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Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. Terra de Tradicionalistas 

CNPJ: 87.490.306/0001-51 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2021 
(Limite nº 1249/2021) 

PROCESSO Nº 35504/2021 

 

1. OBJETO: 
1.1. Contrato de cessão não onerosa de software para cessão de direito de uso, serviços de 

implantação, migração de dados, suporte técnico operacional e manutenção de software digital 

de gerenciamento e controle de margem consignável e gestão de consignações facultativas em 

folha de pagamento. 

 

2. CONTRATADA: 
2.1. CONSIGNET SISTEMAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 

23.112.748/0001-81, com sede à Avenida Carneiro Leão, nº 563, 2º andar, Zona 01, Le Monde 

Centro Empresarial, Maringá, PR, CEP 87.014-010. 

    

3. VALOR E VIGÊNCIA: 

3.1. As despesas decorrentes da contratação não gerarão ônus ao Órgão Público. 

3.2. O custeio das operações será arcado pela CONTRATADA, que se responsabilizará para 

envidar esforços com as consignatárias devidamente credenciadas no Órgão Público de modo a 

viabilizar sua execução. 

3.3. O contrato decorrente da presente Dispensa de Licitação terá vigência de 12 (doze) meses, 

podendo ser prorrogado nos termos legais. 

 

4. JUSTIFICATIVA: 

4.1. Justifica-se a presente contratação tendo em vista que o software possibilita a importação e 

exportação dos arquivos de consignados, automatizando assim as autorizações e os descontos das 

consignações bancárias em folha de pagamento. Atualmente o lançamento das consignações é 

feito manualmente, bem como as margens de autorização dos consignados. A contratação deste 

serviço facilitará este processo, transmitindo tranquilidade e confiança na importação dos 

arquivos, com precisão dos valores de cada servidor. Dessa forma, o software de gestão de 

margem e créditos consignados trará otimização neste processo no Departamento de Recursos 

Humanos. 

5. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

posteriores alterações. 

 

Com base no Artigo 26 da Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal 8.883/94, RATIFICO, a presente 

DISPENSA DE LICITAÇÃO. 

 

 

Restinga Sêca, 12 de Maio de 2021.  

 

 

 

 

PAULO RICARDO SALERNO 

Prefeito Municipal  
MARCELO SELHORST 

Procurador Jurídico 

OAB/RS 70.896 

 

 


