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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
Rua Manoel Pires de Castro, 279— Centro — CEP 65.560-000 Magalh5es de Almeida —  Ma 

CNI)J: 06.988.976/0001-09 

PLANILHA DE PREÇOS — COTAÇÕES 

OBJETO: Treinamento sobre a Regularização Fundiária sob o espeque da Lei n" 
13.465/2017 (REURB) e a capacitação para emissão de CRF (Certidão de 
Regularização Fundiária). 

EMPRESA CN13,1 VALOR UNT 
FERNANDES DANTAS ADVOGADOS 27.426.298-0001-52 R$ 19.900,00 

MARIANA HELEM PINHO SILVA 05867168310 R$ 19.100,00 
DIMAS SALUSTIANO 

CONSULTORIA 42.251.129-0001-12 R$ 18.000,00 

Empresa com Proposta mais Vantajosa:  
Dimas  Salustiano consultoria 

42.251.129-0001-12 
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) 

• MAGALHÃES DE ALMEIDA — MA, 10 de marçoo de 2022. 



PROPOSTA COMERCIAL DE TREINAMENTO 

DADOS GERAIS: FERNANDES DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrita 
no CNPJ sob n° 27.426.298/0001-52, com sede localizada à Rua Sortirios de Atenas, n° 06, 
Bairro Nova Imperatriz - Imperatriz-MA, CEP 65.907-230. 

Palestrante:  Dr.  José Fernandes Dantas Filho, solteiro, advogado, inscrito na OAB-MA 6933 e 
OAB-DF 51.575, residente e domiciliando à Av. Babaçulândia, n° 300, Bairro Entroncamento, Im-
peratriz-MA, CEP 65.900-100 

Tema da Palestra: Treinamento sobre a Regularização Fundiária sob espeque da Lei n° 
13.465/2017 (REURB) e a capacitação para emissão de CRF (Certidão de Regularização Fundiá-
ria). 

Número de participantes: indefinido 

Sugestão de horário: O horário poderá ser ajustado de acordo com a necessidade e conveniên-
cia da Contratante. 

Local de realização: Auditório ou sala a ser disponibilizada e custeada pela Prefeitura Municipal 
de Magalhães de Almeida — MA. 

Datas Disponibilizadas para Realização dos Cursos: a combinar com a Administração, de acor-
do com a sua conveniência, bem como, disponibilidade do Palestrante. 

PÚBLICO-ALVO: Servidores e administradores públicos, pregoeiros, membros de comissão de li-
citação, gestores de processo licitatório, procuradores e contabilistas militantes na área de licita-
ções, profissionais envolvidos direta ou indiretamente em processos licitatórios. Agentes públicos 
envolvidos na identificação do problema, na descrição do objeto, na realização das licitações e na 
gestão das contratações administrativas em geral, bem como aos órgãos de controle, autoridades 
superiores, de controladoria e de assessoria jurídica da Administração Pública. 

OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

Obrigações da Contratada: 

a) Promover os pagamentos de honorários do Palestrante; 
b) Arcar com as despesas com passagens, hospedagem, alimentação e traslado do Palestrante; 
c) Garantir a prestação dos serviços contratados com o cumprimento de todo o conteúdo progra-
mático descrito nesta proposta. 
d) Fornecer Apostilas aos Alunos e todo e qualquer material necessário para anotações. 
e) Fornecer Certificados de conclusão do curso aos participantes que comprovadamente cumpri-
rem, no  minim,  75% (setenta e cinco por cento) da carga horária. 

Obrigações do Contratante: 

Rua Sortirios de Atenas, n2 06, Bairro Nova Imperatriz - Imperatriz-MA / Fone (99) 98132-2990 
(99) 3524-3374 - zefernandesadv@hotmail.com  
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a) Fornecimento de Atestado de Capacitação Técnica para a Contratada e palestrante, cie'Vel o 
ser observada a avaliação feita pelos participantes do evento, no que se refere ao conteúdo, logís-
tica e desempenho do professor/palestrante. 
b) Efetuar o pagamento da Contratada, mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal, nos 
termos e prazo desta Proposta Comercial. 

DOS VALORES 

O preço está expresso em moeda corrente nacional. Impondo-se: 

a) A necessidade de ajustes ou alterações das circunstâncias iniciais que deram origem a presen-
te proposta, ensejará a apresentação de nova proposta. 
b) Valor total do investimento: R$ 19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais)*. 

(*) Inclusas todas as despesas relacionadas no item Obrigações da Contratada, bem como todos 
os impostos incidentes. 

(**) Por se tratar de Pessoa Jurídica e optante pelo Simples Nacional, não deverá haver retenção 
de INSS nos casos em que se configurar serviço eventual, executado exclusivamente por sócio da 
empresa, relacionado à profissão regulamentada e na área de treinamento. 

FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

O pagamento deverá ser realizado à vista, considerando o prazo máximo de 10 (dez) dias após a 
conclusão dos trabalhos, mediante apresentação de nota fiscal respectiva, no seu valor unitário 
acima apresentado, respeitando os prazos internos mínimos de processamento e pagamento junto 
ao departamento financeiro da Contratante. 

Para tanto, seguem dados cadastrais da empresa para efeito de consulta, bem como dados ban-
cários para efeitos de cadastramento: 

Dados bancários 
Nome do banco:  Santander  S/A 
Agência: 3611 
Conta-corrente: 13.003892-3 

Validade da Proposta: 

A presente proposta é válida por 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de recebimento 
pela CONTRATADA. A contratante deverá confirmar a realização do evento com antecedência  mi-
nima  de 15 (quinze) dias a fim de que seja providenciada a logística para realização do evento. 
Colocamo-nos ao dispor para sanar eventuais dúvidas ou realizar ajustes que porventura sejam 
necessários, bem como, prestar esclarecimentos que este d. órgão entender pertinentes. 

Sem mais, subscrevemo-nos com as considerações de estilo. 

De Imperatriz para Magalhães de Almeida — MA, 18 de fevereiro de 2022. 

Rua Sortfrios de Atenas, n2 06, Bairro Nova Imperatriz Imperatriz-MA! Fone (99) 98132-2990 
(99) 3524-3374 - zefernandesadv@hotmail.com  



FERNANDES DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
CNN  sob n° 27.426.298/0001-52 

Rua Sortfrios de Atenas, n2 06, Bairro Nova Imperatriz - Imperatriz-MA / Fone (99) 98132-2990 

(99) 3524-3374 - zefernandesadv@hotmail.com  



MARIANA HELLEN PINHO 

PROPONENTE/PALESTRANTE: MARIANA HELLEN PINHO SILVA, brasileira, solteira, advoga-

da, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil sob o número 23.154, Seção do Estado do Ma-

ranhão, inscrita no CPF sob o ng 058.671.683-10,  e-mail:  hellenmari@live.com,  com escritório 

profissional localizado à Rua Godofredo Viana, n° 501, Bairro Centro, na cidade de Imperatriz, 

estado do Maranhão. 

ACEITANTE/CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA, pessoa jurídica de 

direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n(2  06.988.976/0001-09, Rua Manoel Pires 

de Castro, n2  279, Centro, CEP: 65560-000, Magalhães de Almeida, Estado do Maranhão. 

DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Tema da Palestra: Treinamento sobre a Regularização Fundiária sob espeque da Lei nQ 

13.465/2017 (REURB) e capacitação dos servidores para emitir o CRF (Certidão de Regulari-

zação Fundiária). 

Número de participantes: Indefinido. 

Datas disponibilizadas para realização dos cursos: A combinar previamente com a Acei-

tante, de acordo com a sua conveniência, assim como, disponibilidade da Palestrante. 

Sugestão de horário: O horário deverá ser ajustado conforme agenda e conveniência das par-

tes. 

Local de realização: Auditório ou sala a ser disponibilizada e custeada pela Prefeitura Munici-

pal de Magalhães de Almeida - MA, ora Aceitante. 

Rua Godofredo Viana, n2 501, Bairro Centro -imperatriz-MA / Fone (99) 99187-8386 
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MARIANA HELLEN PINHO 
PÚBLICO-ALVO 

Servidores e administradores públicos, pregoeiros, membros de comissão de licitação, gesto-

res de processo licitatório, procuradores e contabilistas militantes na  di-ea  de licitações, profis-

sionais envolvidos direta ou indiretamente em processos licitatórios, agentes públicos envolvi-

dos na identificação do problema, na descrição do objeto, na realização das licitações e na ges-

tão das contratações administrativas em geral, assim como, os membros efetivos dos órgãos 

de controle, autoridades superiores, de controladoria e de assessoria jurídica da Administra-

ção Pública. 

11° OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

Obrigações da Proponente: 

a) Arcar com as eventuais despesas para presença no evento, como passagens, hospedagem, 

alimentação e translado do Palestrante; 

b) Garantir a prestação dos serviços contratados com o cumprimento de todo o conteúdo pro-

gramático descrito nesta proposta; 

c) Fornecer Apostilas aos participantes do treinamento, e todo e qualquer material necessário 

para anotações; 

d) Fornecer certificados de conclusão do curso aos participantes que comprovadamente cum- 

• prirem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária do treinamento. 

Obrigações do Aceitante: 

a) Fornecimento de Atestado de Capacitação Técnica para a Palestrante, devendo ser observa-

da a avaliação feita pelos participantes do evento, no que se refere ao conteúdo, logística e de-

sempenho do professor/palestrante; 

b) Efetuar o pagamento da Proponente, mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal, 

nos termos e prazo desta Proposta Comercial. 

DOS VALORES 

O preço está expresso em moeda corrente nacional. Regendo-se pelas  alit-leas  a seguir 

Rua Godofredo Viana, n° 501, Bairro Centro - Imperatriz-MA Fone (99) 99187-8386 



MARIANA HELLEN PINHO 

a) A necessidade de ajustes ou alterações das circunstâncias iniciais que deram origem a pre-

sente proposta, ensejará a apresentação de nova proposta; 

b) Valor total do investimento: R$ 19.100,00 (dezenove mil e cem reais), que incluirá todas as 

despesas relacionadas no item Obrigações da Proponente, bem como todos os impostos inci-

dentes; 

c) Por se tratar de Pessoa Jurídica e optante pelo Simples Nacional, não deverá haver retenção 

de INSS nos casos em que se configurar serviço eventual, relacionado à profissão regulamenta-

da e na  Area  de treinamento. 

FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento deverá ser realizado exclusivamente à vista, por transferência ou pix, em conta 

corrente de titularidade da Palestrante, considerando o prazo máximo de 10 (dez) dias após a 

conclusão dos trabalhos, mediante a apresentação de nota fiscal respectiva, no seu valor unitá-

rio acima apresentado, respeitando os prazos internos mínimos de processamento e pagamen-

to junto ao departamento financeiro da Aceitante. 

Para tanto, seguem dados bancários da Palestrante para efeito de consulta e cadastramento: 

Dados bancários: 

Nome do banco: Bradesco; 

Titular:  Mariana  Helien Pinho Silva; 

Agência: 2218; 

Conta corrente: 48362-1; Chave pix/CPF: 05867168310. 

VALIDADE DA PROPOSTA 

A presente proposta é válida por 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de recebi-

mento pela ACEITANTE. Em caso de aceite, essa deverá confirmar a realização do evento com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias a fim de que seja providenciada a logística para reali-

zação do evento. Colocamo-nos ao disposição para dirimir eventuais dúvidas ou realizar ajus- 

Rua Godofredo Viana, n2 501, Bairro Centro - Imperatriz-MA Fone (99) 99187-8386 



MARIANA HELLEN PINHO 

tes que porventura se fizerem necessários, assim como esclarecimentos que a Aceitante consi-

derar importantes. 

CONDIÇÕES GERAIS 

A presente proposta passará a valer como CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREI-

NAMENTO a partir do aceite voluntário do presente instrumento pelas partes, que se configu-

rará com a assinatura desse, pela qual obrigarão-se a cumprir para com as cláusulas aqui pro-

postas. 

Aproveitamos o ensejo para elevamos nossos votos de estima e consideração. 

De Imperatriz - MA para Magalhães de Almeida - MA, 23 de fevereiro de 2022. 
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[)IMAS SALUSTIANO 
Advokai C.(mstsitond 
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PROPOSTA COMERCIAL 

DADOS GERAIS:  Dimas  Salustiano Soc. Individual de Advocacia, cujo o CNPJ sob n° 
42.252.129/0001-12, com sede no  Ed.  Officie  Tower,  sala 513, Jardim Renascença, São Luis-MA, 
CEP 65075-060, neste ato devidamente representado por  Dimas  Salustiano da Silva, OAB-MA 
3830. 

PALESTRANTES:  Roosevelt  Sousa Barbosa, brasileiro, casado, portador do RG n° 
000068674497-7, inscrito no CPF sob o n° 801.077.293-34, residente e domiciliado à Avenida 
Neiva Moreira, Bairro Parque das Arvores Torre Araucária - Ap. 404  Gran Park  Calhau, na cidade 
de São Luis - MA, CEP 65071-380 e Brenna de Paula Rodrigues Da Silva, brasileira, solteira, 
advogada, inscrita na OAB/MA sob o n° 23.717 e inscrita no CPF sob o n° 056.347.633-80,  e-
mail:  brennadepaula@cimail.com,  com escritório profissional localizado à Rua Godofredo Viana, n° 
823, Bairro Centro, na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão. 

DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Tema da Palestra: Treinamento sobre a Regularização Fundiária sob o espeque da Lei n° 

13.465/2017 (REURB) e a capacitação para emissão de CRF (Certidão de Regularização Fundiá-
ria). 

Local de realização: Auditório ou sala a ser disponibilizada e custeada pela Prefeitura Municipal 
de Magalhães de Almeida - MA. 

Datas: O curso será ministrado conforme calendário a ser definido em comum acordo com a Mu-
nicipalidade. 

PUBLICO-ALVO: Servidores e administradores públicos, pregoeiros, membros de comissão de 
licitação, gestores de processo licitatório, procuradores e contabilistas militantes na área de licita-
ções, profissionais envolvidos direta ou indiretamente em processos licitatórios. Agentes públicos 
envolvidos na identificação do problema, na descrição do objeto, na realização das licitações e na 
gestão das contratações administrativas em geral, bem como aos órgãos de controle, autoridades 
superiores, de controladoria e de assessoria jurídica da Administração Pública. 



DIMAS SALUSTIANO 
t' 
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DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

Contratada: 

a) Adimplir com o valor acertado; 
b) Responsabilizar pelos gastos com alimentação, translado, hospedagem e demais encargos; 
c) Fornecer Apostilas aos Alunos e todo e qualquer material necessário para anotações. 
d) Fornecer Certificados de conclusão do curso aos participantes que comprovadamente cumpri-
rem, no  minim,  75% (setenta e cinco por cento) da carga horária. 

Contratante: 

a) Emitir o atestado de capacidade técnica; 
b) Efetuar o pagamento da Contratada conforme o estipulado. 

DOS VALORES 

O preço está expresso em moeda corrente nacional. Impondo-se: 

a) Valor total do investimento: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)*. 

FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

• O pagamento deverá ser realizado à vista, considerando o prazo máximo de 10 (dez) dias após a 
conclusão dos trabalhos, mediante apresentação de nota fiscal respectiva, 

Para tanto, seguem dados cadastrais da empresa para efeito de consulta, os dados bancários 
serão apresentados em momento oportuno. 

DA VALIDADE DA PROPOSTA: 

A presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de recebi-
mento pela CONTRATADA. A contratante deverá confirmar a realização do evento com antece-
dência  minima  de 15 (quinze) dias a fim de que seja providenciada a logística para realização do 
evento. Colocamo-nos ao dispor para sanar eventuais dúvidas ou realizar ajustes que porventura 
sejam necessários, bem como, prestar esclarecimentos que este d. órgão entender pertinentes. 



DIMAS SAWSTIANO 

Sem mais, subscrevemo-nos com as considerações de estilo. 

De São Luis Para Magalhães de Almeida — MA, em 10 de março de 2022 
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DIMAS SALAISTI tiCANDIVIDUAL DE ADVOCACIA 
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