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Inhangapi – Pará, 28 de março de 2017. 

 

A COMISSAO DE LICITAÇÃO  

Assunto: Contratação de Assessoria Jurídica 

 

Senhor Presidente da Comissão de Licitação, honrado em cumprimenta-lo, 

requisito que seja instaurado processo licitatório para contratação de assessoria 

jurídica para este Poder Legislativo. 

 

Faz-se necessário a contratação de escritório de advocacia para prestação 

do serviço acima mencionado, em decorrência desta Casa não dispor de 

funcionário concursado para o referido setor, sendo no entanto, de primordial 

importância que se contrate assessoria técnica jurídica, par que acompanhe 

perante o Tribunal de Contas do Município, Tribunal de Contas do Estado, 

proponha ou defenda as demandas judiciais que vierem ser propostas perante o 

Poder Legislativo Municipal de Inhangapi, bem como preste orientação jurídica 

nos trabalhos internos, e analise os projetos legislativos que irão ocorrer de 

competência da casa.  

 

____________________________________________ 
DACIVALDO FERREIRA DOS SANTOS 

Presidente da Câmara Municipal de Inhangapi 
Biênio 2017-2018 
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PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº: 2017-00002 

 

A Comissão de Licitação do Município de Inhangapi, através da CAMARA 

MUNICIPAL DE INHANHGAPI, consoante autorização do senhor DACIVALDO 

FERREIRA DOS SANTOS, na qualidade de ordenador de despesas, vem abrir o 

presente processo administrativo para Contratação de advogado para prestação de 

assessoria e consultoria jurídica no acompanhamento dos processos administrativos no 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, bem como propor demandas 

judiciais e extrajudiciais necessárias para acompanhamento e fiscalização dos referidos 

processos administrativos, e ainda assessoramento perante este Poder Legislativo nos 

expedientes internos e externos, bem como na análise dos projetos de leis acerca de sua 

Constitucionalidade, e revisão geral. 

 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

A inexigibilidade de licitação tem como fundamento no art. 25, inciso II, c/c o art. 

13, inciso III e parágrafo único do art. 26 da Lei n°: 8.666/93 e suas alterações 

posteriores. 

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

Justifica-se a contratação do objeto do presente termo, pela necessidade de 

implementar tais ações a serem desenvolvidas junto a CÂMARA MUNICIPAL DE 

INHANGAPI, por não dispormos em nossa estrutura organizacional, quadro de 

profissionais habilitados no setor indicado. 

 

RAZÕES DA ESCOLHA 

 

A escolha recaiu na empresa CASSIO MURILO SOCIEDADE INDIVIDUAL 

DE ADVOCACIA, em consequência da notória especialização do seu quadro de 

profissionais no desempenho de suas atividades junto a outros municípios, além de sua 
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disponibilidade e conhecimento dos problemas existentes no âmbito da Administração 

Municipal, em decorrência do mesmo já ter prestado assessoria para esta Casa conforme 

atestado de capacidade técnica acostado em sua presente proposta comercial. 

 

Desta forma, nos termos do art. 25, II, c/c o art. 13, III da Lei de n°: 8.666/93 e 

suas alterações posteriores, a licitação é inexigível. 

 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

 

A escolha das propostas mais vantajosas foram decorrente de uma previa pesquisa 

de mercado, o que nos permite inferir que os preços encontram-se compatível com a 

realidade mercadológica. 

 

Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com CASSIO 

MURILO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, no valor de R$ 72.000,00 

(setenta e dois mil reais), levando-se m consideração a melhor proposta ofertada. 

 

Inhangapi – Pará, 31 de março de 2017. 

 

 

_______________________________________ 
Francisco de Sales Dias da Silva 

Presidente da Comissão de Licitação 

 
 

________________________________________ 
Maiara Pantoja Portal 

Secretária. 

 
 

________________________________________ 
João Capistrano de Araújo Filho 

Membro 

 
 

 
 


