
                                                   

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2021 

Processo de Licitação n° 477/2021 
  

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASEIROS - RS , no uso de suas atribuições legais, e que 

após trâmites legais proferidos, ratifica a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com fundamento no 
art. 25, da Lei n.º. 8.666/93, referente à Contratação de serviço SaaS (Software as a Service) para 
operacionalização da compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os 
regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, e entre os regimes próprios, na hipótese de contagem recíproca de tempo de 
contribuição para efeito de aposentadoria, em cumprimento ao estabelecido pelo Decreto nº 10.188 de 
20 de dezembro de 2019 e Portaria/SEPTR/ME nº 15.829, de 2 de julho de 2020. 

 
A contratação se dará com a empresa EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES 

DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – DATAPREV S.A., CNPJ Nº 42.422.253/0001-01, estabelecida no 
Setor de Autarquias Sul, Quadra 01, Blocos E/F, Brasília-DF. 

 
As Justificativas apresentadas corroboram o interesse público envolvido, uma vez que a, 

Empresa exclusiva, detentora da operação desde o tratamento de entrada do requerimento de 
compensação, cálculo da compensação e pagamento até os relatórios de gestão, na modalidade SaaS 
(Software as a Service), conforme documentos comprobatórios em anexo. 
  
 A presente licitação ocorrerá por conta da seguinte dotação orçamentária: 
 

03 – Secretaria da Administração – RPPS; 
0001 – Manutenção do Fundo Próprio Municipal; 
339040000000– Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa 

Juridica. 
 

Sempre que necessário a empresa contratada deverá comparecer em reunião com a 
administração, para fins da boa condução dos serviços prestados.  

 
VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
Pelos serviços prestados será pago, mensalmente, o valor de R$ 100,00 (cem reais).  

 
 O valor total contratado estimado dos serviços a serem prestados é de R$ 1.200,00 (um mil e 

duzentos reais), conforme o Anexo I – PROJETO BÁSICO e o enquadramento da entidade segundo a 
SPREV, em publicação própria, considerando a Quantidade de Segurados Ativos, Aposentados e 
Pensionistas do RPPS.  
 

No valor pactuado estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 
da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais incidentes e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.  

 
 No ato desta Contratação, o enquadramento vigente conforme Portaria/SPREV da entidade 

aderente é o Grupo I.  
 
Os pagamentos serão realizados mensalmente e em moeda corrente nacional, com base nos 

serviços executados e mediante Fatura e Nota Fiscal emitidas pela DATAPREV.  
 



                                                   

 

Considerar-se-ão como serviços executados aqueles efetivamente prestados pela DATAPREV, 
em conformidade com o presente contrato e seu anexo.  

 
O pagamento das Faturas/Notas Fiscais será efetuado em até 30 (trinta) dias contados do 

recebimento ou da disponibilização de toda a documentação de cobrança pela CONTRATANTE.  
 
 A Fatura emitida pela DATAPREV discriminará a data de vencimento, o serviço prestado, a 

sua quantidade, o preço unitário e o valor total, e estará acompanhada da respectiva Nota Fiscal de 
CONTRATO DE ADESÃO – COMPREV Página 8 de 17 Prestação de Serviços.  

 
Os pagamentos serão realizados pela CONTRATANTE mediante código de barra presente no 

boleto bancário constante na Fatura. Excepcionalmente o pagamento poderá ser realizado por Ordem 
Bancária, neste caso é imprescindível que a CONTRATANTE comunique imediatamente a 
DATAPREV especificando detalhadamente o pagamento realizado;  

 
Não ocorrendo o pagamento dentro do prazo estipulado o valor devido será acrescido de 

encargos financeiros, que contemplam: a) juros de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao 
mês, não capitalizáveis,sobre o valor faturado pro rata die, apurado a partir da data de vencimento até 
o dia do efetivo pagamento; e até o limite de 10% (dez por cento) do valor contratual contratado; e 
atualização do valor devido com base na variação mensal do IPCA;  

 
O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos decorrentes de serviços 

executados ensejará a suspensão da prestação dos serviços, salvo em caso de calamidade pública, 
grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à DATAPREV o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;  

 
Após a regularização dos pagamentos, encargos e multas, a DATAPREV disporá de 20 (vinte) 

dias úteis para reestabelecer à CONTRATANTE o acesso ao sistema COMPREV; Processo nº 
76/2021 – fl 2  

 
Cabe ao ente que incorreu em mora responsabilizar-se por eventuais encargos referentes aos 

repasses não realizados no período e acompanhar por meio de publicação da SPREV os valores e 
pagamentos a serem realizados.  

 
 DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS:  
 
Os preços serão atualizados anualmente conforme tabela de preços proposta pela DATAPREV 

ao CNRPPS e publicada pele Conselho.  
 
O valor estimado mensal pode ser atualizado no decorrer da relação contratual, considerando 

eventuais mudanças na quantidade de entes ativos e reenquadramentos publicados pela SPREV 
 
DO REAJUSTE DO PREÇO:  
 
Os valores fixados no item 3 do presente Processo serão reajustados anualmente conforme 

tabela de preços proposta pela DATAPREV ao CNRPPS e publicada pele Conselho.  
 
O reajuste do valor pactuado será formalizado pelo CONTRATANTE por meio de 

apostilamento e a anualidade é aferida a partir da data da última atualização da tabela de preços 
proposta pela DATAPREV ao CNRPPS e publicada pelo CNRPPS.  

 
DA VIGÊNCIA:  
 



                                                   

 

O presente Contrato terá vigência de 01 (um) anos, a contar do dia 01/01/2022, podendo ser 
prorrogado.  
 

Em caso de inexecução ou descumprimento contratual, serão aplicadas as penalidades 
previstas na Lei de Licitações e disposições contratuais.  

 
 As despesas necessárias para realização dos serviços constantes na especificação do objeto 

serão por conta dos contratados.  
 

 
Caseiros - RS, 13 de dezembro de 2021. 
 

Leo Cesar Tessaro, 
Prefeito Municipal. 

Registre-se e publique-se: 
 
 
Este procedimento licitatório foi juridicamente 
analisado e formalmente aprovado, nos termos 
do art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/93. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                   

 

 
TERMO DE ABERTURA e TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE INEXIGI BILIDADE 

 
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 
 

LEO CESAR TESSARO, Prefeito Municipal de Caseiros, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações, resolve: 
 
   Autorizar a inexigibilidade de processo licitatório. 
 
   a) Modalidade -  Inexigibilidade de Licitação 
   b) Número -      005/2021 

c) Embasamento:         Art. 25 da Lei 8.666/93. 
d) Valor total: R$ 1.200,00 
e) Objeto -   Contratação de serviço SaaS (Software as a Service) 
para operacionalização da compensação financeira entre o Regime Geral de 
Previdência Social e os regimes próprios de previdência social dos servidores 
públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e entre 
os regimes próprios, na hipótese de contagem recíproca de tempo de 
contribuição para efeito de aposentadoria, em cumprimento ao estabelecido 
pelo Decreto nº 10.188 de 20 de dezembro de 2019 e Portaria/SEPTR/ME nº 
15.829, de 2 de julho de 2020. 
 

 
 
 

Caseiros/RS, 13 de dezembro de 2021. 
 
 
 

LEO CESAR TESSARO, 
             PREFEITO MUNICIPAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                   

 

 
 
 
 
 

Caseiros/RS, 13 de dezembro de 2021. 
 

     Prezados Senhores, 
 
 

Apraz-me cumprimentá-lo e na oportunidade solicitar a especial e costumeira atenção de 
Vossa Senhoria no sentido de providenciar na publicação do resumo do Edital a seguir: 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 005/2021 
 Prefeito Municipal de Caseiros, no uso de suas atribuições, e nos termos do art. 25 da Lei 

8666 e suas alterações, resolvem: - Autorizar inexigibilidade de licitação nº 005/2021 - Objeto: 
Consiste na contratação da empresa EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL – DATAPREV S.A., CNPJ Nº 42.422.253/0001-01, estabelecida no 
Setor de Autarquias Sul, Quadra 01, Blocos E/F, Brasília-DF. Contratação de serviço SaaS (Software 
as a Service) para operacionalização da compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência 
Social e os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, e entre os regimes próprios, na hipótese de contagem recíproca de 
tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, em cumprimento ao estabelecido pelo Decreto nº 
10.188 de 20 de dezembro de 2019 e Portaria/SEPTR/ME nº 15.829, de 2 de julho de 2020.   O valor 
total a ser pago será de R$ 1.200,00. Caseiros/RS, 13/12/2021. Leo Cesar Tessaro. Prefeito Municipal 
de Caseiros – RS. 

 
As despesas inerentes deverão ser faturadas para o município de Caseiros, o qual fará o 

respectivo pagamento. 
 
Sendo o que se apresenta para o momento, renovo protestos de estima, apreço e consideração. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

_________________________ 
Leo Cesar Tessaro, 
Prefeito Municipal. 

 
 


