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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 322/2018-PMI 

 

JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO DIRETA 

O presente instrumento de justificativa se presta a cumprir o contido no caput e 

parágrafo único, I, II e II, do art. 26, da Lei 8.666/93, como antecedente necessário à contratação 

com dispensa ou inexigibilidade de licitação, conforme cada caso concreto assim o exigir. 

1. Objeto: Contratação de pessoa jurídica na forma de sociedade de advogados para 

prestar serviços jurídicos especializados à Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu / 

Secretaria Municipal de Administração e demais entes municipais jurisdicionados 

exceto os da área de saúde, educação e assistência social, para prestar serviços jurídicos 

especializados de advocacia para: 

1.1.Contribuir juntamente com aos demais áreas técnicas no desenvolvimento da 

minuta de Plano plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária 

Anual da Secretaria Municipal de Administração e demais entes municipais 

jurisdicionados exceto os da área de saúde, educação e assistência social na forma 

exigida pela legislação aplicável.  

1.2.Atuar oferecendo suporte jurídico em Processos Administrativos de avaliação de 

requerimentos de servidores da área da Secretaria Municipal de Administração e 

demais entes municipais jurisdicionados exceto os da área de saúde, educação e 

assistência social, expedindo pareceres jurídicos e orientações verbais.  

1.3.Atuar oferecendo suporte jurídico em Processos Disciplinares da Secretaria 

Municipal de Administração e demais entes municipais jurisdicionados exceto os 

da área de saúde, educação e assistência social, expedindo pareceres jurídicos e 

orientações verbais, e propondo minutas de peças em atendimento às exigências 

legais. 

1.4.Atuar oferecendo suporte jurídico em Processos Licitatórios dos recursos 

Secretaria Municipal de Administração e demais entes municipais jurisdicionados 

exceto os da área de saúde, educação e assistência social, expedindo pareceres 

jurídicos, orientações verbais e propondo minutas de peças em atendimento às 

exigências legais. 

1.5.Atuar perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará -TCM, 

Tribunal de Contas do Estado do Pará - TCE e Tribunal de Contas da União -TCU, 

apresentando esclarecimentos, defesas, interpondo recursos, apresentando 

memoriais e realizando sustentações orais, especialmente no que tange à 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, a fim de 

que, na gestão fiscal, a municipalidade cumpra com os princípios da legalidade, 

economicidade e legitimidade;  

1.6.Atuar perante os órgãos integrantes da estrutura administrativa do Governo 

Federal e Governo do Estado do Pará que executem repasses de recursos ao 

Governo Municipal, contribuindo com os demais técnicos na elaboração de 
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prestação de contas, apresentando esclarecimentos, defesas e interpondo recursos, 

a fim de que, na execução de tais despesas, a municipalidade cumpra com os 

princípios da legalidade, economicidade e legitimidade;  

1.7.Atuar perante os órgãos integrantes da estrutura administrativa do Governo 

Federal e Governo do Estado do Pará que executem repasses de recursos da 

Secretaria Municipal de Administração e demais entes municipais jurisdicionados 

exceto os da área de saúde, educação e assistência social, contribuindo com os 

demais técnicos na elaboração de prestação de contas, apresentando 

esclarecimentos, defesas e interpondo recursos, a fim de que, na execução de tais 

despesas, da Secretaria Municipal de Administração e demais entes municipais 

jurisdicionados exceto os da área de saúde, educação e assistência social cumpra 

com os princípios da legalidade, economicidade e legitimidade;  

1.8.Atuar perante a Justiça Federal em primeira e segunda instâncias em causas 

relativas ao direito público, por meio de processo eletrônico e físico;  

1.9.Atuação e acompanhamento de processos que tramitem junto aos Tribunais 

Superiores em Brasília;  

1.10.  Atuar perante os órgãos integrantes da estrutura administrativa do Governo 

Federal e Governo do Estado do Pará que executem repasses da Secretaria 

Municipal de Administração e demais entes municipais jurisdicionados exceto os 

da área de saúde, educação e assistência social, contribuindo com os demais 

técnicos na elaboração de prestação de contas, apresentando esclarecimentos, 

defesas e interpondo recursos, a fim de que, na execução de tais despesas, da 

Secretaria Municipal de Administração e demais entes municipais jurisdicionados 

exceto os da área de saúde, educação e assistência social cumpra com os princípios 

da legalidade, economicidade e legitimidade;  

1.11. Prestar serviço de assessoria e consultoria legislativa: elaboração de leis, de 

decretos, de portarias; demandadas pela gestão da Secretaria Municipal de 

Administração e demais entes municipais jurisdicionados exceto os da área de 

saúde, educação e assistência social. 

1.12.  Levantamento de dados e elaboração de documentos em atendimento as 

requisições feitas pelo Ministério Público Federal e Estadual em procedimentos a 

respeito da Administração Pública Direta Municipal. 

 

Igarapé - Açu, 21 de Dezembro de 2018.  

 

 

 

_________________________________________________ 

Luiz de Gonzaga Ribeiro Pedro 

Secretário Municipal de Administração 

Decreto nº 019/2018 – GP/PMI 



 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU 

Secretaria Municipal de Administração 

 

Avenida Barão do Rio Branco, nº 3635, Centro - CEP: 68725-000 – Igarapé-Açu – PA - CNPJ 05.149.117/0001-55 

 

 

 


		2018-12-21T11:46:46-0300
	LUIZ DE GONZAGA RIBEIRO PEDRO:63267748291


		2019-08-01T11:57:41-0300




