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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES-CPL 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO  Nº 002/2017 
                       

                                                 ANA CRISTINA MOURA DE LIMA, Presidente da Comissão Permanente   
                                                de Licitações da Câmara Municipal de São João da Ponta- Pará, no uso, 

                                                 de suas atribuições legais e, 
  
Para instrução do Processo Administrativo n° 002/2017, nos termos do que dispõe o § Único 
do Art. 26, da Lei Federal n° 8.666/93, em sua redação atual, apresenta os seguintes: 
 

I= JUSTIFICATIVAS DAS NECESSIDADES DO OBJETO 
CONSIDERANDO a inexistência de servidor especializado na área do Direito Administrativo Público, no 
quadro de Pessoal da Câmara Municipal e, da necessidade imediata dos serviços constantes do objeto, 
 
Justifica-se a contratação de pessoa física prestadora dos serviços técnicos especializados em Assessoria 
e Consultoria Jurídica, pelas constantes mudanças na área do Direito Administrativo Público, com  
edição de Leis, Decretos, Resoluções,  Regulamentos, Instruções Normativas e outros atos, pela 
necessidade de orientação, assessoria e consultoria administrativa aos: Plenário da Câmara, Mesa 
Diretora, em especial ao seu Presidente, Comissões, e servidores da Câmara Municipal de  São João da 
Ponta, Pará. 
 
Os referidos serviços, 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 Municipal. 

  
 II= RAZÕES DA ESCOLHA EXECUTANTE DOS SERVIÇOS 

Indica-se a contratação da pessoa física VANESSA DE CASSIA PINHEIRO DE MACEDO, portadora do 
RG N° 4927550 –PC/PA., inscrita no CPF sob o Nº 956.680.042-87 e OAB/PA n° 21.806 com 
endereço profissional  na Passagem Evangélica nº16ª, conjunto Valparaiso, Bairro: Coqueiro, 
Cidade de Ananindeua-Pará, CEP:67113-540 em face das informações de que possui  experiência 
e o notório conhecimento jurídico na esfera  administrativa  de um advogado em situação regular 
perante a Ordem dos Advogados do Brasil, abrangendo as áreas  administrativa, constitucional e 
tributária. Em consequência de ser profissional de maior quilate  jurídico e técnico, a trabalhar 
nesta região do Município , de modo a tranquilizar a administração quanto ao dispor de 
serviços de qualidade e com a eficiência necessária para atender, a contento, os relevantes 
interesses da Câmara Municipal de São João da Ponta-Pará.                   

 
São João da Ponta - PA, 18 de janeiro de 2017.                                                 

 
 

______________________________________________________ 
ANA CRISTINA MOURA DE LIMA 

Presidente da CPL 


		2017-02-24T09:07:08-0300
	ANA CRISTINA MOURA DE LIMA:71311521291




