
Informações gerais

Despacho
JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

                         A Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, através do secretário o Sr. Sérgio Ricardo
Viana Bastos, vem justificar o presente processo administrativo para Contratação de empresa na Prestação de serviços
técnicos especializados na área tributária, sob forma e patrocínio administrativo e judicial, sem caráter de exclusividade, com o
acompanhamento dos processos administrativos; apresentação de defesas recursos e judiciais, ajuizamento de ações, a
elaboração e apresentação de contestações, réplicas, tréplicas, razões finais, comparecimento em audiências, confecção,
interposição e acompanhamento de recursos, contrarrazões, sustentações orais, confecção interposição e acompanhamento de
incidentes processuais, tais como, medidas cautelares (preparatórias ou incidentais), embargos à execução, mandados de
segurança, suspensão de segurança, liminares e execuções de sentenças e quaisquer medidas processuais que se fizerem
necessárias para salvaguardar os direitos e interesse do contratante, para tanto todos os atos que se fizerem necessários à plena
defesa dos direitos do Município, seja na condição de autor, réu, assistente, oponente ou terceiro interessado, perante a
Receita Federal do Brasil, o Conselho Administrativo de Recursos de Infrações – CARF, Seção Judiciária Federal no Distrito
Federal.
                         A presente Inexigibilidade encontra-se fundamentada no art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações posteriores, conforme diploma legal abaixo citado:
                         Art. 25 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
                        II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com
profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e
divulgação; 
                        O presente processo administrativo tem por objetivo suprir as necessidades da Secretaria Municipal de
Administração, Planejamento e Finanças, com fulcro no art. 25, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, tendo em vista que no caso em
questão há inviabilidade de competição. 

Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com BARROS LIMA SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.570.765/0001-50, no valor total de R$ 290.400,00
(duzentos e noventa mil e quatrocentos reais), levando-se em consideração a proposta ofertada, conforme documentos
acostados aos autos deste processo.
 

Sergio Ricardo Viana Bastos 
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
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