
 
 
 
 
 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 

PODER LEGISLATIVO 

 

 

Rua 1º de Janeiro nº 1274, Catedral – Fone (093) 3515-1528 – CEP. 68.371.020 – Altamira – Pará 

 

RATIFICAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA 
INEXIGIBILIDADE Nº. 0917001/2017 

 
 

 O Presidente da Câmara Municipal de Altamira, Estado 

do Pará, no uso de suas atribuições legais, com 

fundamento no art. 25, inciso II, art. 13, inciso III da Lei 

Federal nº. 8.666/93; 
 
 

RATIFICA os procedimentos administrativos da Inexigibilidade nº. 0917001/2017, 

referente ao Processo Administrativo nº. 019/2017, 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 serviços técnicos profissionais de consultoria e assessoria  

jurídica legislativa , com comprovada especialização na área de direito público, envolvendo 

questões multidisciplinares como desenvolver junto à Câmara Municipal de Altamira a 

prestação de serviços técnicos especializados, que a partir do interesse da Câmara Municipal 

de Altamira em atualizar a Lei Orgânica do Município de Altamira/PA, através de uma 

prática legislativa, voltada para o devido processo  legislativo, tendo suas atividades  em 

sintonia com as praxes legislativa, primando suas ações pelo conhecimento e sobretudo 

qualificando os vereadores e servidores, como forma de   tornar o  processo legislativo mais 

dinâmico, mais célere e de fácil entendimento por parte dos vereadores. 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 em 02 (duas) parcelas iguais no valor de R$: 

12.000,00 (Doze Mil Reais) cada, perfazendo um montante de R$: 24.000,00 (Vinte e 

Quatro Mil Reais) por um período de 06 (seis) meses, em favor da ABRACAM: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS, inscrita no CNPJ/MF 

sob o n.˚ 03.047.782/0001-02 com sede na PC Padre Lazaro Menezes n˚. 33, Bairro Centro, 

na cidade Coromandel, estado de Minas Gerais, com escritório na SAS, quadra 05 lote 05 

bloco F sala 10 - Bairro: Setor de Autarquias Sul, na Cidade/Estado: Brasília/DF, 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, 12 de setembro de 2017. 

                                            
Vereador Dr. LOREDAN DE ANDRADE MELLO 

Presidente da Câmara Municipal de Altamira 


