
PROCESSO N.º 06/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

1 – DO OBJETO: 

Execução dos serviços de atendimento médico-hospitalar, laboratorial, diagnóstico e tratamento, bem como 

programas e ações específicos, na proporção dos recursos do FAZ/RS, destinados à promoção da saúde e à 

prevenção das doenças, a serem prestados aos servidores ativos, inativos, agentes políticos e seus dependentes e 

pensionistas que optarem pelo plano, mediante contrapartida de valores baseados em cálculo atuarial, observando 

especialmente o disposto no artigo 11 da Resolução IPERGS nº 329/04, com a redação dada pela Resolução nº 

347/2008, fixados e reajustados periodicamente, através de Portaria do Órgão Gestor.  

1.1 – A contrapartida financeira mensal para o presente processo será de 18,31 (dezoito vírgula trinta e um 

por cento) incidente sobre o salário de contribuição dos associados vinculados ao Município de Agudo/RS, 

considerados os subsídios ou a remuneração total do cargo ou função permanente. 

1.2 – Ao Município de Agudo compete o pagamento referente à todas as despesas e tarifas bancárias 

havidas na execução do presente processo. 

 

2 – DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS: 

Os serviços serão prestados pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL - IPE, inscrito no CNPJ sob nº 30.483.455/0001-76, localizado na Av. 

Borges de Medeiros, nº 1945, Bairro Praia de Belas, município de Porto Alegre/RS, Cep.: 90.110-900, tel.: 51-

3210-5701/5704, email: convênios@ipe.rs.gov.br. 

 

3 – DA JUSTIFICATIVA:  
Contratação de pessoa jurídica de direito público interno de serviços prestados por órgão ou entidade que 

integre a Administração Pública, segundo as normas da legislação específica. 

 

4 – DO PRAZO DE DURAÇÃO: 

Do dia 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020. 

 

5 – DO VALOR, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

O valor das despesas a serem realizadas durante o exercício de 2020 será de acordo com o volume dos 

serviços utilizados pelo Município de Agudo, pagáveis mediante faturamento mensal, com recursos próprios do 

município.  

 

6 – DO ORÇAMENTO:  

A despesa decorrente deste processo será suportada pela dotação orçamentária PJ 2024 - Recurso 001. 

 

7 – DO FUNDAMENTO LEGAL:  
Artigo 24, Inciso VIII, da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações.      

 

Agudo, 02 de janeiro de 2020.                                                                

                                                                                                                

 

 

JOSÉ LUIZ GOMES RAMOS 

                                                                                                          Sec. de Administração e Gestão       

 

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

 

Agudo, 02 de janeiro de 2020. 

 

                                                                                                      

 

 VALÉRIO VILÍ TREBIEN 

                                                                                                           Prefeito Municipal  


