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PROCESSO DE INEXIGIBLIDADE DE LICITAÇÃO 

A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Pará vem abrir o 

presente processo de INEXIGIBILIDADE de licitação para Contratação de advogado 

especializado na área pública para atender o Setor Jurídico desta Câmara Municipal. 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A inexigibilidade de licitação tem como fundamento o inciso II do Art.25 da Lei Federal de 

Licitações 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

Justificamos a contratação do objeto do presente termo, pela capacidade técnica do 

licitante, decorrente de desempenho, estudos e experiências no que tange ao trabalho 

solicitado, por esse motivo o meio adequado de realizar a contratação é através de 

inexigibilidade de licitação. 

RAZÃO DA ESCOLHA 

A escolha recaiu ao Escritório Leão Ferry Sociedade Individual de Advocacia, em 

consequência do desempenho dos trabalhos descritos em anexo. Desta forma, nos termos 

do Art. 25, II, da Lei de Licitações número 8.666/93 e suas alterações posteriores, a licitação 

é inexigível. 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

O preço cobrado para a prestação dos serviços é de R$ 6.000,00 (Seis mil reais) mensais, 

compreendendo um total de R$72.000,00 (setenta e dois mil reais), tendo a comissão de 

licitação procedida análise no mercado e verificado estar o mesmo compatível com as 

atividades inerentes a função especializada. 

Definições dos preços para empenho segue abaixo: 

Item Descrição Und QUANT VALOR 

UNIT. 

VALOR TOTAL 
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 Orientação e 
assessoramento nos 
procedimentos 
indispensáveis ao 
processo licitatório e na 
formulação dos contratos 
pertinentes. 

 Orientação e 
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assessoramento na 
condução dos serviços 
administrativo-financeiros 
da Câmara Municipal, 
especialmente no que 
tange a emissão de atos 
autorizativos de 
despesas com vistas a 
sua legalidade, bem 
como aos atinentes a 
admissão, demissão, 
exoneração de 
servidores da casa e a 
prestação de serviços 
eventuais. 

 Orientação e 
assessoramento sobre a 
aquisição de materiais e 
formas procedimentais 
vinculadas. 

 Orientação e parecer 
sobre a legalidade de 
despesas com recursos 
públicos. 

 Elaboração de portarias, 
decretos e projetos de 
leis de interesse do 
Legislativo, com prévia 
autorização do 
Presidente do Poder 
Legislativo. 

 Orientação e/ou 

assessoramento jurídico 

sobre assuntos 

relacionados à prestação 

de contas, especialmente 

no que tange aos 

procedimentos atinentes 

à execução das medidas 

relacionadas à Lei 

Complementar n.º 

101/00 – Lei da 

Responsabilidade Fiscal. 

 


