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RESPOSTA AO PEDIDO DE INFORMAÇÕES 

 

 

Prezado Sr (a). 

João Paulo Zeraick da Costa 

 

 

Em resposta a sua solicitação informamos os seguintes dados: 

 

1. Qual a quantidade total de computadores / PCs no ambiente da prefeitura? 

Resposta: 330 (trezentos e trinta) incluindo escolas e postos de saúde. 

2. Qual a quantidade total de softwares Autodesk instalados, utilizados, fruídos 

ou dispostos por essa r. Prefeitura nos últimos 5 (cinco) anos? (A lista completa 

de softwares Autodesk pode ser verificada neste endereço: 

https://www.autodesk.com.br/products) 

Resposta: Não utilizamos o software Autodesk, somente o software Bricscad. 

3. Quais são os softwares Autodesk instalados, utilizados, fruídos ou dispostos 

por essa r. Prefeitura nos últimos 5 (cinco) anos?  

 Resposta: Não utilizamos o software Autodesk, somente o software Bricscad. 

4. Quais são as versões dos softwares Autodesk instalados, utilizados, fruídos 

ou dispostos por essa r. Prefeitura nos últimos 5 (cinco) anos? 

 Resposta: Não utilizamos o software Autodesk, somente o software Bricscad. 

5. Qual o tipo de instalação dos softwares Autodesk instalados, utilizados, 

fruídos ou dispostos por essa r. Prefeitura nos últimos 5 (cinco) anos?  

 Resposta: Não utilizamos o software Autodesk, somente o software Bricscad. 

http://www.novapetropolis.rs.gov.br/
https://www.autodesk.com.br/products
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6. Quais são os números seriais / chave de ativação de cada uma das cópias 

de software Autodesk instalados, utilizados, fruídos ou dispostos por essa r. 

Prefeitura nos últimos 5 (cinco) anos? 

Resposta: Não utilizamos o software Autodesk, somente o software Bricscad. 

7. Qual a quantidade total de usuários de software Autodesk?  

Resposta: Não utilizamos o software Autodesk, somente o software Bricscad. 

8. Quais e quantas secretárias dessa r. Prefeitura utilizam software Autodesk? 

Resposta: Não utilizamos o software Autodesk, somente o software Bricscad. 

9. Qual a quantidade total de engenheiros, arquitetos e projetistas que são 

funcionários da prefeitura?  

 Resposta: Três Arquitetos e três engenheiros com carga horária de meio turno 

cada. 

10. Qual a quantidade total de engenheiros, arquitetos e projetistas que são 

prestadores de serviço?  

Resposta: Não temos prestadores nessa área. 

11. Como é realizada a estruturação de orçamento e planejamento de seus 

projetos elaborados?  

Resposta: Conforme a Lei do Plano Diretor. 

12. Quantos estagiários a prefeitura possui?  

 Resposta: Trinta estagiários no total em todas secretarias. 

13. Quais são os softwares utilizados pelos estagiários na prefeitura?  

http://www.novapetropolis.rs.gov.br/


 
 
 
 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis 
Rio Grande do Sul 

 

Rua 7 de Setembro, 330 | 2º Andar | Centro | 95150-000 | 54 3281.8400 
Nova Petrópolis – RS | Jardim da Serra Gaúcha | Capital Nacional do Cooperativismo 

www.novapetropolis.rs.gov.br 

 

 Resposta: Somente o software de gestão da prefeitura. 

14. Quantos computadores pessoais estão no ambiente da prefeitura?  

 Resposta: Nenhum. Somente computadores da Prefeitura  

15. Quais são os softwares instalados e utilizados nos computadores pessoais? 

Resposta: Nenhum. Não temos computadores pessoais no ambiente da 

Prefeitura. 

16. Como essa r. Prefeitura posiciona-se em relação à regularidade no 

licenciamento de software? 

Resposta: Todos softwares são licenciados (licença comprada). Também são 

utilizados softwares livres nas Escolas. 

17. Como essa r. Prefeitura posiciona-se em relação à regularização de 

software quando detectada alguma ilegalidade 

Resposta: Sempre legalizamos os softwares, caso necessidade de uso. 

18. Como essa r. Prefeitura posiciona-se quanto ao cumprimento da Lei 

9.609/1998 e do respectivo contrato de licenciamento de software?  

Resposta: Sempre legalizamos os softwares, caso necessidade de uso. 

19. Como essa r. Prefeitura posiciona-se em relação a Auditoria de Software 

baseada no respectivo contrato de licenciamento?  

Resposta: Sempre legalizamos os softwares, caso necessidade de uso. 

20. Tratando-se de empresas terceirizadas, como são visualizados os projetos 

elaborados pelos terceirizados dessa r. Prefeitura? Através de qual software de 

CAD? Quais são os dados da (s) licitação (s) realizada (s) para terceirização de 

todos os projetos da Prefeitura? Qual o número do Diário Oficial em que o 

extrato do contrato foi publicado? É possível nos enviar uma cópia? Nestes 
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termos, aguardo o envio tempestivo das informações, com a devida legalidade, 

imparcialidade, moralidade e transparência. 

Resposta: Não utilizamos o software Autodesk, somente o software Bricscad. 

 

 

Att., 

 

Serviço de Informação ao Cidadão 

Nova Petrópolis - RS 

http://www.novapetropolis.rs.gov.br/

