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GOvERNO MUNlclpAL DE Iplxun`IA DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA D0 PARA

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO

A  Comissao  de  Licita,gao  do  Municipio  de  IPIXUNA  DO  PARA,  atrav6s  do(a)  PREFEITURA
MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA, consoante autorizacao do(a) Sr(a). ARTEMES  SILVA DE OLIVEIRA, na
qualidade   de   ordenad8r(a)   de   despesas,   vein  abrir   o   presente   processo   administrativo   para   LOCACAO   DE
SOFTWARE TRIBUTARIO PARA EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETR6NICA E   SERVICO OPERACIONAL
TRIBUTARIO,   OBJETIVANDO   ATENDER   AS   NECESSIDADES   DA      SECRETARIA   MUNICIPAL   DE
FINANCAS

®                                                                 DA FUNDAMENTACAO LEGAL

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

JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

0

Justificamos a contratagao do objeto do presente termo, pela necessidade de implantarmos tais ag5es
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.

Confome justificativa apresentada pela supracitada secretaria a necessidade da locagao de software
tributario  para emissao  de  notas  fiscais  eletr6nicas  e  servigo  operacional tributario,  se  faz necessaria com  vistas  a
atender as necessidades da devida secretaria.

Os devidos servigos eletr6nicos devem promover a gestao de receitas pr6prias municipais, por meio
da  emissao  de  IPTU  e  demais  certid6es  vinculadas  ao  cadastro  de  im6veis,  ITBI,  NFS-e,  ISS/QN,  entre  outros.
Ademais,  tamb6m  proporcionara  o  gerenciamento  de  Auto  de  Multa,  gerenciamento  do  movimento  econ6mico
online/web, servigos online.

0  devido  sistema  permite  uma  gestao  completa  e  integrada  de  toda  a  area  de  arrecadapao  da
Prefeitura com urn banco de dados centralizado, permitindo cruzamento de informap6es, aumento do recebimento de
receitas  pr6prias  e   economia  de  recursos.   A16m   disso,   tamb6m  fomece  facilidades  aos   contribuintes,   com  a
disponibilizagao de funcionalidades de pesquisa de situapao fiscal e emissao de guias e certid6es, gerando economia
de tempo para o contribuinte e de recursos para Prefeitura.

Assim, a contratagao de uma empresa que fomega a devida locagao, que contribua com a efetividade
na prestagao dos  servigos pdblicos,  como,  a licenga de uso dos  sistemas de tributapao  e  implantagao de nota fiscal
eletr6nica de servicos, faz-se necessaria.

RAZOES DA ESCOLHA
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A escolha recaiu na empresa PRODADOS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI,
em decorrencia de ser a empresa que disponibilizou ao inicio imediato dos servigos. 0 preeo 6 totalmente conivente
com o valor praticado no mercado, conforme proposta enviada a esta comissao,  sendo do ramo pertinente, alem da
sua disponibilidade e conhecimento dos problemas existentes no ambito da Administrapao Municipal.

0  referido  software possui  banco de  dados  com  registros de todas as movimentag6es tributarias do
municipio de Ipixuna do Para, permitindo que a administra9ao emita relat6rios, emissao de Notas fiscais, boletos de
tributos fiscais e impostos.

Desta forma, nos termos do art.  art. 25, caput da Lei de n° 8.666/93  e suas alterag6es posteriores, a
licitapao 6 inexigivel.

JUSTIFICATIVA DO PRECO

Face  ao  exposto,  a  contratapao  pretendida  deve  ser  realizada  com  PRODADOS  COMERCIO  E
SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI, no valor de R$ 55.224,00 (cinquenta e cinco nil, duzentos e vinte e quatro
reais), levando-se em consideragao a proposta ofertada, conforme documentos acostados aos autos deste processo.
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