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Rua Marechal Rondon, s/nº, Matinha, CEP: 68.415-000, Limoeiro do Ajuru, Pará 

 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

 

Em relação a proposta de preço, constatamos que o valor proposto é bastante competitivo 

com os preços de mercado para a execução dos serviços oferecidos, como prestação de 

Serviço Técnico Especializado de Levantamento e Recuperação de Crédito Tributário de 

ISSQN, IPTU, ITBI e Taxas de Poder de Polícia, sendo estas as razões porque optou-se 

pela contratação do escritório R & MORAES ASSESSORIA TRIBUTÁRIA LTDA - EPP, 

portador do CNPJ n.º 34.827.873/0001- 94, com sede à TV. DOM ROMUALDO DE 

SEIXAS, n.º 1698, UMARIZAL, BELÉM/PA, pela experiência demonstrada na prestação 

dos serviços supra referenciados. 

Em consonância do que preceitua o art. 26 da Lei 8.666/1993, nos resta patente 

apresentar a justificativa do preço do serviço alçado por esta inexigibilidade. O Valor 

global da aquisição será de 20% (vinte  por cento) do beneficio econômico obtido através 

da ação judicial  , em favor de que se configura como prestador singular e de notória 

especialização acerca deste serviço, sendo que estes preços ora apresentados são 

equitativos aos realizados no cotidiano de mercado, seja para particulares seja para entes 

públicos. Ressalta-se, ainda, que tais valores estão devidamente compreendidos pelos 

cofres municipais, nos restando, assim, cumprida a responsabilidade e o eficiente 

emprego dos recursos do Erário municipal, fator que deve ser meta permanente de 

qualquer Administração. 

O preço fixado pelo Serviço foi baseado na proposta de preço da empresa: 

Discriminação do serviço: 

Prestação de Serviço Técnico Especializado de Levantamento e Recuperação de Crédito 

Tributário de ISSQN, IPTU, ITBI e Taxas de Poder de Polícia. 

 

Os recursos para o referido pagamento serão provenientes de acordo com a seguinte 
dotação orçamentária:  
 
 

04.122.0004.2.004 – Manutenção do Gabinete do Prefeito. 

04.123.0004.2.023 – Manutenção da Sec. Municipal de Finanças. 

          3.3.90.39.00 -   Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
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