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AUxfLIO  MUNICIPAL  PARA  AUMENTO  DE  ARRECADACAO  PtJBLICA,  OBJETIVANDO  ATENDER  AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE IPIXUNA DO PARA/PA

®                                                                 DA FUNI)AMENTACAO LEGAL

A  inexigibilidade  de  licitapao ten  com  fundamento  no  art.  25,  inciso  11,  c/c  o  art.  13,  inciso  Ill  e
paragrafo dnico do Art. 26 da Lei n° 8.666/93 e suas alterag6es posteriores.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

0

De  acordo  com  a justificativa  apresentada  pela  Secretaria  Municipal  de  Finangas,  no  termo  de
referencia anexado aos autos, a devida contratapao se faz necessaria, pois objetiva assessorar o devido 6rgao pdblico
por meio do aperfeigoanento das tecnicas de fiscalizagao/auditoria, objetivando o aumento da arrecadagao pr6pria e a
diminuicao de praticas de evasao e elisao fiscal utilizada por grandes contribuintes.

Ademais,  a referida contratagao tamb6m  proporcionafa,  entre outros  servigos,  a orientagao fiscal  e
tributaria aos agentes arrecadadores e cobranga administrativa.

Assim, justificamos a contratagao do objeto do presente termo, pela necessidade de implantarmos tais
ag6es a serem desenvolvidas junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA, por nao dispormos na
nossa estrutura organizacional, urn quadro de profissionais habilitados no setor indicado.

RAZOHS DA ESCOLIIA

A  escolha  recaiu  na  empresa  CONSELIIERIA  DE  COMERCIO  EXTERIOR  DO  BRASIL,  em
consequ6ncia  na  not6ria  especializapao  do  seu  quadro  de  profissionais  no  desempenho  de  suas  atividades junto  a
outros   Municipios,   al6m   da   sua   disponibilidade   e   conhecimento   dos   problemas   existentes   no   ambito   da
Administrapao Municipal.

0 prego 6 totalmente conivente com o valor praticado no mercado, conforme proposta enviada a esta
comissao, sendo do ramo pertinente; (I) comprovou possuir larga experiencia na pratica do mesmo objeto para outros
municipios conforme atestados de capacidade t6cnica;  (11) apresentou a documentapao da sociedade (estatuto social
atualizado, inscricao no CNPJ) e todas as certid6es (tribut5ria federal, estadual e municipal; do INSS; do FGTS);

TRAV. CRIST6VAO COLOMBO, SIN°, CENTRO
IPIXUNA DO PARAOA

--Six\=



Estado do Para
GOvERNO MUNlclpAL DE Iplxun`IA DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA D0 PARA

Desta forma, nos termos do art. art. 25, inciso 11, c/c o art.  13, inciso Ill da Lei de n° 8.666/93 e suas
alterag6es posteriores, a licitapao 6 inexigivel.

JUSTIFICATIVA D0 PRECO

A escolha da proposta anexada aos autos se deu em decorrencia de uma previa analise no mercado e
verificado  estar  a  mesma  compativel  com  os  demais  servigos  do  ramo,  o  que  mos  permite  inferir  que  os  pregos
encontram-se compativel com a realidade mercadol6gica.

Face ao exposto, a contratagao pretendida deve ser realizada com CONSELHERIA DE COMERCIO
EXTERIOR DO BRASIL, no valor de R$ 745.999,92 (setecentos e quarenta e cinco mil, novecentos e noventa e move
reais e noventa e dois centavos), levando-se em consideragao proposta ofertada, conforme documentos acostados aos

®utos deste processo.

IPIXUNA DO PARA - PA, 06 de Janeiro de 2022

CAROLINE:i.;i IZ DA SILVA
Comissfro de Licitapao

Presidente
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