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    PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110101/2021 – CPL/CMI 

 

 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E/OU ASSESSORIA JURIDICA DE 

NATUREZA ADMINISTRATIVA E CONTENCIOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPÍ. 

 

Base Legal: Art. 25, II c/c Art. 13, III da Lei nº. 8.666/93, de 21.06.93. 

Contratado(a): CASSIO MURILO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. 

CNPJ: 27.078.916./0001-01 

 

 

 

 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 

 

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

 

 Justifica-se a contratação de empresa prestadora de serviços de assessoria e consultoria Jurídica, de 

natureza singular e especializada na área do Direito Público Administrativo, tendo em vista as constantes 

mudanças na área Jurídica, com edição de leis, regulamentos, decretos e etc; a necessidade de orientação, 

assessoria e consultoria Administrativa aos servidores da Câmara e ao Presidente da Câmara Municipal, bem 

como diante da inexistência de profissionais capacitados, graduados e especializados no quadro geral de pessoal 

da Câmara Municipal de Inhangapí , que possam orientar os servidores no processo de reorganização e adaptação 

administrativa no tange o  Direito Público Administrativo e oferecer treinamento para os novos e melhoria da 

capacitação técnica dos antigos. 

 

Como a Câmara já vinha mantendo contatos de serviços técnicos profissionais especializados no ramo de 

Direito na área Pública, 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. 

 

 

 Inhangapi - PA, 4 de janeiro de 2021. 

 

 

 

 

João Charles Oliveira da Costa 

Presidente 
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