
 

 

 

Município de Muaná 

Poder Legislativo 

Câmara Municipal de Muaná 

Praça da Bandeira, Nº 40 – CEP 688250-000 – Muaná / PA – “ Legislar com participação popular” 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018 

 

A Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Muaná, por ordem do Excelentíssimo Presidente 

da Câmara Municipal, no uso de suas atribuições, vem abrir o presente processo de INEXIGIBILIDADE 

para contratação de profissionais para execução de serviços advocatícios para o exercício de 2018. 

  

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

Justifica-se a contratação do profissional prestador de serviços de ADVOCATICIOS, de natureza 

singular e especializada na área do Direto Administrativo Municipal, tendo em vista as constantes 

mudanças na área do Direito Administrativo, com edição de leis, regulamentos, decretos e etc; a 

necessidade de orientação, e realização de serviços jurídicos junto aos órgãos externos de controles e na 

parte judicial, e, que possa orientar os servidores no processo de reorganização e adaptação administrativa 

e oferecer treinamento para os novos e melhoria da capacitação técnica dos antigos. 

Como a Câmara Municipal já vinha mantendo contatos de serviços técnicos profissionais 

especializados no ramo do Direito Público, a continuidade dessa medida administrativa revela-se oportuna 

e conveniente para atender o interesse público municipal, diante da falta de pessoal mais experiente e 

conhecimentos mais aprimorados, que escapam da trivialidade das atividades rotineiras e corriqueiras do 

dia-a-dia, mas dependem, fundamentalmente, de orientação e ensinamentos de maior qualificação, que só 

podem ser oferecidos por quem possui comprovada qualificação acadêmica, cuja especialização decorra, 

também, de reconhecida experiência adquirida com desempenho anterior, estudos e outros requisitos 

necessários para confirmar que seu trabalho é essencial e adequado para atender os legítimos interesses 

deste Poder Legislativo. 

 

RAZÃO DA ESCOLHA 

 

A escolha recaiu em favor do referido profissional, tendo em vista que, após análise curricular 

realizada pelo Secretário Legislativo, foi constatado que tem perfeita qualificação para a realização dos 

serviços a que se destina e sua disponibilidade condiz com a necessidade ora apresentada. Além disso, foi 

constatado, a partir de avaliação prévia, que o preço cobrado está de acordo com o praticado no mercado.  

 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

 

O valor da locação ficou definido em R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) mensais. Após avaliação 

prévia, constatou-se, nos termos do parecer exarado pelo Secretário Legislativo, que o preço está de 

acordo com o praticado no mercado.  

Desta forma, encaminhem-se os autos ao Excelentíssimo Presidente, a fim de que RATIFIQUE a 

respeito da legalidade do procedimento.  

 

 

Muaná (PA), 30 de janeiro de 2018. 

 

 

 

Raimundo Benedito de Almeida Paula 

Secretario Legislativo 
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