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JUSTIFICATIVA

Considerando Oficio de n" S2l2O22lDepartamento de Tributos, cujo teor consta
da solicitação de contratação de empresa capacitada para fornecimento de sistema de
Software tributário para atender as necessidades do Departamento de Tnbutos e

ainda, do Oficio no S3l2022lDeparlamento de Tributos, onde o mesmo enumera as
críticas relacionadas ao atual sistema Tributário em execução no Município de
Eldorado do Carajás -PA.

Considerando também, o atual momento financeiro que atravessa a

administração pública do pais, nas três esferas de poder, impedindo que a

administração municipal busque as instâncias estadual e federal para solicitaçâo de
repasses extraorçamentários, que possam garantir o custeio da 'máquina' pública

municipal e investimentos em políticas públicas, resta à administração municipal

imprimir mais eÍicrência nos seus próprios processos de gestão, bem como incremento

das receitas próprias do município;
Considerando ainda, que os sistema tributário em execução em Eldorado do

Carajás, encontram-se em parte defasados em face das novas exigências imputadas à

administração pública e em parte não atendem tecnicamente às demandas deste

Município, com relação ás exigências técnicas de suporte e funcionalidades

Consicierando que para imprimir eficiêncla nos processos de gestão e
incremento de receitas próprias, o municipio necessita de ferramentas modêrnas, que

interajam com as melhores práticas tecnológicas disponíveis no mercado para levar

aos gestores informação de qualidade para a tomada de decisão a tempo e a hora;

Considerando que a integração entre os softwares é de suma importância,
principalmente no que diz respeito ao cadastro de pessoas, fazendo com que as

diferentes secretarias do município interajam permitindo através da tecnologia que as

secretarias se ajudem na busca da higienizaçáo da base de dados, no que diz respeito

ao cadastro de pessoas existentes nas diversas ferramentas de software utilizadas

hoje no município;
Considerando ainda que após a análise de várias soluções pode-se constatar

que há no mercado soluções que vão de encontro e estes anseios da administração

Pública de Eldorado do Carajás.
Justifica-se a contratação ora proposta, uma vez que os resultados aimejados

pela Administração, poderão ser alcançados com base nos princíptos constitucionais

da administraçáo pública da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,

eficiência e transparência.

Eldorado do Caralás, 08 de novembro de 2022

Maria José effi'a" Almeida Sousa
Secretária da Fazenda

Pon.02212022

l\!ia1s,11 2c'pare Çut loclot ra)atr ., !.r/rcr o7r:alo do.SLN oe l.; i:tlc

Rua da Belo Horizonte, travessa Rio Vermelhor no 01 Centro km 10o, CEP: 68524-ooo - Eldorôdo do Carajá5/PA


