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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 637/2017-PMI 

O presente instrumento de justificativa se presta a cumprir o contido no caput e parágrafo único, 

I, II e II, do art. 26, da Lei 8.666/93, como antecedente necessário à contratação com dispensa ou 

inexigibilidade de licitação, conforme cada caso concreto assim o exigir. 

Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de uso (locação) de 

programa de computador para controle de arrecadação municipal para a Prefeitura Municipal de 

Igarapé-Açu. 

JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO DIRETA 

A Secretaria Municipal de Finanças solicita a contratação de empresa para a licença de uso do 

sistema,  necessário uma vez que o controle de arrecadação do município precisa de tal 

ferramenta para a continuidade do serviço municipal de arrecadação de tributos, com suporte 

técnico especializado para atender às demandas de incremento de nossa arrecadação própria.  

Precisamos intensificar os trabalhos de estruturação do sistema de arrecadação municipal, 

possibilitando assim ampliar nossa capacidade de cobrança e de fiscalização, além de 

implementar processos e programas de recuperação de créditos tributários, permitindo um 

acréscimo de nossa receita própria e, consequentemente, a realização de mais programas sociais, 

melhorando a qualidade de vida de nossa população.  

Dentre estes trabalhos, precisamos ampliar nosso cadastro mobiliário e imobiliário, pois sabemos 

que um contingente significativo de empresas e profissionais liberais vem atuando em nosso 

município sem a necessária inscrição municipal, o que os permite agir em estrito 

descumprimento da legislação.  

Força disso, as taxas de fiscalização e funcionamento não refletem a realidade contributiva do 

município, aliado ao fato de que a maior parte dos contribuintes inscritos estão inadimplentes, da 

mesma forma, não podemos dizer que os débitos inscritos em dívida ativa gozam de liquidez, 

certeza e exigibilidade, pois a quase totalidade dos lançamentos não foram realizados em estrita 

obediência ao rito processual determinado pelo Código Tributário Municipal e, como sabemos, a 

cada exercício transcorrido, opera para um sem número de contribuintes os institutos da 

prescrição e da decadência. 
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Assim, submeto a presente justificativa a Análise da Assessoria e Consultoria Jurídica para 

posterior ratificação para os fins do disposto no caput, do art. 26 da Lei nº 8.666/93.  

Igarapé - Açu, 03 de Janeiro de 2018.  
 

 
 
 
 

 
Ronaldo Lopes Oliveira 

Prefeito Municipal de Igarapé - Açu 
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