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JUSTIFICATIVA DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2022 
 
 O presente instrumento de justificativa se presta a cumprir o contido no art. 
26 da Lei 8.666/93 como antecedente necessário à contratação com 
inexigibilidade de licitação. 
 
I – Objeto: Contratação de serviço técnico sob demanda para unificação dos 
dados do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 
São Bento do Sul para a base atual do Município de São Bento do Sul, 
considerando o Decreto nº 10.540/2020 – SIAFIC. 
 
II – Contratado: IPM SISTEMAS LTDA. CNPJ: 01.258.027/0001-41. 
 
III – Caracterização da situação que justifica a inexigibilidade: A 
inexigibilidade de licitação para a contratação dos referidos serviços se funda no 
Inciso I do Art. 25 da Lei 8.666/93, e se justifica pelos seguintes motivos:  

Considerando que o IPRESBS detém uma base de dados separada da 
Prefeitura, acessada por site próprio; 

Considerando o Decreto nº 10.540/2020 - SIAFIC que institui dentre outras 
pautas, a unificação de bases cadastrais; 

Considerando a necessidade de unificar a base de dados do IPRESBS 
com a da Prefeitura para atender a esta necessidade legal. 

Considerando que todas as bases em separado (SAMAE e Câmara 
Municipal) também serão unificadas à base do Município; 

Surge a necessidade de contratar: - Transferência/Migração dos dados do 
Serviço Previdência Social dos Servidores Públicos de São Bento do Sul, da URL, 
https://previdenciasaobentodosul.atende.net, para a base oficial do Município de 
São Bento do Sul, https://saobentodosul.atende.net, mantendo os dados na 
devida entidade Previdência; 
- Conferência e configuração dos dados transferidos/migrados na base do 
Município; 
- Acompanhamento remoto de técnico do atendimento para homologação e 
auxilio quanto aos dados transferidos/migrados 
 
IV – Razão da Escolha do Fornecedor: Considerando o Edital de Pregão 
Presencial nº 179/2021 de 13 de agosto de 2021, efetuada pelo Município de São 
Bento do Sul em sua sede, homologado em 03 de setembro de 2021, que teve a 
participação do IPRESBS, para o objeto: contratação de empresa especializada 
em softwares nativos de plataforma web para fornecimento de solução de gestão 
pública integrada, no modo de licenças de uso de programas, sem limite de 
usuários. Inclui ainda serviços complementares necessários ao funcionamento de 
tais sistemas, como migração de dados, implantação, parametrizações e 
configurações, treinamento de usuários, suporte técnico, manutenção corretiva, 
legal e evolutiva, bem como hospedagem de cada solução em DATACENTER; 

Considerando que decorrente da participação do IPRESBS na referida 
licitação multientidade, foi firmado o contrato nº 17/2021 entre o IPRESBS e a 
vencedora da licitação: IPM SISTEMAS LTDA; 

Considerando que conforme o contrato firmado, a empresa IPM 
SISTEMAS é detentora dos direitos autorais e tem exclusividade na prestação de 
serviços de manutenção do sistema, não existindo terceiros autorizados e 
adaptação do sistema contratado, e que, portanto, qualquer alteração necessária 
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no mesmo deve ser feita pela própria contratada pois ela detém a base cadastral 
e a propriedade intelectual pelo software; 

Fica justificada sua contratação para este serviço de unificação de bases 
de dados. 

 
V – Justificativa do Preço: Considerando subitem 12 do edital do pregão 
179/2021, bem como o Item 2.2 do Contrato 17/2021 preveem que serviços de 
personalização e customização de softwares e serviços correlatos terão custo por 
hora de R$ 231,00 (duzentos e trinta e um reais); considerando o orçamento nº 
32945 encaminhado pela contratada, que estima 126 horas para o serviço, 
totaliza-se R$ 29.106,00. 
 

Assim, ratifico a presente justificativa e determino a publicação na 
imprensa oficial, por extrato, em no máximo 5 dias, para os fins do art. 26 da Lei 
8.666/93. 
 

São Bento do Sul, 06 de maio de 2022. 
 
 
 

CLIFFORD JELINSKY 
DIRETOR-PRESIDENTE 
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