
 
  

 
MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI 

Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Município de Cachoeira do Arari-
IASPM 

 

 

AVENIDA JOSÉ RODRIGUES VIANA S/N – CENTRO – CACHOEIRA DO ARARI – MARAJÓ – PARÁ 
CEP: 68.840-000 - CNPJ: 34.639.609/0001-27 – FONE/FAX (91) 3758-1550  

JUSTIFICATIVA PARA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE NATUREZA SINGULAR, DA 
ESCOLHA DO PROFISSIONAL E JUSTIFICATIVA DE PREÇO 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ADVOGADO, ESPECIALIZADO EM DIREITO 
PÚBLICO, PARA A PRESTAÇÃO DO SSERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA 
AO INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE 
CACHOEIRA DO ARARI/PA.  

UNIDADE(S) REQUISITANTE (S): INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI/PA. 

 
Ao Exmo. Senhor, 
Antonio Augusto Figueiredo Athar 
Prefeito Municipal 
 

Apresentamos justificativa à referida contratação, pelos motivos abaixo que passo a expor: 
 

1. Singularidade e Complexidade dos Serviços 
 
A atual gestão do INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI- IASPM tem trabalhado constantemente nas melhorias 
administrativas desta autarquia, sendo necessário o apoio e consultoria jurídica visando o 
acompanhamento detalhado dos processos internos, perícias e demais trâmites da atuação do 
Instituto, bem como a necessidade de apoio jurídico no que tange ao patrocínio e defesa de 
causas administrativas e judiciais e demais atos, conforme as especificações abaixo descritas: 

    
a) Elaboração de projetos de lei, portarias, ofícios, pareceres escritos e demais atos que 

abordem questões e matérias de competência do Instituto de Previdência Municipal, em 
âmbito administrativo e judicial; 

b) Representação e acompanhamento de processos perante o Poder Judiciário que 
envolvam o IAPSM no período de vigência contratual, com a devida confecção de 
peças de defesa, manifestações e acompanhamento em audiências, quando 
necessário; 

c) Assessorar a Presidente do IPSM e os membros da Mesa Diretora nos assuntos de 
interesse da Autarquia; 

d) Prestar assessoria aos setores administrativos sempre que suscitados questionamentos 
jurídicos; 

e) Outras atividades necessárias no contexto jurídico, desde que sejam de competência 

do Instituto de Aposentadoria e Pensões; 

  

Ademais, a singularidade dos serviços prestados pela Advogada consiste em seus 

conhecimentos específicos e individuais, estando ligada à sua capacitação profissional. No caso 

concreto a advogada é atuante em Direito Administrativo, o que induz amplos conhecimentos na área 

objeto da contratação.  

Por todos os motivos acima dispostos, esta Unidade Requisitante compreende como 

necessária a contratação de profissional qualificado e especializado na área de modo a conduzir os 

trabalhos de forma eficaz, eficiente e transparente, em atendimento à legislação e perante os Órgãos 

Fiscalizadores e de Transparência. 
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2. Razão da Escolha do Profissional – Notória Especialização aos Serviços 

PROFISSIONAL: MANUELLA MARINA SOARES LIMA LEITE, OAB-PA. n.º 21.864, CPF nº 
008.269.562-89.  

 

 Trata-se de profissional especialista e qualificado na área objeto da contratação, graduada em 
Direito e especializada Direito Público.   .  

 Constata-se, portanto, que o profissional, possui irretocável mister na área pública, diante da 
comprovada experiência, conforme currículo anexado aos autos. 

 Além disso, a profissional detém acervo técnico, dada as outras prestações de assessorias e 
consultorias de natureza jurídicas diversas junto à outra municipalidade do Estado do Pará, 
bem como por critério estritamente subjetivo e discricionário, a referida profissional já prestou 
relevantes serviços ao Instituto de Previdências e Pensões do Município de Cachoeira do Arari 
durante o período de 2017/2018, conforme atestado de Capacidade Técnica apresentados e 
anexado aos autos. 

 
3. Justificativa do Valor para a Contratação 

 O valor da contratação está orçado no valor mensal de R$ 5.260,00 (CINCO MIL DUZENTOS 
E SESSENTA REAIS). 

 O valor ofertado demonstrou-se viável e compatível aos valores de mercado, conforme 
demonstram os comparativos de preço de outras municipalidades do mesmo porte de 
Cachoeira do Arari/PA, conforme documentos apresentados e acostados aos autos. 

 Fundamentação Legal para a Contratação 

Considerando a natureza singular e especializada dos serviços, junto à notória qualificação e 
capacidade técnica da profissional, a referida contratação poderá ser realizada através de 
Inexigibilidade de Licitação, com base no Art. 25, II, c/c Art. 13, III e V, da Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações posteriores.  

 
Cachoeira do Arari /PA, 04 de Janeiro de 2021. 

 

 

 
VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL 

Superintendente do IAPSM 


