLA TERCETRA - DA coNTRrBUrÇÃo EM sERvrÇos DE cÀDA sócro - os
sócios, em conjunto ou separadamente, prestarão serviços aos clientes da sociedade, revertendo os
respectivos honorarios ao patrimônio social. Não é permitido o exercício da advocacia, pelos sócios,
fora da presente sociedade na abrangência territorial desta Seccional.

PARÁGRAFO ÚNICO: Toda e qualquer atividade advocatícia remunerada praticada pelos sócios
deverá ser revertida a esta sociedade.

CLÁUSULA QUARTA - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE - os sócios gerentes,
independentemente da anuência do outro, poderão praticar os atos de representação em geral,
inclusive contratação de obrigações em processos licitatórios, somando-se a estes aqueles que serão
realizados perante repartições públicas, em juízo ou fora dele, ou seja, todos os atos inerentes à
manutenção ordinária da sociedade. Para os efeitos do art. 1011, $ 1' do código civil, os sócios
declaram que não estão incursos nas penas de neúum dos crimes que os impediriam de exercer a
administração da sociedade.

Mat)^

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nos atos de representação que impliquem venda, colnpra, cessão,
dação em pagamento, transferência de qualquer bem ou direito da sociedade, faz-se

a vênia conjunta dos sócios gerentes.

(^4)

(Lq
(J

Sede Belem-PA
rrt_r};-tu,maeto<tes.corn-bl

?ç. Á]rülillt€ !ç-Ãlrd€rüo& a" 811. Saies 9ô1i9031t05. N!:"-rq
BeìÉj!i-P:" CEF: 66.955- €ã0. Folle"Fu: {91) 5322-;-t46

ÂiÉ'1djíaeltob€lÉÕ@tuãaetÕi!€! coqa.b/

Sede Ìtfanaue-ÁM
nrbrgrú1elÌrÊ,raetoales cc

REr RioJrrui n" 0à S!Ìã ô_2. !;-cìr,lsè!, ÀI!nrs!,'114
110. Fu:: i9!'; 325,{-5:ìr € r93ì :3S8-n
rrad:o entocuqru s âtusrâE!o!Íúscorn. E{.

ln caRÌoRro MsELo . 1. oFrcto DE NoTAs DE MANÂus

l!| à@ a..ps-ôB:$ r/ e?.l2iiìì3rrÍ À.r0amRbÀ!úl

SÊLO ELEÌRONICO DE
C.r!íco qLJa g prasÊnt€ ! or ginrl

^,'t 
70 Inc so v da Ler no

soro AUTENT04í
Emúdo oo. CÁnLos
FUNEÍJ 0.32 FUNDPAM

alJÌoR ?ADO - 065
I

socro(A) QTDE DE QUOTAS

MARCIO PINTO MARTINS TUMA 196.000 quotas (cento e noventa e
seis mil quotas)

NICOLLE SOUZA DA SILVA SCARAMUZZINI

TORRES

204.000 (duzentas e quatro mil quotas)

FUNDPGE 0 10 TOÌ^!: Rl
190

7 11 
'10 

19



a-

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os atos comì:ns, ou seja, que não estiverem inclusos no item acima,
bem como as movimentações bancárias, poderão ser praticados por quaisquer dos sócios gerentes,
isoladamente.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Serão considerados sem efeito, nulos e ineficazes os aros que
qualquer componente da sociedade, no uso da razão social, vier a praticar em desacordo com o
objeto social da mesma.

PARÁGRAFO QUARTO - A administração da sociedade competirá exclusivamente aos sócios
Márcio Pinto Martins Turna e Nicolle Souza da Silva Scaramuzzini Torres, porém a atuação do
sócio Marcio Pinto Martins Tuma terá caráter subsidiário e ficará reservada para as hipóteses de
impossibilidade de atuação da sócia Nicolle Souza da Silva Scaramuzzini rorres.

PARÁGRAFO QUINTO - Ordinariamente as guias de retirada serão recebidas pela sócia gerente
Nicolle Souza da Silva Scaramuzzini Torres, que por sua vez fica obrigada a prestar contas
mensalmente com o outro sócio, mediante apresentação de planilha contendo todos os
recebimentos, sob as penas da lei.

CLÁUSULA QUINTA - DA ORGANIZAÇAO GER-ENCIAL DA SOCIEDADE - FiCA
definido intemamente que a Gerência Jurídica, Financeira e Administrativa do Escritório Tuma,
Tones & Advogados Associados.será exercida. pela sócia Nicolle Souza da Silva Scaramuzzini
Torres, cabendo ao sócio Márcio Pinto Martins Tuma o suporte consultivo contínuo e o apoio nas
ausências da sócia Nicolle Souza da Silva Scaramuzzini Torres.

CLÁUSULA SEXTA - Os sócios, no exercício do seu mister administrativo ou judicial, são
responsáveis, inclusive financeiramente, por falhas na sua atuaçãó;.se para estas tiverem contribuído
omissivamente ou comissivamente, conforme avaliação a ser dfetuada pelos sócios à luz dos
critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

cLÁusuLA SÉTIMA - Sem prejuízo do previsto no parágrafo euinto da cláusula euaÍa os
sócios gerentes se obrigam, sob as penas da lei, a apresentar/informar os honorários por si recebidos
em planilha, arquivo Íïsico ou progmma informatizado, no prazo de até 30 (trinta) dias do efetivo
recebimento.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os lançamentos realizados indevidamente a maior
qualquer dos sócios, os quais acarretem a modificação na distribuição de receitas
poderão ser ressarcidos segundo critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
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CLÁUSULA OITAVA - Havendo necessidade de ingresso de aporte financeiro pessoal dos sócios
na oonta da Sociedade, a Gerente Financeira deverá comunicar aos demais sócios com antecedência
mínima de 5 (cinco) dias corridos, salvo justificada impossibilidade.

r..:-.s.: ..- -.,C!ÁUSULA"NONA - É vedado.a qualquer'dos sócios atuar em atividades em que concorre o11

poderia concoÍrer com a Sociedade em qualquer area do direito, .judicialmente ou
extrajudicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA _ DA PARTICIPAÇÃO Nos LUCROS E NAs PERDAS - A
participação nos lucros e despesas do escritório, salvo o previsto no Parágrafo Único da Cláusula
Vigésima Segunda, se dará conforme disposto a seguir

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As despesas ordinárias serão rateadas igualmente entre os sócios e as
despesas para aquisigão de bens móveis ou imóveis e/ou para investimentos serão realizadas na
proporção das cotas sociais de cada sócio.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O lucro será rateado conforme abaixo:

PARÁGRAFO TERCEIRO - Para fins d.e enquadramento nesta cláusula o faturarnento será
calculado pela média mensal no trimestre, cujo resultado irá deterrninar o enquadramento do
tdmestre imediatamente subsequente.

PARÁGRAFO QUARTO - O presente contrato contempla todos
Escritório, sejam eles convencionados, fixados por arbitramento
sucumbência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRJMEIRÂ - Será eferuado balanco narrirr
resultado societario havido, sendo facultado à sociedade ratear os lucros na forma deste È1=.
instrumento, obedecidas
para a boa gestão.
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R$30.000,00 a R$49.999,99 37,25% 62,75%

R$50.000,00 a R$69.999,99 29,8% 70,2%

Maior ou igual a R$70.000,00 22,35% 77,65%
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cLÁusuLA DÉCIMA sEcuNDA - DIR-EITOS E DEVERES Dos sócIOS - os sócios se

obrigam a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina da OAB.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Não haverá hierarquia nem subordinação entre os sócios,
, . - . -devendo os mesmos se tÍatarem com consideração e respeito recíprocos.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - Não haverá jornada mínima ou máxima de trabalho, horários
de entrada e saída do escritório ou banco de horas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Cada advogado deve estar ciente das suas responsabilidades
perante a sociedade e, principalmente, em face dos clientes, devendo cumpri-las rigorosamente,
dentro dos prazos.

PARÁGRAFO ÚNlco: os sócios se obrigam a comunicar aos demais, de forma profissional,
qualquer fato que tomem coúecimento e que julguem merecedores de orientação, sempÍe no
sentido do crescimento profissional do indivíduo.

cLÁusuLA DÉCIMA SEXTA - Após I (hum) ano de trabalho, cada sócio gozarâ de férias pelo
período de 30 (trinta) dias.

PARTIGRAFO PRIMEIRO - Nos períodos de férias e de licença maternidade, esta última pelo
interstício de quatro meses, o sócio gozará das receitas sem redução ou acréscimo de direitos. Os
demais casos serão resolvidos conjuntamente pelos sócios, por equidade.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As férias serão gozadas preferencialmente nos dias em que houver
recesso do Poder Judiciario (20 dias), e o período remanescente (10 dias) será gozado no decorrer
do ano e coberto pelo outro sócio, sempre compatibilizando õ afastamento previamente com os
demais sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RT,SPONSABILIDADE DOS SÓCIOS - A SOCiEdAdE,

os sócios e associados responderão subsidirária e ilimitadamente por comprovados danos causados
aos clientes que sejam exciusivamente decorrentes de sua ação ou omissão no exercício da
advocacia, conforme inciso XI do aú. 2o do Provimento cFoAB n'. 112/2006 e provimento no.

14712012 do CFOAB. nllll,
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na hipótese de o patrimônio da sociedade ser insuficiente p-u V
responder pelos danos mencionados ïro cctput, a participação dos sócios e associados nas perdas 

",' 
'o

sociais será arcada integÍalmente pelo(s) sócio(s) eiou associado(s) que deu(ram) causa, por uçao ou Q_Ëf
omissão devidamente comprovados por decisão judicial transitada em julgado, à perda social. na H[;.
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deu(ram) causa à perda social e os 10oÁ (dez por cento) remanescentes serão divididos entÍe os

demais sócios e/ou associado(s).

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais
. . estranhas ao exercício profissional ou que.não envolvam a prestação de serviços jurídicos, conforme , .

estabelecem os arts. 1.052, 1.054 e art. 997 ,VIII, também do Código Civil.

cLÁusuLA DECIMA oITAVA - DoS ADVocADos ASsocIADos - A sociedade poderá

manteï em seus quadros, na categoria de advogados associados, sem sujeição a regime empregatício

nem vinculação societaria, profissionais liberais autônomos, que prestarão serviços advocatícios a
clientes da própria sociedade em colaboração com os sócios, percebendo retribuição exclusivamente

pela participação efetiva nos trabalhos desempeúados, sendo-lhe facultado manter clientela pessoal

e advogar isoladarnente, recebendo honorrários diretamente de seus patrocinados, vedado, apenas! o

patrocínio de causas contra cliente da sociedade e a atuação em concorrência com a sociedade, nos

nichos de trabalho em que estajá atua.

PARÁGRAFO UNICO - Os advogados associados, desde que devida e previamente autorizados
pelos sócios, por escrito, poderão utilizar a denominação social exclusivamente para atos de

advocacia de cliente da sociedade, vedada a utilização para quaisquer outros fins, inclusive para
patrocínio fora da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - O advogado vinculado à sociedade, seja sócio ou associado, que

estiver incurso em qualquer dos impedimentos referidos nos aÍs. 27 a 30 da lei no 8.906 de

04.07.194 (Estatuto da advocacia e da OAB) estará impedido de exercer representação dos clientes

da sociedade.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - O sócio que desejar se retirar da sociedade comunicará aos demais

formalmente, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, e suas cotas serão colocadas à.- disposição dos demais, devendo ser indenizado naquilo que couber, sendo que a forma de cálculo
da referida indenização considerará os valores do efetivo patrimônio social, atualizados à data, e o

pagamento ocorrerá em até 12 (doze) parcelas mensais.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA _ DA MODIFICAÇÃo DESTE CONTRATO
SOCIAL - Dependem de deliberação unânime dos sócios todas as modificações deste contrato
social, exceto aquelas resultantes de matérias versadas na cláusula seguinte.

CLÁUSULA \TGÉSIMA SEGI]NDA - Do FALECIMENTO oU DA INTERDIÇÃO DE
SÓCIO - No caso de falecimento de um dos sócios, o montante de suas quotas será pago em até 12

(doze) parcelas mensais aos seus herdeiros ou sucessores, contados do falecimento, e o resultado da

sociedade, apurado até o dia do evento (demandas ajuizadas até esta data), será pago
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herdeiros ou sucessores à medida em que forem sendo recebidos pela sociedade, até o último dia do
mês subsequente ao do referido recebimento. Na hipótese de interdição, aquele montante, apurado
nas mesmas condições estabelecidas para o caso de falecimento, será pago ao representante legal do
sócio interditado. Em ambos os casos, os demais sócios decidirão dar continuidade ou se extinguem
a sociedade.

PARÁGRAFO ÚUICO - Nos casos de falecimento ou incapacidade de qualquer dos sócios, o seu
sucessor/representante legal terá direito a receber os honorarios que seriam de direito ao sócio com
o redutor de 5070 (cinquenta por cento).

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA RT,TIRADA _ A retirada de quaisquer dos sócios
da sociedade ou de ambos será antecedida necessariamente de negociação preliminar onde serão
apr.rados os direitos materiais e imateriais, pretédtos e futuros, peÍencentes a cada um, à luz dos
critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-
se, necessariamente no dia 3 I (trinta e um) de dezembro de cada ano.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - A destinação do resultado do exercício social será
deliberada por ocasião de reunião extraordinaria, a realizar-se até o dia 31 do mês de janeiro do ano
subsequente, entre os sócios.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA _ DA QUARENTENA - Em caso de retirada da sociedade,
fica vedado aos sócios retirantes o atendimento, consuitoria e representação dos clientes e das
categorias que constem ou teúam constado da base de clientes/categorias do Escritório de
Advocacia, pelo prazo de 3 (três) anos contados da data da retirada.

PARÁGRAFO ÚnfCO - Na hipótese de qualquer dos advogados não sócios deixar de prestar
serviços à sociedade, fica estabelecida quarentena de 24 (vinte e quatro) meses paÍa exercer a
advocacia contra ou a favor dos clientes que a sociedade possuía no período em da prestação de
serviços, bem como para a atuação em concorrência com a sociedade nos nichos de trabalho em que
estajá atua, sob pena de cometeÍ infração ética e de responder por perdas e danos.
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b) Idoneidade comercial: comprovação de inexistência de ocorrências no SpC/SERASA.

c) Idoneidade Judicial: apresentação de certidão negativa de processos cíveis, criminais e
execuções, nas Justiças Federal, Estadual e do Trabalho. A existência de ações sem condenação será
avaliada pontualmente.

d) Idoneidade profissional na OAB: apresentação de certidão negativa de processo disciplinar na
OAB. A existência de ações sem condenação será avaÍiada pontualmente.

e) Pós-Graduação: apresentação de diploma ou certificado de conclusão de pós-graduação em
direito.

f) Experiência prévia na sociedade: prestação de serviços advocatícios no âmbito da presente
sociedade pelo período mínimo de 12 (doze) meses.

PARÁGRAFO ÚNICO - Cessão das cotas - O ingresso de novos sócios será viabilizado a partir
da renúncia das cotas de algum dos sócios, não havendo necessidade de renúncia conjunta;

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DAS DISPOSIçÃOES GERAIS - As hipóteses não
previstas neste contrato serão resolvidas conforme o bom senso, a ética e os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé.

Fica eleito o foro da cidade de Manaus-Am, para dirimir toda e qualquer questão ou controvérsia
oriunda do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que possa
seÍ.

E por estarem assim as Partes, justas e contaÌadas, assinam o presente Instrumento em quatro (04)
vias de igual forma e teor, na presença das'Íestemúúas abaixo.

Belém/PA, 02 dejaneiro de 2015.

Márcio Martins Tuma Nicolle Souza Da a Scaramuzzini Torres
OAB PA ".12.422 OAB PA no. 14.839
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AMAZOI.IAS

2015

CERTIDÃO
sEC - 564t201s

CERTIFICO constar o Processo no 06 -
K/20L5, deaidamente julgado pela Câmara Especial dn Ordem dos
Adaogados do Brasil - Seção do Amazonas, que aproaou em 24 de

feaereiro de 2075, o Registro de Sociedade Ciail sob a denominação
OTUMA, TORRES Ú ADVOGADOS ASSOCIADOS',
constituídq pelos Adaogados: Dra. Nicolle Souza da Silaa
Scaramuzzini Torres e Dr. Marcio Pinto Martins Tuma, inscritos
nesta Seccional. CERTIFICO ainda, que o escritório da sociedade
está localizado na Rua Rio laztari, no999, (antigo no02), Sala 02,
Conjunto Vieirolaes - Bqirro: Nossa Senhoía das Graças, CEP:
69.053-770, Manaus/Am, destinado à prestação ,de seruiços de
qduocacia em geral, assessoria e consultoria jurídiea, recebendo o
Registro sob o no 473/2015. Pqre.cer da Câmara Especial, datado de
24 de feaereiro de 2075 e publicado no Di.ário Ofcial do Estado em 1.0

de março de 2015. CERTIFICO, por fim, que o registro de Sociedade
é isento do pagamento das anuidades. Do qüe, para constar, eu Iara
Regina M. de Souza(&turS, Auxiliar da Seuetqrin, laarei a presente
Certidão, aos 27 dias do mês de setembro de 2015, a qual aai abaixo
nssinada pela Secretária-Geral, da OAB/AM.

Secretária-Geral

Av. Jornalista Uïiberto Calderaro Filho (antìga Rua Paraíba) n" 2000 - Adrianópolis
Fones (092) 3642-0016 / 323ô-ô691 Fax: 3236-7509

E-mail: cadastrosec@oabam.org.br
Manaus-AM- CEP 69.O57 -o21
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l"ALTERAÇÃO CONTRA
SOCIEDADE DE ÀDV
TUMA, TORRXS & ADV
ASSOCIADOS SOCIEDAD
ADVOGADOS

PeÌo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, MÁRCIO PINTO
MARTINS TUMA, brasileiro, casado, advogado, com endereço de correspondência na
Avenida MagaÌhães Barata n. 192, Nazaré, Belém-PA, CEP 66040-970, inscrito na OAB/pA
sob o n. 12.422 e OAB/AM 702-A, bem como no cadastro do CpF sob o n.686.025.292-87 e
NICOLLE SOUZA DA SILVA SCARAMUZZINI TORRES, brasiÌeira, casada,
advogada, com endereço de correspondência na Av. Boulevard Ávaro Maia, n. 1421,, apto
803, Adrianópolis, Manaus-AM, CEP 69.057-035, inscrita na OAB/PA sob o n. 14.839 e da
OAB AM 679-A, bem como no cadastro do CPF sob o n. '795.36'l .002-04, ajustam e
contratam, na melhor forma de direito, a 1â AÌteração do Contrato Social de TUMA,
TORRES & ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrito
no CNPJ sob o n. 22.481.6811000L-67 e registrado na Ordem dos Advogados do Brasil
Seccional Amazonas sob o n. 47312Ot5, mediante as cláusulas e condições que mutuamente
se outorgam e aceitam, obrigando-se a cumpriJas, cuja alteração se regerá pelas cláusulas
seguintes e pela legislaçáo que disciplina a matéria, em especial a tri no 8.906, de 04.07.94:

cLÁusuLA PRIMEIRA - DA SEDE DA EMPRESA: Os sócios ajustam, de comum
acordo, a alteração da sede empresarial para o endereço sito à Rua Ferreira Pena no 170,
Centro, Manaus/AM, CEP: 69.010-140, a parrir de 2510912015.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RAZÃO SOCIAL: Em atendimento ao Plovimento
1212006, art. 20, $1o, fica alterada a razão social para TUMA, TORRIS & ADVOGADOS
ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

CLÁUSULA TERCBIRA: Permanecem inalterados os demais dispositivos constantes do
contrato social.

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam as partes o presente documento em quatro
vias de igual reor e valor. na presença de que também subscrevem.

setembro de 2015.

MARCIO PI
o

MARTINS TUMA
412.422

DL,S ',., ÍtN t ua

, .--:1
\le ?9
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OAB/PA 14.8i89 /
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AMAZONAS

CERTIDÃO

sEC -530/2016

l

CERTIFTCO constar o Processo no 06 - ruzT6, devÌdãmente jutgado peta Çàmara Fspecial da
Ordem dos Advogados do Brasil - Seçáo do Amazonas, que aprovou em 08 de Julho de 2016 a 1" Alteração
contratual da sociedade cìvil deiominai!ã "TUMA, ToRREs & ADvoGADos ÁssocrÁDos, - atterando a 1.
alteração do Contrato social com a mudança de enclereço de sua sede guê passa a funcionar à Rua Feneira pena,
no 170, Baìno: centro, cEP: 69.010-140, Manaus-Am, a paftir de 25/09/201s. Requerem por fim, em, atendimento
ao Provìmenta 112/2016, artiga z', g 1', a alteração da razão sociat para "TUMA, ToRREs & AD\/aGADos
ASSOC/ADOS SOCIEDADE DE ADVOÈADOS". Parecer da Câmara Especial, datado de 0B de Julho de
2016 e Publícado no DÌário oficial Eetrônico da )AB/AM em 11 de Agosto de 2016. Do que, para
constar, eu VERA LUÇIA GoNçALVES'GARclA, Chefe da SecretarÌa, lavrei a presente Ceftidão, aos 1í.
dia do mês de Agosto de 201 6, a qual vai abaixo assinada pela secretária-Geral da 1AB/AM.
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PROTOCOLO :35'752016
LOCAL: SECRETARÌA
REQUERENTE: DIÁRIO OFICÌAL
ASSLINTO . DIÀRÍO OFIC IAL
DATA/HORA : 11/08i201ó 03:53:t8
USUARÌO : VERA LUCIA GONÇALVES GARCIA

miário Ofïc:^a,l

AMAZONAS

P.ocerro ni o6-rizoro

Feito: ALTÈRAçÃO CONrnerUel

Tnteressados: Dr. Marcio Pinto Martins Tuma e Dra.
Nicolle Souza da Silva Scaramuzzinì Torres -"TUMA, ronnrs & ADVOCADOS
ASSOCIADOS".

EMENTA:,. aI-reneçÃO
SOCIAL DE SOCIEDADE
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Vistos, relatados e discr"rtidos os presentes autos em
que os Advogados sócios da Sociedade de Advogados..TUMA, TORRES & ADVOGADOS
ASSOCIADOS", requerem a 1a Alteração do
ClontÍato Sotial com a mudança de endereço de sua
sede que passa a funcionar à Rua Ferreira pena, no
170, Barrro;.Centro, CEP: 69.010-140, Manaus-Am, a
partir de 2510912015. Requerem por fim, em,
aterrdimento ao Provimer.rro 112/2Arc, arligo 2", ô 1o,
a aÌrèr'açâd"da lazâo sociaÌ para "TUivl-A, TORRES
& ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE

DE ADVOGADOS". Acordam os conselheiros da

Câm4ra Es-B-ecial da Ordem dos Advogados do Brasil,

Seccional do Amazonas, à unanimidade, nos termos

do voto do Relator em deferir o pleito, posto que

fotam cumpridas as exigências legais.

Manaus, l l.de Agosto de 2016.
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25lA4l2O1A Comprovante de lnsc.ição e de Situação Câdastral

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

confira os dados de ldentiÍlcação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

R FERREIRA PENA

69.0í0-140 CENTRO MANAUS

(92) 3304-1291

241O2t2015

)rovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 25104/20í8 às 12:24:34 (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social

Páqina: í /'l

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sóbre porítica de privacidade e uso, clicÌgg_41ui.
Atuitlizc sua oá!'inrr

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
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Razão Social:
Nome Fantasia:
GNPJ/CPF:
Área Ocupada:
Data Concessão:
Logradouro:
Bairro:
Complemênto:
Número:
Nota:

22.481 .687 t0001-67

3010512017
RUA FERREIRA PENA
CENTRO

170

lnscrição Municipal:
Protocolo:
Cadastro lmobiliário:

22186901
25241719660t2017
6663

69010-140

TUMA, TORRES E ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
TUMA E TORRES ADVOGADOS ASSOCIADOS

CEP:
ESCRITORIO DE REFERÊNCIA - -

Atividade (s) Autorizada (s) - CN,AE(S) / Total de CNAES:1
Código - Dêscrição
't - 6911-701/00 - SERV|çOS ADVOCATíC|OS

- O Alvará de Funcionamento Provisório é concedido por melo eletrônico
considerando a legislação pertinente e a Ciência e Responsabilidade do
empresário ou responsável legal pela empresa ou sociedade.
- Este Alvará tem validade de 12 meses.
- Estê diploma deve ser Íxado em local visÍvel e de fácil acesso.

,-\

Parc consultar a autênticidadê deste documenÍo acessë o tink: httpl/semefalende,manaus,am.gav.bÍ



30/01/2018

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Recêita Federal do Brasil
Procuradoria-Gèral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A D|VIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: TUMA , TORRES & ADVOGADOS ASSOCTADOS SOCTEDADE DE ADVOGADOS
CNPJ: 22.481.687/000í-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certìficado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tribuiários administrados pela Secretaria
da Receita Federar do Brasir (RFB) e a inscriçóes em Dívida Ativa da união iDAU) iunto àProcurâdoria-Geral da Fazenda Nacional (pGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filìais e, no caso de ente federativo, para
todos os Órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refeíe-se a situaçãã Oo
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contrìbuiçÕes sociais prËvistai
nas alineas 'a' a 'd' do parágraÍo único do art. 11 da Lei no B.212, de 24 de julho-de 1991 .

A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍicação de sua autentjcidade na lnternet. nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.bÈ.

certidão emitida gratuitamente com base na portaria conjunta RFB/PGFN n. 1.751, de 2110/2014.
Emìtida às 13:43:36 do dia 14t1212017 <hora e datâ de Biasilia>.
Válida até 1210612018.
Código de controle da certidão: C448.C347.48ED.2A0F
Qualquer rasura ou emenda invalidaÍá este documento.
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Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Neqativa

Ccrtidão N" DâtÂ e IIorâ

24760676 25t04t2018
2:58:14 PM Hs

CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS

VáLlida 
^tê 

25/05/2013

TUMA TORRES & ADYOGÁDOS ÁSSOC/ÁDOS
RUA RIO JAVARI N.999, (Cj Víeiralves),NOSSÁ SENHORÁ D,MANAUS-AM,
cEP69.053.110
22.481 .687/0001-67
Serviços Advocaticios "

RAZÃO SOCTAL

ENDEREçO

CNPJ

ATIVIDADE

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as
buscas procedidas nos livros e legistros exìstentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos úttimos OS (cinco)
anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identiÍicado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é; únicá
emitida pela secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos ìnscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

* Dâdos fornecidos pelo declarante

Prrr cicrtu Jc raliJlçiu JcjÌ.1!cn;Jao. (on'rrh:rr': lrL p. w\v\ì.{..tir?,.an r.gor b r
Certidão emìtida de acordo conl a Resolucão 04199-Gsefaz.

IN

,u4h

.s\
httpr//online.sefaz.am.gov.br/certidaonêgativa/CertNeg_CertidaoO2.asp

ì.}í/1
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PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICTPAL DE FINANçAS, TECNOLOGIA DA INFORI4AçÃO E CONTROLE ÌNTERNO
SEN4ÊF

CÊRTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTË : TUMA, TORRES E ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS

ENDEREçO : RUA FERREIRA PENA, No: 17O, Quadra:, Lote:, CEp:6901014O
BAIRRO I CENTRO

ÌNSCRÌçÂO MUNÌcIpaL | 221a69o1

CNPI/CPF : 224a1647000167

Decla ra-se para os
relativo a TrÌbutos

Tributos

devidos fins que, em nome do sujeito
Municìpais, inscritos ou não em Dívida

CONSTAN4 DÉBÌTOS VENCÌDOS *****
HA DEBITOS VINCENDOS 'F**xx

passivo, NÃo CoNSTAM DÉBITOS lançados
Ativa, até a presente data.

23103 / 20LA

NAO
NÃO

**** * *x** * * * * * * * * * ** * * * * * * ************x****** * * ** * ******* * * * * ***** * * * * * * * *
* *** * * *** * * * * * * * * * * * * * * ** ** ***** * * *+******* * * * * * * * * * * *** * !. * * * * ** * * * * * * * * * *
*** * * ** * * * * * * * ** * **** * + * * * ******************x<x<x.x.**x********* ***** * * * * * * * * *
**** * *** * * * * * * * * * * *** * * * * * * ****************** * * * * ********** * * * ****** * * * * * *
*** * * *** * * * * * * * * * * ** * )k * * * * ********** *** *** ** * * * * * * * * * ** *x* rk * x x x x * ** * * x x * )k )k

** * * )k * * * * * * * * * x * * * * xxx x * * * * x***************** * * * * * ***** ****)k * * * * **** * * * * * *
** * x xxx x * * * * x * * * * * * *** * * * * * * * * * ****1.** **** r(t<* * * * * * * * *** * **** * * ** ***** * * * )k x
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * ***** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *** * * * * * * *** * x * xx

34L73 / ZOLA

Ceftidão expedida com base no Decreto no.7OO7/2OO3 c/c Dec. BB3/2011

2t/06/zOLa

ENDA MUNICIPAL
CONSTATADAS, MESN4O REFERENTES A
CO[4PREENDIDOS,

, VALIDAçAO

cND No34173/2018
Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou vìsite o portôl de Informações e
servìções sElvlEF ATENDE (http://semefatende.manaus.am.gov.brl) e ìnfome a chave de validacão
E43.269.89D'808. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no 14unicípio de Manauf$l
CNPJ/CPF do contribuìnte acima quatificado 

,.S**\1$

/(/a"^

httpsJ/stm.manaus.am.gov.bístm/servleVhwvdocumentos v3
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CertiÍìcado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 224a16a7 /000r-67
RAzão SOCial: TU[4A TORRES E ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADÊ

ADVOGADOS
Nome Fantasia:TUMA E ToRRES ADVocADos ASSocIADoS
Endereço: R FERRETRA PENA 170 / cENTRo / f4ANAUs / Af4 / 69010-140

A CaÌxa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certlfica que, nesta data, a
empresa acima identÌficada encontra-se em sÌtuação regular perante o
Fundo de Garantia do ïempo de Servìço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/04/2018 a 2I/05/zOLg

Certificação Número: 2018O47220022211242237

Informação obtida em 25/04/20f8, às 11:58:24.

A utilização deste Certifìcado para os fìns prevìstos em Lei está
condicionada à verÌficação de autenticidade no site da CaÌxa:
www,caixa.gov.br

2510412A18 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmp miÍpapel.asp

N
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https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Cí/CrÍlFgeCFSlmprimirpãpel.asp
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRJABALHISTÀS

Nome: TUMA . TORRES & ADVOGADOS ASSOCÌADOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
(MATRIZ E FrLrArS) CNpJ: 22.AeI .681 /O]AL_6j

CertidãÕ n": 143908004/2AIB
Expedição: 3A/07/20I8, às 11:47:30
Validade: 28/01 /2018 - 180 (centÕ e oitenta) dias, contados da data
de sua expedlÇão.

certifica-se que TUMÀ , ToRREs e ÀDvocÀDos ÀssocrADos socrEDÀDE DE
ÀDVOGADOS

(MATRIZ E FIÍ,IAIS). inscrito (a) no CNPJ sob o
n" 22.481-.68?/0001-67. NÃo coNSTÀ do Banco Nacionar de Devedores
Trabalhistas.
certidão emitlda com base no art. 642-A da consolidação dâs Leís do
Trabalho, âcrescentado pela Lei n" 12.440, de 7 de juÌho de 2011, e
na Resolução Administrativa n" I4jO/2OII do Tríbunaf Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
os dados constantes desta certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabâlho e estão atuafizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expediÇãÕ.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relaçào
a todos os seus estabelecimentos, agências ou fillais.
A aceitaÇão desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portaÌ do Tribunal superlor do Trabalho na
Internet (http: / /www . tst . j us . br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAçÃO TMPORTAN1E
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à idenr,ificação das pessoas naturais e j urídicas
ínadimplentes perante a Justiça do TrabaÌho quanto às obrigaçóes ,iÈ'..estabelecidas em sentença condenatória transitada em jurgado ou.* ôx
acordos judiciaìs trabalhístas, inclusive no concernente aos
recolhimentos p r e v i d e n c i á r i o s , a honorários, a custas, N\
emolumentos ou a recÕlhimentos determinados em lei; ou decorrent"s\$
de execução de acordos firmados perantê o Mlnistério púbrlco do \ì
Trabafho ou Comissão de Conciliação prévia.

-.i*$.N
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Editor de Texto.obs trami

AMAZONAS

cennoÃo
sEc - 354/2018

CERTIFICO, para consta o Processo no 06-lÇ2015, devidamente julgado peta
Câmara Especial da Ordem dos Advogados do Brasit - Seção do Amazonas, que
aprovou o Registro de Sociedade Cívil em 24 de fevereiro de 2015, sob a
denominação "TUMA, TORRES & ADVOÊADOS ÁSSOCTÁ DOS SOC\ÊDADE DE
ADVOGADOS", constituida pelos advogados Dr- Marcio pinto Martins Tuma e Dra.
Nicolle Souza da Silva Scaramuzzini Torres, inscritos nesfa Secclonat. CERT:FICO
ainda que, que o escrìtorio está localizado na Rua Ferreira pena, no 170, Baírro:
Centro, CEP: 69.01 0-140, Manaus/AM, destinado à prestação de serviços de
advocacia em geral, assessona e consultoria jurídica, recebendo o Registro sob no
473/201 5. Parecer da câmara Especial, datado de 24 de fevereiro de 201 s e
publicado no Diário Oficial do Estado em 10 de Março de 201 5. Do que, para
constar, eu, Fellipe Moreira, Auxiliar da secretaria, lavrei a presente certidão, aos
25 dias do mês de abril de 201 8, a qual vai abaixo assinada pela secretária-
Geralda OAB/AM.

_' ll{ì'-1 I ItíJ
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httpl/1 92. 1 68.0.1 02/dataged/indexprincipat.âsp
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ASSOCIAçÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔM|CA FEDERAL, Associação privada, com
sede na Avenida Efigênio Sales, no. 1005, Parque 10, CËP: 69060-020, Manaus-AM, inscrita no CNpJ sob o no.
04.170.338/0001-42, nesie ato representada pelo seu Presidente, OSMAR PANToJA DA slLVA, brasileiro,
casado, nascido èm 2210811968, filho(a) de Maria José Pantoja da Silva, bancário, portador da Cl. 813865
SSP/AM e dÕ CPF 291.665 942-00 domiciliado e residente à Rua Rodrigues Alves, 65, D. Pedro, CEP 69040-180,
Manaus - Amazonas, vem, atestar que o escritórjo TUMA, ToRRES & ADVoGADos AssoclADos
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, pessoa jurídica cadastrada no CNPJ na 22.481 .6871000-1-67, na pessoa dos
sÓcios Gerentes MARCIO PINTO MARTINS TUMA, portador da OAB/AM 702-A e NtcoLLE souzA DA stLVA
SCARAMUZZINI TORRES, portadora da OABIAM 679-A vem prestando a esta instituição serviços jurídìcos

,pecializados de advocacia pêrante as Justiças: Comum, Federal e especializada do ïrabalho, com atuação em
todas as instâncias dos tribunais sediados no Estado do Amazonas e TrÌbunais Superiores, e ainda perante
órgãos administrativos desde o ano de 2010, sendo desde o ano de 2015 com o atuaì CNPJ acima mencionado.

Nos serviços acima descritos encontram-se ainda a orientaçÕes jurídica para procedimentos de
pessoal e cível, emissão dê pareceres de todas as áreas jurídicas. inclusive Dirêiio do Trabalho, Constitucional,
Civel, Tributário, AssoÕiativo, Administrativo, inclusive nos temos de contratação, licitação e servidoÍês públicos, e
ainda análise e elaboração de contraios.

lnformo que os servìços vem sendo presiados, de forma satisfatória, e referem-se à deÍesa dos
interesses da instituição propriamente d,ta e ainda na defesa de seus associados num quantitativo aproximado de
200 processo trabalhistas e 27 processos administrativos.

Outrossim, informamos que não temos conhecimento de nenhum fato que desabone a conduta da
reÍerida empresa ê dos mencionados profissionais.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Manaus/AM, 25 de abril de 2018
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ATESTADO DE CAPACiDADE TECNICA

O BANCO DA AMAZONIA S/4, Ìnstituiçáo FinanceÌra PúbÌica Fecleral,
vÌnculada ao l\4inisterio da Fazenda, inscrito no CGC/MF, sob o no. A4.902.97910001-44,
estabelecido com sede na AvenÌda Presidente Vargas, no 800, Bairro da Campina, CEP:
66.017-000, Belém/PA, vem, através de seu Coordenador Jurídico, Sr. Sìlas Araújo de Lima,
atestar que o escritório TUMA & MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa juridica
cadastrada no CNPJ no 09.654.558/000 j -65 na pessoa dos Sócìos Gerentes MARCIO
AUGUSTO .MOURA DE MORAES, portador da OAB PA n" 13.209 e MARCIO PINTO
MARTINS TUMA, portador da OAB PA n" 12.422, vem prestando à esta SocÌedade de
Economia l\4ista, de forma satisfatóriâ, serviços juridìcos conforme abaixo:

. Contrato n" 2}Agf,]57

. ProcessoLicitatório: Credenciamento2009/005
,. Objeto: prestaÇão de serviços advocatlcios necessários ao patrocínìo ou defesa de

causas de interesse do contratante ern caráter temporário e não exclusivo, sem
vÍnculo empregatício, a ser exercido em todas as comarcas existentes na área de
atuação ll - Estado do Amazonas, con'ìpreendendo a atuação no contencioso das
áreas cÍveÌ, trabalhìsta, penal e tributária, (sem possibilidade de atuação em apenas
uma dessas áreas), no prlmeiro e segundo grau de atuação, exceto.
acompanhamento nos Tribunais Superiores em Brasília.

. Vigènc'a: 31 .12.20" A.

OutrossÌm, informamos que não temos conhecÌmento de nenhum fato que
desabone a conduta da referida empresa e dos mencionacjos proÍissionais.

Cumpre inforrnar que o escrítório TUI\4A & IVIORAËS ADVOGADOS
atua nos processos trabalhisias ativos indÌcados na relação em anexo.

l\4anaus/AM, 30 de agosto de 2012
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COMPANHIA DocAs oo paRÁ, sociedade de economia mista federar,inscrita no CNPJ sob o no 
-04.933.s5210001-oz, sediada na Avenida Ér".iJãnì"

largas, no 41, CEp 66.010-000, Belém-pA, u"*, ãìràue" do Diretor presidente
cARLos JosÉ poNctANo DA slr-vÀ,'"ì"=Lr'ir" o escritódo TuMA &MORAES ADVocADos assoctnoos,'p"Ëïiu rìa i"a cad astrad a n o c N p J
l:J9j94_sjs/0001-6s, na pessoa dos Sócios eér"nì"" úïRóïüücüsró
l!995A DE MORAES. portador da OAB pA n" 13.20e e MARCto ptNTo
MARTINS TUMA, pcrtador da OAB pA n" 12.422, vem prestanOo 

" è"t"sociedade de economia mista, de forma satísfatória, serviços i"iìOúo,conforme abaixo:

. - Contrato n" 34lZA11:

. Data de Assinatura: 1gl0StZO11 (DOU ZgtOSlZOl l):. Processo'Lìcitatório: Concorrência CDp/CpL No 021201 0;
' objeto: contrataÇão de escritório especìarizado no campo jurídico para presteÍ serviçosprofissionais de advocacia preventiva e contenciosa com prestação judiciar,

exirajudicial e de orientação e assessoramento nas áreas cÍvel, trabalhista,previdenciária, tributária. edministrativa, âmbientiar, processuar civir e comerciar comatuação em qualquer Íoro, juízo, instância, tribunal, repartiçÕes públicas, cartórios,pessoas de direito púbrico, TRT a", TRT 14" e TRT 1s. Regiaô e o rriounar o" iuliiçado Estado do pará e de Goiás, incÍuindo os Tribunais Superiores - Sff, Sfl, fiì,Tribunar Regionar Federar ía Rêgião, TJDFT e ïcr.J, visando atender aos processos ecasos inerentes â Companhia Docãs do pará _ CDp;. Vigência: 12 (doze) meses, prorrogável ate o limite legal.

Outrossim, informamos oue não.temos. conhecimento de nenhum fato quedesabone a conduta oa re'terioa emfd; 
" 

d;;Ë;ãionaoos profissionais.
\-'.-".. Belem-pA. 14 de fevereiro de 2012.-/":r,-ì1- ::r^." x:;r.^::-/-f+!- 
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A aovuxrsruçÃo DAs HIDRov'IAs DA altlzÔxrl
oCIDENTAL, sociedade de economista mistq vinculada ao Ministério dos

Transportes, por força do Convênio de Apoio Técnico e Financçiro para Gestão das

Hidrovias e dos Portos Interiores Nacionais n'' 007/2008-DAQIDNÏT' de 30 de janeiro

de200s,celebradoentreoDepaÍtamentoNacionaldelnfraestruturadeTransportes-
DNTT e a Companhia das Docas do Maranhão - CODOMAR' inscrita no Cadastro

Nacional de Pessoa Jwídica sob o no. 06.347.892/0A04'?0, com sede na Rua Marquês

de Santa CÍuz, no. 264, C*rrro, CEP 69'005-050, ManauíAM' veÍn' através de seu

Superintendente, Sr. Wilson Woltsr Filho, @! que o escritóÍio TUMA &

MORAESADVOGADOSASSOCIADOSS/S,pessoajurídicacadastradanoCNPJ
n". 09.654.558/0001-65, na pessoa dos Sócios-gerentes' ì&IRCIO PINTO MARTINS

TLMA, portador da OAB PA n'' 12'422, NICOLLE SOUZA DA SILVA

SCARAMUZZINI TORRES, portadora da oAB PA n"" 14'839 e MANUELLA

MARIA COTITINHO NfACEbb, portadora da OAB PA no. 15'824, vern prestando a

estaSociedadedeEconomiaMista.Federal,deformasatisfatóri4serviçosjurídicos
conforme abaixo:

o Confato n". 004/2009

r Data de Assinattra:25/0912009

o Ptocesso Licitatório: Tomada de Preços n"' 001/2009

. objeto: contatação de prestadores de serviços jurídicos (advogado(a)

e/ou sociedade de advogados) para a prestação de serviços profissionais

da área jurídic4 destinados à Administração das Hidrovias da Amazônia

Ocidental - AHIMOC)' de forma contenciosa e corsultiva' nas areas

trúalhistg cível, tributrári4 adminisfativa, licita$es' contratos e

demandas de Direito Comercial, a serern prestados junto às Justiças

Estaduat, Federal e do Trabalho, sÍn todo o território nacional' atern' de

atuar junto aos Tribunais de Contas do Estado do Amazonas e da União'

o Vigência: 12 (doze) meses, prorrogados a,té 24/09/2014' 'N
Outrossim, informamos que não temos coúecimento de nenhwn fato que

a conduta da referida empresa e dos mencionados profissionais'

Manaus-AM, 04 de agosto tle 2014'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINOPOLIS

ATESTA-DO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNTCíPIO DE SALINOFOLTS-pA, pessoa jurídica de direito púbtico,
Ìnscrita no CNPJ n" 05.149.166/0001-99, com endereÇo na Travessa pastor Ananias
Vicente Rodrigues, n" 118, Bairro Centro, Salinópolis-pa, vem, através do prefeito Sr.
Vagner Santos Curi, etestar que o escritório TUMA & ll,lORAES ADVOGADOS
ASSOCIADOS, pessoa jurídica cadastrada no CNpJ n. 09.654.558/0001-6b, na
pessoa dos Sócioè Gerentes MARCTO AUGUSTO MOURA DE MORAES, portador da
OAB PA n'13.209, MARCIO PINTO MARTTNS TUmA, portador da OAB pA n.
12.422, NICOLLE SOUZA DA SILVA SCARAMttzztNt TORRES, porradora da
OAB/PA no 14.839 e MANUELLA MARIA COUTTNHO MACEDO, portadora da
OAB/PA no 15.824, prestou à esta Municipalidade, de Íorma satisÍatória, ôerviços
jurídicos conforme abaixo:

. Contrato n" 06/2009.

. Data de Assinatura: OSlOZl2OOg.

. Processo Licitatório: Pregáo Presencìal n" 01/2009-CpL.

. Objeto: ContÍataçáo de sociedâde de advogados para prestaçáo de serviços
jurídicos, patrocínio e defesa de açoes do Município de Salinópotis, nas áreas
do Direito Civil, Administrativó, Trabalhista, Tributário e Constitucional, as.sim
como consultoria em licitaçóes e assessoria junto aos Tribunais de Contas.

. Vigência: até 3111212O12.

Outrossim; informamos que náo temos conhecimento de nenhum Íato
que desabone a conduta da reÍerida empresa e dos mencionados proÍissionais.

Salinópolis-PA, 31 de dezembro de z}i2. "'. :,- ,.':. ::7a..'*' - '-,1 t1 ,y'rt'.::1
;, ;^i t:. r r ,.tÃti,,1.:ci/-)\-ondl S'lLrRA N DA tr,rrÁ(5) dont ,l
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Travessa Pastor Ananias Vtcüìt. , n'1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTNOPOLIS

Vara Unica de Salinas.

Vara Unica de Salinas, EsÌaduâ1,

Fêderal - Judiciário do Pará, BeJém

1a Câmara Cível lsotada, ÌrìbunaÍde do EstadÒ do Pará, Betém
2â Câmara Cível Tribunalde do Estado do Pará. Betém

Vara Unica de Salinas. Tribunat de do Estado do Pará,

2a Vara de Fazêndâ
Belém

1a Vâra Federal. Tribunat Federal da 1a Belém

9ê Vara Federã1, Tribunal FederaÌ da 1â Heqião, Betém

1ã Câmara Cívet lsolada. Tribunat dê do Estado do

do Patá,

0000721 -74-2009,814 oO48

ïravessa

Salinas, Iribunal de do Estado do Pará.

do PaÁ,

gueq t" çldq,Bairro

'Y*"fi;::*ír!
''. 

/....'/,,,'üF^;ât,
Ëf

I
{í

aljÌlNÌ0úa531 ScDYrrltMzDDsT!1
v.l,dè o !rlo c1d.drô pôú.h.lom com br
!r3o: RS ó,00

Vara Unica castanhal, JustjÇa Federat , Secção Judiciário oo paãrcÃãnú
Vara Unica de Satinas, Justiça Federal _ Sêcçáo Judiciário do pará,
Vara Unica de Satines, JusÌiça Federal _ Secçáo Judiciário Oo pará,
Vara Unica de Salinas, Justiça Estadual, Satinópotis
Vara Unica dê Salinas, JustÌça Estaduat, Salinópolis
Vâra Unica qe Salinas, iustiça Estaduaí,
Vara Unica de Salinas, Jìrstiça do Trabalho,
3a Câmara Cível tsotada, JustiÇa Êstaduat. Betém
Vara Unica de Sâtinâs, Justiça Estadual,

Vara Unica de Salinas, Jqstjça Estadual,

Vara Unica Castanhal, Justiça Federal - Secçáo Judiciárjo do pará, CastanhaÌ
ã Câmara CÍvet tsolada, Justiça Estadual, Betém

Vara Unice Castanhal, Justiça Fedeíal - Secçáo Judjcìário do pârá, Castanhat
5a Câmala Cível lsolada, JusÌiça Estaduat, Betérn

Vara Unicâ de Salinas, Justiça Estâdral.
4a Câmara CÍyet tsotada, Justiça Estadual, Bêtém
Vara UÍica de Sâtinas, Justiça Estadual,

Vâra UnÌca Castanhal, Justiça Federat - Sêcçáo Judiciárìo do pura, C*tanfrat
00146556020104010000

2a Vara de Fazênda Públicâ da Capìtâ|, JustiÇa Estâduai. Belêrn
201 '1-3-01 5336,9 1a Câmara Cível lsolaqa. Ìribunal de Justiça do Estado do pará, Bêtém

201 1 -3-025747 -A

2a Câmarâ Cível Isolada, Tribunat de Justiça do Estado do pará, Belém
0001398,29-201 1 -814_0048 Vara Unica de Satinas. Triblnal de

6â Turma, Tribunat Regional Federal da 1â RêoÌão. Bêiém

001 8083-41 201 o-814,0301

6804- 1 7-2004-4-01 _3900

00001 41-88-2012-814-0048 Ìribunat de .justica do Estado do pará.
0030438-32-201 0,4_01 _3900

2avarade Fazendaptffi

2010-3-021683-7

Va.a Unica dê SaÌinas, TribunaÌ de Justiça do Êstado do pará.

Vara Unicq de Salìnas, ïribunal de Justiça do Estado do pará,
38 I 0000867-78-2007-814-0048 Vêra Unica de Salinas, Tribunat de Justiça do Ëstado do pará,

0000081 -1 B-2012-814-0048 Vara Uljcaje Salinas, Tribunaj de Justiça do Estado do pará,
40 r 0000082-03-2012 814_0048

0000083-85-201 2,81 4"0048

Dô! Fa lfr Telteruúo d! eèdidè Data,4rôrâ
!+rlLdopôr RoBlRTo AÌtúJo M cIEÌ, EscR
slLo ElÊraôlrca DE Flsclt-:zaÇÃo - TJAM , N

1çgË\"i<"i o'ri ' -
Ë"!.-1ï"",' '
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PREFEITI,JRA MUNIGIPAL DE SALINÓPOLIS

(1.

v

1ü

0000085-55-201 2_8.1 4_C048 Cível Vara lJnica de Salinas. Tiibunâl .iê .Jô tr.râ.lô .lô PârÁ
44 0000336-73-2012-814,0048 Cível ÌVarâ Unica de Satinas. TrÍbrrnãr .jê . t, 'e ^â 

ír^ ç.,..r^.,^ o.., o^"^rlll
45 0000043-61 -2004-81 4_0048 Civel Vara Unica de Satinas, Tribunal de JusiiÇa do Estado do pará

0000557-76-2007-81 4-0048 Civel Vara Unica de Sâlinâs Trih nâi .Ja.Ì,i.ii^â d^ trêìô.{n â^ Dâ?á
000ï 154-98-2007_814_0048 Crvêl Vara Unica de Saiinas, Tribunal de Justjca do Este.jo dcr pârá SâtinÁhôtic

4A 0001 1 55-93-2007-81 4_0048 Civeí I Vara qnica de Satinas, Tribunat de Jusiiça do Estado do pará, Salinópotis
Urvel I Vara Unica de Salinas, Ìribunal de Justica do EslacJo .lo pârá SâìinónôÌre

49 0001 1 83-71-2008-81 4,0048
50 0001249 95-201.1 814 oC48 Cível ] Vara Unica de Satinas, T.ibunaj de Justjça do Estâdo cio pará, Satinopotis
51 00a12A2-27 -201 1 -A1 4-0048 Cível 

I Vara Unica de Satinas, ìfibunet de Justiça do Estado do Éará, SatinOporis
0001337-43-201 1,814-C048 Cível I Vâra Unica de SâÌjnâs. Trihrhâj .tê.r,,rii^â ,-t^ trêr.Á^ .tô D-.Á e-rì^;^^,;-

53 0001408-34-2009-814_0048 Cível Vara Unica de Salinas. Tribunel rJê .Irsriêâ dô trciâd. n^ pârÁ
54 0001 557-10-201 1-814-0048 Civel I Vara Unica de Satinas. Ìribunat de Jostiça do Estado do pará, Satinopotis

0001 754-71-20íO-814,0048 Cível Vara Unicâ de Salinas, ÌribunâJ de .lô F.tâ.lô.1ô Pâ14
56 0000539-90-2008-81 4-0048 Civel Vara Unica de Salinas, -tribunat 

de Justiça do Estado do pará, Satinópotis
57 0000009 50-2000-814_0048 CívêJ Vara Unica de Sâlìnâs Tribrhár.rê l â^ ÊêtôA^ A^ o-.^
58 0000043,82,2005 814-0048 Cível Vara Unice de Salinas. Tribunatde .lô trêtr.l^.1^ Pâ.á

00002i 0-52-201 .1 -814-0048 Cívêl Vara Unicâ de Salinas, Tribunâj de Justiça do Estado do pará, Satinópotis
60 o000265-81 -2007-814_0048 CiveÍ Vara Unica de Salinas, Tribunal de Justica dô Estâ.jô.1ô pârá
61 0000284-83-2007-81 4_0048 cívèt Vaia Unìca de Satinas, Trlbunat de Jusjiçâ do Estado do pará, Satinópotis
62 0000285:78-2007-81 4-0O48 Cível Vera Unica de Satinas, Ìribunal de JusiiQa do Estado do pará, Satinópolis

ooo0303-Bs-2ooz-fi ì-0048 Civel VaÍâ Unica de Satinas, Tribunat de Justiçâ do Estado do pará, Salinópoils
0000304-80,2007-8 1 4-0048 CiveJ varâ unica de saJinâs- Tribrrnâl .lê . Jt Íêri.ã .r^ trêiâ.r^.ì^ oâ.4 côI^^^^|-

65 0000448-0s-201 o-81 4,0048 Cível Vara Unica de Sâlìnas, Tribunal dê JLrstiça do Estado do pará, Salinópotis
66 0000449"97-201 0-814-0048 Civel Vara Unica de Salinas, Tribunat de Justiça do Estado do pârá, Satinópolis
ã7 0000460,42-201 0-8 i 4-0048 Civel Vara Unica de Salinas, Tribunaj de Justiça do Estado do pará, Satinópotis
68 0000492-68-2oos-BJ4-0048 ] cívêl Vara Unica de Sâlinas, Trib!nal de Justiça do Estado do patá, Saljôópotis
69 0000694-36-2010-814-0048 Cívêl Vara Unica de Salinas. Tribunal de Justicâ dô Fsrâ.1ô .!ô pâ.á
7A 0000697-21-2010-814_0048 Civel Vara Unica de Salinas, Tribunal de Justiça do Eslado do pará, Sâtinópolis
71 o0007 7 7 -22 -20A6 - I 1 4 _OO 4 I Cível Vara Unica de Salinas. i,ilrn"t a. .t'+ieìl p"r^a^ì^ o"- "li^l72 0000780-28-2007-81 4_0048 Cível VaaA Unica de Salinas- Tribuôâl .lê.l'r<ti.i .tô trÈr..i^ .r^ o-.á
73 0000904-1 1-2008,814_0048 Civel vara Unica de Salinas, ïribunaÌ de Justiça do Estado do pará, Satinópotìs

0000905-06-2008-81 4_0048 Cível Vara Unica de Satinas, Tribìrnat de Justiça do Estado do pará, Satinópotis
75 0000965-39-201 0-8.1 4_0048 Cível Va.a Unicu du Salinas, T.i@
76 000Í 1 76-30-2009-814_0048 Clvel Vara Unica de Sâlinâs ÍribrÌnâr .lê r,êìi^. À^ trô{-.r^ /^ ó^.Á
77 0001 31 5-56,201.Í -8í4-0048 Cíve1 Vara Unica de Satinas, f riOu,ru. O"l*ri., dnìorotn n., p*
78 000135c-75-201 1 -814_0048 Cívêl Varâ {Jnicâ dê Sâlina. ïrih"n.r .rô
7si 0001414-80-2008_814-0048 Cível Vara Unioa de Sãlinâs. Tribunâl .iê . tn<ri.. .lô trêrâd^ â^ oâ.Á ê^,r^r^^':^
80 4000322,7 4"2011 -81 4-OO4A Cível vara unicadê salinâs. Tribunât .Jê.tleii.â.i^ Fêrââ^.r^ Õõ.í c^iì^:-^,:-
81 0000054-56-201 1-814_0048 Civêl Vara Unica de Salinas. Tribunât dê .i sti.â .tô trerâ.i^ .t^ D,.á
82 00001 23-36-2008-8 1 4_0048 Cível vara Unica de Salinas, Tribunal de Justiça do Estado do pará, SalinópolÌs
83 0000351 "42-2012-814_0048 Cível Varâ LJnica de Salinas. Tribunât dê.t cri.â .rô trêr4.1^ .i^ Ê'.rÁ coriôÁh^Íìô
84 0000354-94-201 2-814_0048 Cível Vara Unica de Salinas, Tribunat de Jus:iça do Estado do pará, Salinópolls

0000356-64-201 2-81 4_0048 Cívêl vara,t lljca de Satinas, ïribunat de J.,r1içqd!rtçãõ66ãiãTã1ffiõìã-I]
$
87

0000357-49-201 2-81 4-0048 Cível -Vâra Unica d{Satinas, Tribunât de ío oà:gra,"sár,Ì*tediS lã !
0000358-34-201 2-8 1 4_0048 Civel / vara unica /e 9affis, rribunat de üukìeAìb.Êaiãà;ldoFàJãì;iãï;
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0000431 -82-2005-814-0048 VaÍa Unica de Salinas, Ìribunal de Justiea do Estado do pará,
0016c99,97,201 2-4-01 _3900 5a Vara Fgderaj, Tribunal Regionat Federat da lâ Beaiáo. Belém
2012,3-AÁ675-1 Câmaras Cíveis Reunidas, ÌrÌbunal de JustiÇa do Estâdo do pârá, Belém
0000974-91-2010-814-0048 Vara Unica de Sâlinas, Trìbunal de Justica do Estado do paÍá.

Vara Unica de Saljìas. T'ibuna de Justiça do Estado do pará. Sâtinópo,is

Vara Unica de Salinas, Tribunat de Justiaa do Estado do pará,
0000992-98-201 0-8Í 4-0048

SÌJ -Superior Tribunat de J

000 1 040-52-20 1 0-8.1 4,0048 VaraUnica de Salinas, Tribunal de JustiQa do Estado do pará,

0001261-35-201 1 -814-0048 Vara Unica de Salinas, Tribunal de JustÌça do Êstado do pará,
0001 294-64-201 1 -814,0048 r/ara Unica de Sa'inas, Tribunal dê Justiça do Estado do pará,

0001295-59-201 1 -814 oO48 Vara Unicã de Salinas, Tribunat de
0001 3'1 2-50-201 0-81 4-0048

0001318-41-201 1-814,0048

0001361 -75-2009,8140048 Vara Unica de Salinâs, Ìribunal dè Justica do Estado do pârá.

0001398-29,201 1 -81 4-0048 Vara Unica de Salinas, Ìribunal de JustiÇa do Estado do pará,

0001 451 -34-2010-814,0048 Vara Un;ca de Sa'has, Tribunal de JustiQa do Estado do pará,

Vara Unica de Salinas, Tribunat de Justiga do Estado do pará, Satinópotis
000160í-81,201 1 -814-0048 Vara Unica de Salinas, Tribunal de JustiÇa do Estado do pará,

0001 652-75,2009-81 4-0048 Vara Unica de Saiinas, Tribunal de JLJstjça do Estado do pará,

0001695-75,2010-814,0048 Vara Unica de Salinas, Ìribunal de Justìca do Estado do pará.

000'1 976-28,201 0-81 4-0048 Vara Unica de Salinas, Triburiâi de Justiça do Êstâdo do Pará,

Vara Unica de Saliras. T'bunat oe Justiça do Estâdo oo oãrá,

0000001-40-1993,814-0048 Vara Unica de Salinas, Tribunal de Justiça do Estado do pârá, Satinópolis

Vara Unica de Salinas, Tribunai de Jusiica do Estado do pará.

0000867-78-2007-814-0048 Vara Unica de Salinas, Tribunal de Justiqa do Estado do pará,

Vara Unica de Salinas, Tribunal dê JustiÇa do Estado do pará, Salinópoìis
o000870,63-2007-81 4-0048 Vara Unica de Salinas, Tribunat de Justica do Estado do

Vara Unica de Salinas, Tribunal de justiça do Estado do pará.

0000084,70,201 2-8í4,0048

Vara Unica de Salínas, Iribunat de Justiça do Estado do pará, Saìinópolis
0001612-81-2009-814-0d43 Varâ Unlca de Sâlinas, ïribunal de Justica do Estado do pará.

Vara Unica de Salinas, Tribunal de Justica do Estado do Pará,

Vara Jn.ca de Sa;nas Tribunat oe Justiça do Estado do oará. Satiropotrs

Vara Unica dê Salìnas, ïribunal de Justiça do Estado do Pará, Salinópolis

0001 869-02-201 1 -814-0048 de Salinas. ïribunâl de

0000351-81-2009-814-0048

PREFEITURA MUNIC!PAt- DE SATINOPOLIS

0000359-41-2009 814-0048 CíveÍ Vara Unica cie Salinas, ïdbunat de do Estado do Pará,
Vara Unica de Sal'nas, Tribunal Ce do Estado dô

Vara Unicâ de Tdbunâlcie do Estado do Pará,

Vâra Unica de Salinas, I do Estado do Pará,

Vara Unica de Salinas. Tribunal de do Esiado do Pârá,

Vara Unica de Sa{inas, Ìíibunal de do Estado do Pará.

Vara Unicâ de Tribunai dê do Estado do Pará.

VaÍa Unica dê Salinas. Tribunal de do Estedo do Pâíá

Unica de Salinas, Tribunal de do Estado do Pará.

Vara Unica de Salinas, Tribunal de do Estado do Pará,

Vara Unica de Salinas, Tribuna! de Justiça do Fstado do Pará, Satinópotis

Travessa Rodrìgues, n" 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINOPOLIS

Salinópolis-PA, 31 de dezembro de 2012.

&na ur t:>,--'------------
í ---:_)

VAGNER SANTOS CURI
Prefeito Municipal

/",,

\rr..

Rodrigues, n" 1 18, Bairro Centro
1000 - Salinópolis-PA

-?Ìl;;;f.fd';i$ ,i
Fi|Dìa(s) c.",r.e .. :f : a ;1',.ï',,r1,r.;;1

h

Dou!{ Ern T4t!muì!o d. vrdrdc

Kou*$Is
ÚnLrrdo por RoBERTO 

^RlÚJO 
Ì\I^CEL,

sl!-o ElÌTRô]'rco DE nscÀÌl2acÁo rJ,
IUTENÌOoa531 JaD8N&r úQZZ2Mó
v.l'd. o !.1Ò crd.dro poftrk.loe coób.
P.toriló,oo

2012-3,015229-s Cível 5a Câmârâ Cível lsolâdâ Ìrih',nrl'lê I"êr'^â.r^ trê+â.r^.{^
134 201í3015336,9 Cível 1ã Câmara Civeì lsolada. Tribunal de Justicâ .io Fstâ.tô .tô pârá Rêtóô
135 0009713-97,2012-814-0006 Cível 1ã Vara Cíveì, Tribunat de Justiça do Esiado do pará, Ananindeua
136 000971 2- 1 5-2012-814-0006 Civel 104 Vara Cível, Tribunal de úsÌica do Ëstado do pará. Ananindeua

0009698-31,2012-814-OO06 Cível 104 Varà Cível, Tribunat de Justiça do Estado do pará, Ananindeua
138 21 82098201040.13900 Cível 7a Vara Federal, Iribunat Regiona' Federat da 1â Regjão, Betém
139 0000267-58-201 1 -814_0048 CÍvêl Vara Unica de Salinas, Tribunal de Justiça do Estado do pará, Capanema
140 0027998-63-201 0-4-01 -3900 Cívê, 9â Vara Federal, Jú!!iça Federat - Secção Judiciário do pará, Bejém
141 0005148 32-201 2-4-01 -3904 Cível Vara Unica Castanhal, Ìribunal de Justìça do Estado do pârá, Castanhat
142 7935-ô8,201 1 4-01 -3904 CívêÍ ' Vara Unica Castanhal, STF - Supremo Íribunal Federat, CasÌanhat
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PREFEÍTURA MUNICIPAL DE SALINOPOLIS
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PREFEITURA MI,JNICIPAL DE SALINOPOLIS

Vârâ

do TrabaÍhg, Tribunal Regional do Trabatho _ 8
Co Trabalho, -l'iibunal 

Fegionat do Tíabatho - B

do Trabalho, Tribunâi RegionaÌ do ïrabalho _ 8

do Trabalho, Tribunat Reoionat do T

do Trabalho, Tribunal Reaional do Trâbatho - I

do TrabaÍho, ÌrÍbunal Begionatdo Trabatho I
do ÌÍabalho. Tribunal Reoionat do Trabatho _ 8
do Ìrabathc, Trìbunal Reqional do Trabalho , I

do Trabalhg, Tribunal Reqional do Trabalho - 8

do ïrabalho, Tribunat ReoionaÍ do Trabatho - 8
Vâra do JLrizado EsDecial Civei@
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pREFEITURA MUNtctpAL DE sALtúopoLts
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do Trabalho, Ìribunal Reqional do lrâbatho -

Vara do Trabatho, Tribunat Fegional do Trabatho - I
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Editor de Texto.obs trami http:// 1 92. I 68.0.1 o2ldataged/processos/des pacho processo l.asp?..

AMAZONAS

CERTIDÃO

rES - 17444t2018

Certifico e dou fé, que revendo os arquivos ao meu cargo, deles

verifiquei constar a inscrìção definitìva do(a) advogado(a) MARCIO PINTO l\4ARTINS TUIVIA sob a

OAB/AM 4702 . Certifico também, que o(a) advogado(a) encontra-se quite até o ano de 2018. E, para

constar eu ROSANA I\4ESQUITA DA SILVA ( r-ì':c; r.r ) Auxiliar de Tesouraria da Ordem dos

Advogados do Brasll, lavÍei a presente certidão 25 de Abrìì de 2018.

r^J,ìIìl,tJ li(l
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Editor de TeÀ1o.obs trami http:// I 92. I 68.0. I 02/dataged-/processos/despacho processo l.asp?...

AMAZONAS

CERTIDÃO

TES - 17 445t2018

Certifico e dou fé, que revendo os arquivos ao meu cargo, deles
verifiquei constar a inscrição definitiva do(a) advogado(a) NtcoLLE souzA DA stLVA scARAtvluzzlNl
TORRES sob a OAB/Al/ì 4679. Certifico também, que o(a) advogado(a) encontra-se quite até o ano de
2018. E, para constar eu ROSANA l\ilESoulrA DA sILVA ( g-j.-inà) Auxiliar de Tesourarla da ordem
dos Advogados do Brasil, lavrei a presente certidão 25 de Abrìl de 2018.

:1,( r'r-r,l,r'i i,r jl
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TtlMÀ TOFÍIÊS F 
^rììr^r:n 

h^c
nr" ru,rãir. Ã" nï rio,Ëã"ã?"ìi.ã^úuo 

quì-rEUÃú- siMPLÉs

Cep; 69010-140, Manaus/Am
cNPJ 22.481.687t0001 _67

-qtq!.yv rdu..iiuiiiiij ai€.rltzaOO Jl oe Uezembro rle 2016

CLIENTÊS

ESTOôUFS

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTÊ

IMOBILIZÂDO

TorAL Do AÌlvo NÃo-crRcuLANrE

TOTAL DO ÁTIVO

AÌIVO
AÌIVO CIRCULANTE

Caixa
Bancos c/ l\,,1ovimento

Clientes

Êsloque de í\,4ercadorìas

ATlvo NÂo-ctRcuLANTE

Máouinâr ê FôrJ!:Ì2lr1en!!,!

Móvels e Utensílios
lnstalações
Obras em AndanÌenlo
CompuladoÍes e Perifericos
Veiculog
Depíecìações Acumuladas

2015

371.422,37

931,78
370.490,59

1 .7 7 5.538 ,22
1.775.$a22

0,00
0,00

2.14ô.960,59

12.203,24
ü,0ü

5.104,00
0,00

6 257 15

2.198.00
000

(1.35s,9Í)

12.203,24

, 2.159.í63,83

Manâus, 3í de Dezgmbro de 2016
,-1'

". 

t, 
,'--t\ , /\!\V--.\È r-l

Nìcolle Soura da Silvô Scalamuz2iíi --
Sócia AdmiÍÌistrâdorã
cpí:795.367.002{4

(eytl AÍìôe Caívalho Sâid

r8L nr urti0z6/o

fl
lt

^UTENIICO 
aprerenie iolocópú por conlqtr

Douiè Ern T?si€murho da c.rdrdÊ
lmrrrdo por RoEERÌo r8r,úJo MICIE!.
sE-o &lTRóMco DE FlscauzÀçÂo . Ít,
luIENT00453t2olaÍcv TQ!^?9Loa
vôl,de o *lo od.úô rodd$loÍn côm b.
Pr8orRl6,00

NLY^



TUMA, TORRES E AOVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLÉS

n-r" f"tt"it" Pena no 170 BaiÍro CentÍo

ceD: 69010-140, ManauslAm

cNPJ 22.481.68?/0001'67

Balanço Paüinìonial Realizado 31 de Dezembro de;úiô

PAsslvo
PASSIVO CIRCULANTE

oa RIGAço Es a FO RNt"to:)Intjo"oo, 
*u",onu,

OBRIGAÇOES A PAGAR
Contas a PagaÍ

oBRIGAçoËs ;iscÂi 
simples a íecolheí

OBRIGAçÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

SalâÍios a Pagar
Prclâboíê
lnss a Rêcolher
FGTS a Recolher

IRF a RecollìeÍ

DISTRIBUIÇÀO DE LUCROS
Dvrdendos a Pagar

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANÍE

PATRIMÔNIO LIQUIDO

2016

0.00

0'00

14-102,65
14.70?,65

9S.659,33
99 65S,33

195.416,92

100.930'18
33.483.6Ò
47 .218,25

9.063,95
4.720,94

1312.812,76
1,112.812.76

1.422.591'66

400.000'00
400.000,00

336.572'17

738.572,17

2.159',163'83

CAPIÍAL SOCIAL
CaFitalSocial

LUcRoS AoUMULADoS 
r ucros Acunìutados

TOÍAL OO PAÍRIMONIO LIQUIDO

TOTAL DO PÀSSIVO

Keytl Anne Cârvalho Sald

contãdoíâ
cRC ns 0160261o

Manaus, 3í de Dezembío de

AIÌIENTICO a presente lotocóP1a por

Dou!é !m Teslemuúo dÀ ved.de

Isrtrdo por EoBÉRl o l8^ÚJo M^CIE

Itrlw

sELo EiETRóNco DE nscauzÂçÁo

^úrlNIOo.í!31,Xtl?8QSDAXDsB9l0v.l,deo slo c!&dro Poüh.loÍn com br

rrgor$í,m



rUMA, TORRES E ADVOGAOOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES
Rua Fer.eìra Pena no 170, Brirro Certro
Cepi 69010.í40, Mrnaus/Am
cNFJ 22.4B1.687/000'1-67

Demonstrâção do Resultado do Exercicio de 20í6

VENDAS OE PRODUTOS, MÊRCAOORIAS E SERVIçOS
\/.n.r,ç 

' 4 pío4ìlt'os MÊra.dôriâs c Sprvicôs
(.) Deduçóes de TÍibulos, Abatimentos e Devoluções

= RECEìTA LIQUIDA

{-} cusïos DA oBRA
Custos da Obia

. 
= LUCRO BRUTO

(-) DESPÉSAS OPÉRACTONA|S
Despesas AdrÌìrnìslraiivas
Despesas OpeÍaciofais
Despesas coÍn Pessoal

(DRE)

2016

1.721.236,06
1854.794.59

133.558,53

1.721.236,06

0,00
0,00

= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO RESULTADO FINANCEIRO

{+I) RESULTADO FINÁ.NCEIRO
Receilâs FinancêiÉs

G) DesÌlesas Financelras

= RESULTADO DO PERIODO

1.721,236,06

271.851,13
118.506,96

916,57
152.427,60

1.449.384,93

2,50

2,50

1.449.384,93

1.112.812,76

336.572,17

Oktribuição de Lucro

= RESULTADO LIOUIDO DO PERIODO

Manaus,31 de Dezembro de 201 6

\
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Nlcôlla sou!a dr silva scaramuzzini---
5ócia Administradora
Cpí:795.367-002,04

y'<ql *;cL
KeytiAnne Cârvalho 5aid

con!âdorâ
CRC ne 016026/0
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CERTIDÀO DE REGULARÌDADE PROFISSÌONAL ... Page ì of I

CONSELHO REGIONAL DE DO ESTADO DO AMAZONAS

atesta a resuraridade dos trabârhos Ìeinicos eraÀãiàJo; ;"" ,;ï;;""yì:ï;ïï i,ri"".
CONSEI-HO REGIONAL DE CONTABILIDAOE . AM
Certidão n.or AM/201 7/000 04 S9ô

ceRloÃo DE REcuLARIDADE pRoFtssroNAL

O CONSELHO REGIONAL DE-,-CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
3EEl,'ilï::,"^"rl:",I;1"!:l 1o"i1it.1o" "à-o'"."'íJoJ"i'"'.ï enconrra-se ern situaÇão,.-s.u i \ç9,v,,or, oprv dv e^y.çrLru aa aLtvlOaOe COntaOtl nesla data. de aCOrdO COm

ã:r;;ãïo*""n"rivas 
profrssionais, conforme estaoetecioo-Àà'ãrt*. zs u za do Decreto-Lei n.o

lnrorman os que a presente certidão nào qu,ta nem .nvalida ouaisque. posterioimente venham l'5qa 2n,rrìÀ^c .l--,'-qY9f 
d9btr9t ou infraçoes

atesta â rêô Iâri.tâ.tô.r^ô r.^1.^rL^^:.1_, 
. ,:;_,,": " .,.:,,, uej!ç rc9rètroì ileú como nao

ë 
li1ï {5ilôìïãt#5uâ"',!ii,il i;;; gg-u* *' -"

i('.vi.zt rè
Fínalidade: BALANçO pAÌRtrroNtAL, REGISïRADO NA JUNTA COtìTERCtALExercicio:2016

coníirme a existência deste documento na págiôa_,*.rw.crcam.org.br, medlante número de controle a

CpF : 644.800-462_91 Controte : 4757.6953.8522.9777

ÀUTENnCO i piêÍnte ioro!ôp,a plr !!nf€n.!!uÌr !m_Ìeíe4uú( d; qrdrde ryr.,, 
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sEto Er-EÌRóNao DF Ês."r,,

\ì-

hi
Í*
/q
t,

luTxNT@4!3t

K*tÈr
.*\:ó,.ì"I tr_o-rá!-

vrl,oe 
" 

rto 
"Laroroponririomrr3orAtó,00

I
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holtor oe rexÌo,oos ramt

AMAZONAS

CERTIDAO

cERTlFlco constar o Processo no 06 - l(2015, devidamente julgado pela câmara Especíal da
ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Amazonas, que aprovou o pedido de Averbação
da Sociedade Civil denominada "TUMA, TORRES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS", averbando seu Balanço Patrimonial, conforme o Provimento
rt" ii2i2AA6, Âriigu ô', 'v', ciu Ësiair.riu da Ádvur,auia da OÂõ, ressaiiarrdu errirei.arriu, que irão
se está fazendo a análise do conteúdo do mesmo, mas tão somente seu arquivamento para
registro. Parecer da câmara Ëspecial, datado de 25 de Abril de 201g. Do que, para constar,
eu Diego Mesquita dos Reis, Auxiliar da Secretaria, lavrei a presente Certidão, aos 25 dias
do mês de Abril de 2018, a qual vai abaixo assinada pela secretária - Geral, da OAB/AM.

sEc - 358/2018

\Íi1'-1t r-ti)

AUTENnCo ! treienle Íit!(opr, pú onftr.

http/1 92.1 68.0.102/dâtaged/indêxprincipal.asp

!{iaq



2610/.t2018 CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS CERTIFICA
que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste
Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas
prenogativas profìssionais, conforme estabelecido no art.25 e 26 do Decreto-Lei n.o 9.295146.

lnformamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisqueÍ débitos ou infrações que,
posteriormente, venhâm a ser ãpurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a
regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional dã Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE . AM

C€rtidão h.': AM/2018/0000í658
NoÌne: KEYTIANNE CARVALHO SAID CPF: 6,t4.ô00.462-9.1
CRC/UF n.o AM{í6026/0 CatêqoÍte: CONTADOR
Valldâd6: 25.07,2018
Finalidade: BALANçO PATRIMONIAL, RËG|STRADO tlA JUNTA COMERCIAL

Exercício:2016

confirme a existência destê documento na página www.crcam.org.br, mediante número de controle a
segurr:

CPF:644.800.462.91 Controte : 8691.1S24.i 5í 6.2457

rqút<

,/,- .,

IN

v
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TUMA, TORRES E ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDÂDE SIMPLES
Rua FêÍeira Pêna no í70, Bairro Centro
Cep: 69010-140, Manaus/Am
cNPJ 22.481.687/0001-67

Balanço Pãtrimonial Realizado 31 de Dezembro de 2017

ATIVO
,ATIVO CIRCULANTE

DISPONìBìLIDADES

CLIENTES

ESTOQUES

Caixa
Baiìcos c/ Nlovimento

Cllentes

Estoque de lúercadorias

2017

69.210,07
560,32

68.649,75

1.313.02s,36
1.313.025,36

2016

371.422,37
931,78

370.4S0,59

I .77 5.538 ,22

0,00 0,00
0,00 0,00

TOÍAL OO ATIVO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

N4áquinas e Equìpamentos
lmovel
Móveis e Utensilios
lnstalações
Obras em Andamento
ComputadoÉs e periÍericos

Veiculos
Depreolações Acurnu ladas

TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE

TOTAL DO ATIVO

ATIVO NÃo.cIRcULANTE

1.382.235,43

432.696,87
0,00

468.472,49
4.692,44
5.631,43

0,00
1.978,20

0,00
(48.077,69)

í1.071,86

1.814.932,30

2.146.960,s9

12.203,24
0,00
0,00

5.104,00
0,00

6.257,15
2.1S8,00

0,00
(1.355,S1)

12.203,24

2.159.163,83

lvanaus,3í de Dezembro de 2017

Cpfr 795.367.002-04'ì
,1-v Q.^^W

Keytì An'ie Cãru-ã lho Sa id

Contadorá

cRc n! o160z6/0

^IIIENTICO 
a presente ioiocüpLapor.onletu com o

Doúla Eú Tèstemu"hÒ daverdade

Emúdopor &OAERTO Án/tUJO MlclEL
sELo ELlT&ólìÌco D! FlscauzaçÂo
AIIIEM00ií531ÌOAG52saË!tr8563
V.11d. o s.lo cid.d.o pori.ls.loÍn combr
Pl.o;Rló,00

\-

'4ruu'' '-S\t'

uw-

NicolleSou2a da Silvã Sciramuzi
Sóciâ Administradora



TUMA, TORRES E ADVOGÀOOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES
Rua Ferreira Pena no 170, Bairro centro
Cep: 69010-140, Manaus/Am
cNPJ 22.48í.687/0001-67

Balanço Patrimonial Reâlizado 31 de Dezembro de 2017

PASSÌVO
PASSIVO CIRCULANTÉ

OBRIGAçOES A FORNÉCEDORES
Fornecedor Nacional

OBRIGAçÕES Â PAGAR
Contas a Pagar

oBRrGÂçÕES FTSCATS

Simples a recolher

OBRIGAçÕES TRABÂLHISTAS E SOCIAIS

SalárÌos ê pagar
Pro-laborc
lnss a Recolher
FclS a Reoolher
IRF a Recolheí

DrsTRlBUtçÃO DE LUCROS
Dividendos a Pagar

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

CAPITAL SOCIAL
CapìialSoclal

LUCROS ACUMULADOS

Sóclâ AdmlnÌstredora
Cp?. 795-367 -ODZ,O4

ContadoÉ
CRC ne 015025/0

Lucros Acumulados dê pe odos anierlores
LucÍo Aôumulado

TOTAL DO PATR]MONIO LIQUIDO

ÍOTAL DO PASSIVO

PATRIMÔNIO LIOUIDO

2017

0,00
0,00

12.626,51

15.898,í1
15.898,11

32.747 39

16.490,27
7.148,05
7.O37,51

1.348,79
722,n

968.067,32
968,067,32

1.029.339,33

400.000,00
400.000,00

385.592,97
336.572,17
49.020,80

785.592,97

1.814.932,30

2016

0,00
0,00

14.702,65
14.702,65

99.659,33
99.65S,33

195.416,92

100.s30,1E
33.483,60
47.218,25

9.063,95
4.720,94

1.112.A12,76
1.112.812,76

1.422.591,66

400.000,00
400.000,00

336.572,17
336.572,17

0,00

736.572,'17

2.159.í63,83

Manaus, 31 de Dezembro de 2017 N
Nicolle Soura da Silvã Scaíâmü



TUMA, TORRES E ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDÀDE SIMPLES
Rua Ferreira Pena n" 170, Bairro Centro
Cep: 69010-'!40, Manaus/Am
cNPJ 22.481.687/0001 -67

Demonstraçáo do Resultâdo do Exercicio de 20í7 (DRE)

VENDAS OE PROOUÌOS, MERCADORIAS E SERVÌçOS
Vendas de Produtos, Metcádorias e Seryiços
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos ê Devoluçóes

= RECEIÍÂ LIQUIDA

(-) cusTos oA oBRA
Custos da ObÉ

= LUCRO BRUTO

(-) DESPESAS OPERACIONAiS
Despesas Administrativas
Despesas OpeÉcionais
Despesas com Pessoâl

= RESULTADO OPERACIONAL ÂNTES OO RESULTADO

{+I) RESULTADO FINANCEIRO
Receitâs FlnanceiTas
(-) Despesas Financeiras

= RESULTADO DO PERIOOO

RESULÌAOO FINANCEIRO

2017

1 .417 .012,33
1.593.367,49

176.355,16

1.417.012,33

0,00
0,00

4 .417 ,012,33

399.924,21
151.518,15

547,47
247.858,59

1 .417 .088,12

15,57

1.417.088,12

968.0ô7,32

49.020,80

2016

1 .721 .236,06
1.854.794,59

133.558,53

1.721.236,06

0,00
0,00

1 .721 .236,06

271.851,13
118,506,96

916,57
152.427,60

í.449.384,93

2,50

0jírtbuìção d€ Lucro

= RESULTAOO LIQUIDO DO PERIOOO

2,54

1.449.384,93

1.,112.812,76

336.572,17

Manaus, 3í de oezêmbro dê 20,17

Sócia Admlnistradora
Cpft'19s.367 ,Ooz,04

Cootadora

cRc ne 016025/0

'1lta/4
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Nicolle Souza d.5ilvã Scà ra r,ì uzz inì

KeyiÌAnne CaÈãlho sald
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25t04t2018 CERTIDÃO DE REGUL.A.RIDADE PROFISSIONAL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADÊ DO ESTADO DO AM,AZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADÊ DO ESTADO DO AMAZONAS CERTIFICA
que o profÌssional Ìdentiflcado no presente documento enconlrâ-se em situãção REGULAR neste
Regiônal, apto ao exercíôio da atividâdê contábil nesta data, de acordo com as suas
prerrogativãs proíssionais, conforme estabeìecido no art.25 e 26 do Decreto-Lei n.'9.295i46.

lnformamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que,
posterlormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a
regularidade dos trabalhos iécnicos elaborados pelo proÍÌsslonal da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AM

CeÉidão n."r AM/20í8/00001542
Nome: KEYTI ANNE CARVALHO SAID CPFi 644.800.462-91
CRC/UF n.' AM-016026/0 Categorla: CONTADOR
Vafldade: 24.07.2018
Finalidãde: BALANço PÀTRIMONIAL, REGISÍRÂDO NA JUNTA COMERCTAL

Exetcíclo. 2017

ConÍirme a existência deste documento na págÌna wwwcrcam.org.br, mediante número de conirole a
seguÌr:

CPF : 6,14.800.462-9'1 Controle : 460S.6802.9371 .9939

lült*

$httpJ/www3,cfc.org,br/scrlpts/SeL_dhpv03AÌ!4.dll/login
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PODER JUDICIARlO
TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DO AMAZONAS

Comarca de lVanaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNC|A E RECUPERAçÃO DE CRÉD|TO

,ERTIDÃO No: 003595528

003$s8828

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuiÇão de feitos no sistema informatizado
do lnbunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de
24/0412018. Certificó NADA CONSTAR em nome de:

TLJ MA, TORRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, residente na Rua Ferreira pena. n.
170, , Centro, CEP: 69010-170, Manaus - AM, vinculado ao CNpJ: 22.4A1.687t0001-6i.;'

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

l\ilanaus, quarta-feira,25 de abril de 2018.

\\

W
\4o^

0039s8828

._$
PEDIDO N':
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DECT,ARjAçÃO NOS TERMOS DO TNCTSO :Oo(rrr Do ART. 7o DA CFl1988

TUMA I TORRES 6 ÀDVOGADOS ÀSSOCTÃDOS SOCTEDÃDE DE

ADVOGADOS, sociedade registrada na OAB/AM sob o no. 413/2015,
inscrita no CNPJ de n" 22.48I'6ü /AAAI-6'Ì, estabelecida à Rua

Ferreira Pena, n. 1'10, Centro, CEP: 69010-f40, Manaus-AM, neste
ato representada poï sua sócia Nicolle Souza da silva
Scaramuzziní Torres, brasiÌeira, casada, advogada, portadora da

OAB/PA n' 14.839 e 679-A, DECI,ÃRA, para os fins do disposto no

inciso V, do art. 2't da Lej- 8.666, 2l de junho de 1993, acrescido
pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1'999, que não emprega
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso, ou

insaÌubre e nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos/ apenas na

condição de aprendi z.

de abr de 2018

ADVOGADOì

'üõïüffi ;ïfi :H^çSllKíï^,-;
#!,#m*ï'ffi':,j'ütË-t'rss
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DE ADVOGADOS SOCIA
SCARMUZZTNI TORBES

//0t4

TUMA, TORRES &

GERENTE - NICOÍ.T.E SOUZA DA
oÀB/PA
oAB/Al4

14 .839
67 9-A
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DECLÀB,AçÃO NOS TERMOS DE INEXISTÊNCIA DE E.ÀTOS IMPEDTTTVOS

Ref. Ao Pregão Ot/2O!8

TUMA, TORRES & ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE DE
ADVOGÃDOS, sociedade registrada na OAB/AM sob o no. 413/2015,
inscrita no CNPJ de no 22.48I.681 /0AAI-61, estabelecída à Rua
Eerreira Pena, n. Ll0, Centro, CEP: 69010-140, Manaus-AM, nêste
ato representada por sua sócia NicolLe Souza da SíLva
Scaramuzzini Torres, brasileira, casada, advogada, portadora da
OAB/PA no 14.839 e 679-4, DECIJARiA I sob as penas da 1ei, que até a
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habllitaçào no
presente processo licitatórior ciente da obrigatoriedade de
decfarar ocorrência posteriores.

de abri

TUMA, TORRES &

GERENTE
ÃDVOGÃDOS

- NICOLLE
Àssoc
SOUZA DA

OAB/PÀ

Sedc Belóm
!t1r\'. h!1traÌoút ! lo3).b!

.{trnidr !çmdor l*r:o I n :91, Fd S:!h!. Pl&r, Sür S0- i 60i,
L:erlo:4 Er!kn'?r, C!,t ó60iô405. Foar: (C4 l) 322!,i:,16

!ü,ldiri !:1tob.Lo10tu$taioúlt.c!Ín.bí

ÀM

SILVA SCARMUZZ INI TORRES
14.839
679-A

Sedo MuLrur
$\1..hr-tüìo!&r.ao!Ì!.bí

Rur lrttür Prnr o" l-0, Crnko, lúr:uur;'ì,!1, CiP: 69.010,1*3
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DECI,ÀR;AçÃO DE EI,ABORAçÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE

NICOLLE SOUZA DA SILVA SCARAMUZZINI TORRES, brasiÌeira,
casada, advogada, portadora da OAB/AM 61 9-A, devidamente
cadastrada no CPF no '795.361 .002-04 / como representante
devidamente constituída de TUÌ'ÍA, TORRES e ADVOGÀDOS ASSOCIÀDOS
SoCIEDADE DE ÃDVoGADOS, sociedade registrada na OAB/AM sob o n".
413/20L5, inscrita no cNPJ de n" 22'481.687/0001-67, estaberecída
à Rua Ferreira Pena, n. 170, Centro/ CEP: 69010-140' Manaus-AM,
doravante denominada LICITANTE, para fins do disposto no item
4.I.6.2, do Editat Pregão n. 0L/2AI8, DECIARÀ ' sob as penas da
lel, em especiaÌ o art. 299 do Código PenaÌ BrasiÌeiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneíra
independente pela LICITANTE TUÌ'ÍA, TORRE S & ADVOGADOS

ASSOCIÀDOS SOCIEDADE DE ADVOGÀDOS, e que o conteúdo
da proposta anexa não foi, no todo ou em parte/
direta ou índiretamente, ínformado, díscutído, ou
recebido por outro participante potenciaÌ ou de fato
da Ìicitação Pregão n. 0I/2AI8, por qualquer meio ou
por quaLquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi
informada, discutida ou recebida de quaÌquer outro
participante potenciaÌ ou de fato da Ìicitação
Pregão n. AI/2078, por qualquer meio, ou qualquer

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa, 1nfÌuir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato do Pregão n.
0I/20L8 / quanto a particlpar ou não da referida
licit.ação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamentef comunicado, ou
discutido com quaÌquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão n. AI/2018, antes da
adjudicação do objeto da referida licitaÇào;

e) E) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo11,
ou em parte, dlreta ou indiretamente, informado,-
discutido ou recebido de quaÌquer integrante do CRP

20 antes da abertura oficiaÌ das propostas; e rr,
'A_-,-

'.,ìMi
Dla,," \\ü\
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Sede Belém
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f) F) que está pfenamente ciente do
desta declaração e que detém
informaçÕes para firmá-Ìa.

teor e da exten sã o
pÌenos poderes e

TUMA,

Manaus, 25 de abrif de 2

roRREsilj
GERENTE - NICOI,LE

E ADVOGÀDOS SOCIA
SILVÀ SCARMUZZ INI TORRES

14 .839
67 9-À

os Àssoc
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OAB,/PA
OAB/AI.{
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