
PROCESSO  N.º 07/2016 

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 
1 – DO OBJETO:  

1.1 – Constitui objeto do presente processo a conversão, implantação, treinamento e assessoria 

aos servidores (usuários), para Sistema (Softwares) multi-usuários, multi-tarefas, integrados, utilizando 

uma base única e operando em filosofia de Cadastro Único, com Banco de Dados PostgreSQL, 

hospedado em equipamento servidor com o sistema operacional Windows e linguagem ‘for Windows’, 

compatíveis aos equipamentos (servidores, estações, periféricos, rede física) e sistema operacionais, 

existentes nos setores a serem informatizados e interligados ao Sistema de Cadastro Único, sendo que a 

CONTRATANTE disponibilizará aos interessados, acesso as configurações dos equipamentos e 

sistema operacionais existentes e reservas com manutenção mensal, hora técnica, hora programação e 

chamado técnico do Sistema de Controle do Fundo de Aposentadorias e Pensões e Gerador de 

Benefícios, a ser utilizado pelo Previagudo. 

1.2 - Entende-se por sistema de computador o material legível por máquina, diretamente 

carregável no equipamento de processamento utilizado pelo CONTRATANTE, doravante denominado 

SISTEMA. 

 1.3 - A licença de uso aqui concedida confere ao CONTRATANTE o direito pessoal, não 

exclusivo e intransferível, de usar o SISTEMA exclusivamente no equipamento indicado. 

 

 2 – DO FORNECEDOR: 

 O objeto será fornecido pela empresa IP TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP, 

inscrita no CNPJ sob nº 04.775.736/0001-92, com sede na Rua São Joaquim, nº 1299, Sala 401 e 403 

Centro Prof. Atena , Município de São Leopoldo/RS. 

 

 3 – JUSTIFICATIVA E RAZÃO DA ESCOLHA:  
A empresa I P TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, é a ÚNICA desenvolvedora e detentora dos 

direitos autorais, autorizada a comercializar em todo o território nacional do programa 

“GERENCIAMENTO PARA FUNDO DE APOSENTADORIA, PENSÕES E GERADOR DE 

BENEFÍCIOS NA WEB”, destinado para o gerenciamento da Aposentadoria, Pensões e Gerador de 

Benefícios dos Servidores Públicos, conforme Certidão nº 151124/28.832 da ABES – Associação 

Brasileira de Empresas de Software. 

 

4 – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

4.1. Pela Cessão das cópias e instalação do Banco de Dados PostgreSQL; modelagem da base 

única; configuração do servidor e estação/ões; configuração e instalação do software; visita técnica 

para instalação e treinamento dos usuários, será pago uma única vez,  o valor de R$ 2.400,00 (dois mil 

e quatrocentos reais),  em 30 (trinta) dias após o término do treinamento do/s usuário/s. 

4.2. Pela manutenção do programa será pago, mensalmente, o valor de R$ 430,00 (quatrocentos 

e trinta reais), sempre até o quinto dia do mês subseqüente ao da prestação dos serviços.    

4.3 – Chamado técnico na sede da Contratante: R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais) por 

chamado, com pagamento sempre até  o quinto dia do mês subseqüente ao da prestação dos serviços.    

4.4 – Hora técnica prestada na sede da CONTRATANTE e reprogramação extra: R$ 100,00 

(cem reais), com pagamento sempre até  o quinto dia do mês subseqüente ao da prestação dos serviços.     

4.5 - Caso ocorra atraso do pagamento por parte da Contratante, incidirá sobre o valor em atraso 

o percentual de 1% (um por cento), a cada 30 dias. 



 

 

 

 

Processo nº 07/2016 – fl 2 

5 – JUSTIFICATIVA DO PREÇO: 

      Os preços praticados pela empresa contratada são compatíveis com os praticados no mercado.   

 

6 – DO REAJUSTE 

Os valores fixados no item 4 do presente Processo serão reajustados anualmente com base na 

variação do índice do IGPM/FGV – Índice Geral de Preços Médios da Fundação Getúlio Vargas ou 

outro índice que venha substitui-lo.    

  

7 – DA VIGÊNCIA: 

 O Contrato a ser celebrado, terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da assinatura, 

podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, na 

forma do inciso IV do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações.   

 

8 – FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, “Caput” da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e 

posteriores alterações.-                               

  Agudo, 01 de fevereiro de 2016.- 

                                                                                                                            

 

 

PAULO AUGUSTO WILHELM 

Presidente do PREVIAGUDO  

 

Com base no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93, Ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação. 

                                      

Agudo, 01 de fevereiro de 2016.- 

 

 

 

                                                                                                                    VALÉRIO VILÍ TREBIEN 

                                                                                                                             Prefeito Municipal 


