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RATIFICAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA 
INEXIGIBILIDADE Nº. 0219001/2019 

 
 

 O Presidente da Câmara Municipal de Altamira, Estado 

do Pará, no uso de suas atribuições legais, com 

fundamento no art. 25, inciso II, da Lei Federal nº. 

8.666/93; 

 

 

RATIFICA os procedimentos administrativos da Inexigibilidade nº. 0219001/2019, 

referente ao Processo Administrativo nº. 014/2019, com base nas justificativas apresentadas 

para atender as exigências do parágrafo único, do art. 26, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de 

junho de 1993, que confirmam o interesse público da Administração da Câmara Municipal 

de Altamira, na contratação de empresa para prestação de serviços ADVOCATÍCIOS 

conforme a seguir discriminado: Constitui objeto do presente processo a Prestação de 

serviços técnicos especializados, relativos a confecção de pareceres, treinamentos e defesa 

dos interesses deste Poder Legislativo junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado do Pará, Tribunal de Contas do Estado do Pará e Tribunal de Contas da União, 

Órgãos do Poder Judiciário e Legislativo, bem como Autarquias e Fundações no âmbito de 

todos os entes da Federação. E considerando, também, grau de confiabilidade dos 

profissionais, em decorrência de graduação acadêmica, vasta experiência por conta de 

desempenho de atividades similares em diversas Municipalidades.  

 

Autoriza o empenho da despesa no valor mensal de R$: 11.100,00 (Onze Mil e Cem 

Reais), perfazendo um montante de R$: 122.100,00 (Cento e Vinte e Dois Mil e Cem Reais) 

por um período de 11 (onze) meses, em favor da empresa VIEIRA & GUIMARÃES 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, com sede na Trav. Benjamin Constant nº. 601, Bairro 

Reduto, na cidade de Belém, estado do Pará, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 

22.137.729/0001-47, com as recomendações de praxe ao setor competente para que proceda 

na forma dos arts. 60 e seguintes, da Lei Federal nº. 4.320/64.  

 

Altamira/PA, 06 de fevereiro de 2019. 

 

 

                                              

Vereador Dr. LOREDAN DE ANDRADE MELLO 
Presidente da Câmara Municipal de Altamira 
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