
PROCESSO N.º 49/2021 

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

 1 – OBJETO:  
É objeto deste contrato a concessão de licença de uso por prazo definido, a prestação de serviços de 

hospedagem de dados, de suporte técnico e de atualização do sistema de informática IEMPREVweb – SISTEMA 

DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA E PENSÃO, doravante denominado IEMPREVweb, conforme 

detalhamento nas cláusulas seguintes.  

 

CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES DO IEMPREVweb: 
 

a) Dados sobre o sistema 

- Software desenvolvido em linguagem PHP. 

- Ambiente web, multiusuário, mediante senha fornecida pela contratada. 

- Permite diferentes níveis de acesso para os usuários cadastrados. 

- Log de acesso dos usuários, com identificação de novos cadastros e alterações em registros. 

 

b) Requisitos operacionais necessários  

- Acesso pelos navegadores atualizados, preferencialmente o Google Chrome, mas acessível também pelo Mozilla 

Firefox ou Internet Explorer. 

 

c) Projeção de benefícios 

Adequada à EC 20/98, EC 41/2003, EC 47/2005, EC 70/12 e 88/15, além da Lei 10.887/2004, LC 152/2015. 

- Indicação automática do dia em que atingir a idade para a aposentadoria compulsória, para cada servidor 

cadastrado. 

- Cálculo automático de todas as modalidades de aposentadoria (voluntárias, compulsória e invalidez) e das 

pensões, tanto pelas regras gerais como de magistério com proventos integrais e/ou proporcionais. 

- Apresentação automática relativa ao magistério, das hipóteses de enquadramento pelas regras gerais e pelas 

regras especiais, neste último caso considerando somente os tempos especiais. 

- Cálculo de aposentadoria por tempo especial, conforme súmula 33 do STF. 

- Indicação das hipóteses de aposentadoria cujos critérios já foram implementados. 

- Projeção das datas para implementação futura de aposentadorias cujos requisitos ainda não foram 

implementados. 

- Indicação da fundamentação constitucional de cada uma das hipóteses legais de enquadramento dos benefícios. 

- Indicação das modalidades não implementadas e/ou não implementáveis, com detalhamento dos cálculos. 

- Permissão de configurações do usuário para adequação de requisitos da legislação municipal (composição da 

grade de efetividade, composição da última remuneração, etc.). 

 

d) Cadastros 

- Possibilita o cadastro e o armazenamento dos dados de todos os servidores, com indicação do tempo de 

contribuição acumulado em cada caso para futuro processamento. 

- Atualização mensal das tabelas de correção para cálculo da média, de valores de salário mínimo e teto do RGPS. 

- O sistema impede o cadastro de tempos de contribuição concomitantes. 

 

e) Relatórios 

Geração de relatórios para conferência e instrução dos processos de inativação e pensão: 

- Detalhamento de dados cadastrais dos servidores. 

- Detalhamento de tempos considerados para a concessão dos benefícios. 

- Resumo dos benefícios implementados e/ou implementáveis, com indicação da data, percentual e forma de 

reajuste dos proventos. 

- Geração de grade de efetividade. 

- Detalhamento de cálculo de cada uma das modalidades de aposentadoria implementadas e/ou implementáveis.  



 

 

 

 

- Detalhamento das pensões, beneficiários e respectivos benefícios. 

- Detalhamento de configurações legais utilizadas nos cálculos. 

- Detalhamento da última remuneração que compôs o cálculo do benefício. 

- Detalhamento do cálculo da média para a composição dos benefícios, com histórico das remunerações mensais 

consideradas. 

- Detalhamento das tabelas de correção de valores consideradas na composição da média. 

- Fundamentos constitucionais do enquadramento de cada hipótese de benefício. 

- Em caso de benefício não implementável, indicação dos requisitos não atingidos pelo servidor. 

 

f) Importação de dados 

Permite a importação de dados da remuneração da folha de pagamento, dos tempos de contribuição e dados dos 

servidores (importação de dados em formato.csv).  

 

2 - DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS: 

Os serviços serão prestados pela empresa o IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua dos Andradas, 1234, sala 1603, Centro Histórico, na cidade 

de Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 02.310.921/0001-86, representado, em conjunto ou 

individualmente, pelos sócios Darcí Reali, advogado, CPF 290.905.470-53, domiciliado na Rua Ptolomeu 

Bitencourt, 25, centro, CEP 88.495.000, Município de Garopaba – SC e Agda Meneguzzo, brasileira, solteira, 

advogada com registro na OAB/RS n.º 74.745, RG 3066038898 expedida pela SJS/RS, CPF 993765980-91, 

residente e domiciliada na Rua General Vitorino, 267, apto 501, CEP 90.020.171, Porto Alegre – RS. 

 

3 – JUSTIFICATIVA:  

Empresa de notória especialização, conforme documentos comprobatórios anexo ao processo. 

 

4 – VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

 Pela prestação dos serviços contratados, a CONTRATADA receberá a importância total de R$ 5.700,00 

(cinco mil e setecentos reais), com o valor diluído em 12 parcelas de igual valor, que serão pagas mensalmente, 

mediante a remessa de Nota Fiscal pela CONTRATADA e mediante aprovação dos serviços prestados, pela 

CONTRATANTE, observando-se, ainda, as seguintes convenções:  

a) O pagamento deverá ser efetuado até o dia 12 (doze) de cada mês subsequente ao da prestação dos serviços, ou 

o primeiro dia útil imediatamente posterior, quando a data fixada coincidir com dia sem expediente no Município. 

b) A partir do segundo ano de prestação dos serviços, o contrato será reajustado pelo valor do IPCA, sem prejuízo 

do direito à revisão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, quando incidentes fatores de oneração dos 

serviços prestados, nos termos da legislação vigente, caso em que o restabelecimento do equilíbrio econômico-

financeiro inicial será objeto de aditamento contratual. 

c) Também serão objeto de aditamento contratual as alterações unilaterais do contrato, pela CONTRATANTE, 

que aumentem os encargos da CONTRATADA, com o fim de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato ou de ressarcir a CONTRATADA de eventuais onerações do contrato. 

d) Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA do período, ou outro 

índice que vier a substituí-lo e com o pagamento de juros de 0,5% ao mês (meio por cento) calculados pró-rata 

dia, até o efetivo pagamento. 

 

5 - DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS: 

A alteração dos preços para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato será por 

acordo entre as partes, na forma do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal 8.666/93 e posteriores 

alterações. 

 

6 - DO REAJUSTE DO PREÇO: 

 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 

substituí-lo.    

 



 

 

 

 

7 – DA VIGÊNCIA: 

          O Contrato a ser celebrado, terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 01 de setembro de 

2021, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, na 

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

 

8 – DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO: 

 O recebimento e fiscalização dos serviços serão efetuados pelo Presidente do PREVIAGUDO Marcelo 

Augusto Kegler e pelo Coordenador do PREVIAGUDO Joel Batista Machado Catelan, na forma prevista nas 

Letras “a” e “b” do Inciso I do Artigo 73 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações. 

 

9 – DO ORÇAMENTO: 

 A despesa decorrente do presente processo correrá por conta das seguintes dotações orçamentárias: 

 

Secretaria Dotação Recurso 

PREVIAGUDO 3444 050 

 

10 – FUNDAMENTO LEGAL:  

Artigo 25, caput, da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações. 

 

             

Agudo, 11 de agosto de 2021. 

              

 

 

MARCELO AUGUSTO KEGLER 

Presidente do PREVIAGUDO 

 

 

 

Em face aos elementos contidos no presente processo que trata de Inexigibilidade de Licitação, diante da 

comprovação apresentada nos autos, de que os profissionais da empresa IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS 

MUNICIPAIS LTDA, possuem amplo conhecimento técnico para prestar os serviços de concessão de licença de 

uso por prazo definido, a prestação de serviços de hospedagem de dados, de suporte técnico e de atualização do 

sistema de informática IEMPREVweb – SISTEMA DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA E PENSÃO, 

doravante denominado IEMPREVweb. Além disso, comprovam o referido, a apresentação de Declaração de 

Exclusividade de Atividade na respectiva área. Da mesma forma, sabe-se da experiência dos profissionais, diante 

de sua atuação, em outras municipalidades, em que prestam serviços de concessão de licença de hospedagem de 

dados, de suporte técnico e de atualização do sistema de informática IEMPREVweb – SISTEMA DE CÁLCULO 

DE APOSENTADORIA E PENSÃO, doravante denominado IEMPREVweb no mesmo objeto de contratação do 

presente processo. Cumpre frisar, que o valor da contratação proposto pela empresa é compatível com o praticado 

no mercado. Em razão disso, reconheço ser inexigível, na espécie, a licitação, com base no Artigo 25, caput, da 

Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações.  Autorizo a contratação e Ratifico o 

presente Processo de Inexigibilidade, com embasamento no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93 observada às 

demais cautelas legais. Publique-se a súmula deste despacho.                                      

 

Agudo, 11 de agosto de 2021. 

 

 

LUIS HENRIQUE KITTEL 

Prefeito Municipal       


