
 

 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

 
 
PROCESSO: Inexigibilidade de seleção nº 001/2022 

REFERÊNCIA: (NUP 2022.00006.003954-38)  

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção 

de licenças de software e de suporte especializado Esri. 

FONTE DE RECURSO: ANA 92,5% 
 

 
Fonte 

Financeira
  

Finalidade PAP  
Programa 

PAP  
Ação PAP  

Id 
subaçã
o POA  

Subação 
POA  

PDC  Sub-PDC  

 Cobrança 
Federal 

PAP 2021 -
2025     

APOIO 
AO  COMITÊ DE 

BACIA 
HIDROGRÁFICA

  

Suporte ao    
funcionament
o do comitê 

de    
bacia 

hidrográfica   
  

Serviços de   
tecnologia 

da    
informação    
necessários 

ao 
funcionament

o dos 
sistemas    

corporativos    
do comitê de 

bacia    
hidrográfica e 
da entidade    
delegatária  

   
 3.1.2.1  

Manutenção 
de 

licenciament
o de 

sistemas de 
TI  

2 – 
Gerenciament
o de Recursos 

Hídricos  

2.7 – 
Infraestrutur

a dos 
órgãos do 
CORHI e 

Agências de 
Bacias  

 
 

LEGISLAÇÃO: Resolução ANA nº 122/2019 

 
 
O Diretor-Presidente da FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ, Sr. Sergio 

Razera, em cumprimento ao disposto no artigo 11, §3º da Resolução ANA nº 

122/2019; 
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Considerando a efetiva e real necessidade do objeto e a justificativa 

apresentada, bem como com os documentos que instruem o respectivo 

processo; 

 

RATIFICO o processo de Inexigibilidade de seleção nº 001/2022, que teve por 

fundamento legal o Art. 10º, inciso Ida Resolução ANA nº 122/2019. 

 
Por fim, determino a publicação desse Termo de Ratificação na página 

eletrônica da FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ, para que produza 

todos os efeitos legais, inclusive possibilitando a celebração do correspondente 

contrato administrativo. 

 
FORNECEDOR: Imagem Geosistemas e Comércio Ltda., CNPJ 

67.393.181/0001-34 

 
VALOR: R$696.662,00 (seiscentos e noventa e seis mil, seiscentos e sessenta 

e dois reais). 

 
PRAZO DO CONTRATO: 12 meses 

 
 

Piracicaba, 15 de setembro de 2022. 

 
 

(assinado digitalmente) 

SERGIO RAZERA 

DIRETOR-PRESIDENTE 
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