
Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Poder Legislativo
Presidente da Câmara Municipal

JUSTIFICATIVA DO PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA L & F
ADVOCACIA E CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA-ME, inscrita no CNPJ
sob o n° 10.539.895/0001-90.

Objeto: Serviços de consultoria e assessoramento jurídico para orientar os
trabalhos do poder legislativo Municipal na área do Direito Público Municipal e
Administrativo, orientar a mesa diretora em matéria do direito e, sobretudo no
aparelhamento e defesa em processos perante as cortes de contas (Federal,
Estadual e junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará -
TCM-PA) e demais órgão de controle externo, dirimir dúvidas quanto a
aplicação de leis e orientar sobre controversas de Direito Público,
Administrativo, junto à Câmara Municipal de Floresta do Araguaia, no sentido
de zelar pela legitimidade de seus atos, bem como, assessorar os membros da
CPI instalada e em curso nesta casa legislativa.

Os preços apresentados pela empresa L & F ADVOCACIA E
CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA-ME, com estabelecimento comercial
na Rua Onze n° 564, Centro, Rio Maria - Pará, inscrita no CNPJ sob o n°
10.539.895/0001-90, para prestação dos serviços de assessoria jurídica estão
de acordo com os valores praticados no mercado neste exercício de 2019,
segundo os quais foram balizados nos parâmetros do mercado da região,
onde, evidenciou-se que o valor designado para avença é compatível com os
valores cobrados em contratações similares por outras entidades públicas.

Valor estimado para contratação para o período de 01/06 a 31/12/2019, no
montante de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), com pagamento de R$
5.000,00 (cinco mil) mensal.

ITEM

1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- Assessoria à Presidência da Câmara na
tomada de decisões inerentes as funções
do cargo de direção da Mesa nos assuntos
de natureza jurídica submetidos à
apreciação da assessoria; - Assessoria ao
Plenário e as Comissões Permanentes da
Câmara no controle da legalidade
administrativa dos atos; - Analisar e
examinar minutas de editais, contratos,
acordos, convénios ou aditivos de
interesse da Câmara Municipal;
Assessorar o cumprimento das
orientações normativas oriundas do
Tribunal de Contas dos Municípios do
Estado do Pará; - Elaborar estudos e

Unid

mês

Previsto

07

Preço
unitário

5.000,00

Preço total
Previsto - R$

35.000,00
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pareceres visando a execução das
funções da Câmara; - Prestar orientação
jurídica as comissões de licitação,
sindicância e de processo administrativo
disciplinar, - Prestar outras atribuições
que lhes sejam correlatas previstas em lei
ou em decreto. - prestação de serviços
na Assessoria à Comissão Parlamentar de
Inquérito - CPI, durante o processo de
investigação, obedecendo ao cronograma
da CPI, à COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQUÉRITO-CPI, durante o processo,
para verificação da possibilidade de
contratação e manifestação acerca da
necessidade de realizar processo licitatório
ou se há possibilidade jurídica de
declaração de Dispensa ou Inexigibilidade
de Licitação.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: até 31 de dezembro de 2019.

Atenciosamente,

Floresta do Araguaia - PA, 03 de j

JOSÉ MARIA
P rés i

AGALHAES
amara Municipal
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