PREFEITURA DE SÃO LUIS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 305/ 2014
PROCESSO 100/159/2014
A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por
intermédio do Pregoeiro, designado pela Portaria nº 06, de 22 de Janeiro de 2014, na forma da
Lei nº 10.520/2002, da Lei nº 8.666/1993 e da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela
Lei Complementar 147/2014, torna público que fará realizar licitação, na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "MENOR PREÇO", cujo objeto é a CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE
ENVOLVENDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E
SUPORTE TÉCNICO DESTINADO À GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAM, de acordo
com especificações e quantidades apresentadas no ANEXO I, conforme condições a seguir
estabelecidas:
RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO
E PROPOSTA
DIA: 02 de fevereiro de 2015
HORÁRIO: 14:30 h
LOCAL: Central Permanente de Licitação, situada à Av. Jerônimo de Albuquerque, Quadra 16,
nº 06, Ed. Nena Cardoso, Vinhais, São Luís – MA.
1. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos
envelopes referentes a esta Licitação serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da
Central Permanente de Licitações que se seguir.
2. No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a esta Licitação, com
respeito a:
2.1- recebimento dos envelopes de Proposta e Habilitação;
2.2- abertura dos envelopes de Proposta;
2.3- abertura dos envelopes de Habilitação dos licitantes classificados com o menor
preço.
2.4- devolução dos envelopes de Habilitação aos licitantes desclassificados, se não
houver recurso;
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3. As comunicações relativas a esta licitação serão feitas mediante a publicação no
Diário Oficial do Município, quando for o caso, ou mediante a expedição de Ofício, por fax, ou
por meio eletrônico, a critério da Central Permanente de Licitação. As informações colhidas no
ato da retirada do Edital serão reputadas válidas para fins de comunicação da Central
Permanente de licitação.
1. OBJETO DA LICITAÇÃO
a) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE SOFTWARE ENVOLVENDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO,
MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DESTINADO À GESTÃO
PREVIDENCIÁRIA DO IPAM.
b) O valor de referência para cotação, conforme estimativa elaborada pelo ÓRGÃO
SOLICITANTE é de R$ 601.649,80 (seiscentos e um mil, seiscentos e quarenta e nove reais
e oitenta centavos), constante no Anexo II (Planilha Orçamentária).
2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
a) a despesa orçamentária para execução do objeto desta licitação correrá à da Dotação.
Unidade Orçamentária: 18201, Recurso: 226, Elemento de Despesa: 339039, Projeto/atividade:
091224062183.
3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
a) poderão participar deste Pregão, apenas os interessados que atenderem a todas as exigências,
inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital.
b) não poderão participar deste Pregão:
b.1) Autor do projeto, pessoa física ou jurídica, exceto no caso de contratação integrada;
b.2) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto ou da
qual o autor do projeto, seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, ou controlador, responsável técnico ou
subcontratado;
b.3) Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
b.4) Pessoa jurídica impedida ou suspensa com a Administração Pública Municipal e Pessoa
Jurídica declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública.
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b.5) Pessoa jurídica que tenha participado ou que participe de pessoa jurídica punida na
forma do inciso anterior;
b.6) Pessoa física impedida, suspensa ou declarada inidônea para licitar e contratar ou que
integre ou tenha participado como proprietário, sócio, dirigente ou cotista de pessoa
jurídica punida na forma dos incisos anteriores.
b.7) Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
b.8) Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto compatível deste certame;
b.9) Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;
b.10) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos
materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem
representando interesse econômico em comum;
b.11) Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.
4. DA PROPOSTA DE PREÇOS
a) a Proposta de Preços deverá ser impressa em papel timbrado da empresa, datada, assinada e
rubricada em todas as folhas, sem emendas, rasuras ou entrelinhas e deverá conter,
obrigatoriamente:
•

Razão Social, CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) endereço e telefone, fax da
Empresa licitante.

•

Prazo de validade da proposta, não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data
prevista para a abertura dos envelopes de proposta.
o As propostas que omitirem o prazo de validade serão entendidas como válidas pelo
período de 90 (noventa) dias corridos, a contar de seu recebimento em sessão pelo
pregoeiro.

•

Preço unitário e total, em moeda corrente nacional, conforme especificações contidas no
Anexo I - Termo de Referência, já incluídos todos os encargos de qualquer natureza,
impostos, taxas, fretes e outros.

•

O licitante deverá descrever detalhadamente o produto ofertado. Deverão ser indicados,
ainda, marca, modelo, tamanho, cor e tudo o mais que caracterize os materiais cotados,
quando aplicável.
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•

Prazo de entrega/execução dos serviços de imediato, contados a partir da data de
recebimento da respectiva Autorização de Fornecimento.

5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
a) os licitantes deverão atender as seguintes exigências:
Habilitação Parcial
•

Registro comercial, no caso de empresa individual e cédula de
identidade, no caso de pessoa física;

•

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;

•

Inscrição no Órgão competente, do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

•

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País;
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CNPF),
ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), conforme o
caso;

Habilitação
Jurídica

•

Regularidade
Fiscal e
Trabalhista

•

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou
Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

•

Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal
do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da
Lei, que estejam dentro do prazo de validade até a data de entrega,
composta de:
o Certidão conjunta expedida pela Receita Federal do Brasil e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
o Certidão negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do
Estado (Débitos Fiscais e Dívida Ativa).
o Certidão negativa expedida pela Prefeitura Municipal, (Débitos
Fiscais e Dívida Ativa).
o CND - Certidão Negativa de Débito, emitida pelo INSS dentro
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•

do seu período de validade; e
o CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, dentro do seu
prazo de validade.
o CNDT – Certidão de Negativa de Débito Trabalhista.
Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e
Extrajudicial, expedida pelo distribuidor local ou da sede da pessoa
jurídica ou domicílio da pessoa física, dentro do prazo de validade.

•

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício,
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados pela UFIR quando encerradas a mais de três meses da data
de sua apresentação;

•

A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será
demonstrada utilizando-se a fórmula abaixo, cujo resultado deverá ser
superior a 1 (um):
Índice de Liquidez = Ativo Circulante
Passivo Circulante

Qualificação
Econômica
Financeira

•

As empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que 1
(um) no índice de liquidez, quando de sua habilitação deverão
comprovar, considerados os riscos para a administração, patrimônio
líquido mínimo no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratação, admitida a atualização para a data de
apresentação da proposta através de índices oficiais.

•

As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a
exigência deste subitem mediante a apresentação do Balanço de
Abertura, acompanhado do Balanço Patrimonial e da Demonstração
do Resultado levantado com base no mês imediatamente anterior à
data de apresentação da proposta.

•

Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço
patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:
a) Publicados em Diário Oficial ou;
b) Publicados em jornal de grande circulação ou;
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c) Registrados na Junta Comercial da sede/domicílio do licitante ou;
d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante, na forma da IN nº 65 do
Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC, de 1º de
agosto de 1997, art. 6º, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de
Abertura e de Encerramento. Quando for apresentado o original do
Diário, para cotejo pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, fica dispensada a
inclusão, na documentação, dos Termos de Abertura e de Encerramento
do Livro em questão.
b) os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos referentes à Habilitação Jurídica,
Qualificação econômico-financeira (à exceção da Certidão Negativa de Falência e Concordata)
e Regularidade Fiscal que já constem de Cadastro de Fornecedores, assegurado aos demais
licitantes o direito de acesso aos dados nele constantes.
c) caso a licitante apresente comprovante de regularidade junto a Cadastro de Fornecedores
para participar do referido Pregão, o licitante deverá substituir os documentos que se
encontrarem vencidos.
d) os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar:
Habilitação Complementar
QualificaçãoTécnica

•

Atestado ou declaração de capacidade técnica, em nome do
licitante, que comprove aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos
com o objeto deste Pregão, conforme especificações contidas no
termo de referência em anexo.
o Será aceito o somatório de atestado(s) ou declaração (ões)
de capacidade técnica, desde que reste demonstrada a
execução concomitante dos serviços.

Declarações

•

Declaração que não emprega menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de
dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir dos quatorze anos, nos termos do inciso
XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, conforme Anexo III.
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•

Declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação
neste certame, inclusive na vigência contratual, caso venha a ser
contratado. Anexo III.

Declaração de elaboração independente de proposta conforme
Anexo III.
e) sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante,
•

com indicação do número de inscrição no CNPJ.
f) todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da
tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente
consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.
g) documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também
deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e
documentos.
h) em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão
estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em
nome da matriz.
i) os documentos acima relacionados, necessários à Habilitação, poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou
publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias, desde que acompanhadas dos originais
para conferência pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, preferencialmente antes do início da
sessão.
j) a validade dos documentos será a neles expressa, ou estabelecida em lei, admitindo-se como
válidos, no caso de omissão, aqueles emitidos a menos de 90 (noventa) dias.
k) a declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da
proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o
licitante às sanções previstas neste Edital.
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6. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
a) Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, ou
solicitar esclarecimentos mediante pedido em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a
realização do Pregão, de segunda a quinta-feira das 13:00 as 18:00 horas, e sexta-feira, das 8:00
as 13:00 horas no Protocolo Geral da Central de Licitação,

situada à Av. Jerônimo de

Albuquerque, Quadra 16, nº 06, Ed. Nena Cardoso, Vinhais, São Luís – MA.
b) o Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação ou
prestará esclarecimentos no prazo legal.
c) acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
7. DA SESSÃO
a) A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços de
interesse do licitante e a documentação de Habilitação que a instruir será pública, dirigida por
um Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei nº 10.520/2002 e em conformidade com este
Edital e seus Anexos.
b) no dia, local e hora marcados, antes do início da sessão, o interessado ou seu representante
legal deverá proceder ao respectivo credenciamento, na forma prevista neste Edital.
c) declarada a abertura da Sessão, pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes,
dando início ao recebimento da Declaração de pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação (Anexo III) e dos envelopes.
8. DA ORDEM DOS PROCEDIMENTOS
a) a sessão do certame observará a seguinte ordem de procedimentos:
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•

Credenciamento;

•

Abertura da Sessão

•

Da entrega dos Envelopes

•

Julgamento, Classificação das Propostas de Preços e Fase de Lances;

•

Do benefício às microempresas e empresas de pequeno porte

•

Fase de habilitação

•

Da Adequação da Proposta de Preço

•

Fase Recursal
9. DA APRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

a) até o início do horário da abertura da sessão, o Pregoeiro ou, por delegação deste, a equipe
de apoio, procederá ao credenciamento dos licitantes ou dos representantes legais presentes,
comprovando, se for o caso, a outorga de poderes necessários para a formulação de lances e
para a prática de todos os demais atos inerentes ao Pregão, observando-se ainda que:
•

Não será permitido ao mesmo credenciado representar mais de um proponente no mesmo
certame; e

•

Não será permitido mais de um credenciado para o mesmo proponente;

b) o licitante interessado deverá se apresentar ao Pregoeiro ou a equipe de apoio para
credenciamento por intermédio de seu representante devidamente munido de documento que o
credencie a participar deste procedimento licitatório e a responder por sua representada,
devendo, ainda, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento
equivalente, com cópia do respectivo documento.
c) o credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento
particular, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou
assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou
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Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura.
d) somente poderão apresentar lances verbais e recorrer os licitantes que estiverem presentes na
sessão através de representantes credenciados na forma do subitem anterior.
e) Os licitantes deverão apresentar Declaração, em separado dos envelopes, de enquadramento
no art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei Complementar n.º 147/2014
cumulada com a Lei Municipal nº. 4.830/2007, no caso de microempresa ou empresa de
pequeno porte e também para as cooperativas1, conforme modelo constate do Anexo III
deste Edital. A não entrega da referida Declaração indicará que a licitante optou por não utilizar
os benefícios previstos na referida Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei
complementar n.º 147/2014, bem como pela Lei Municipal 4.830/2007.
10. DA ABERTURA DA SESSÃO
a) A abertura da sessão pública deste Certame, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e
na hora indicadas no preâmbulo deste Edital.
b) Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes apresentarão Declaração de pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação (Habilitação Prévia), podendo ser
adotado o modelo constante no Anexo III, dando ciência de que cumprem plenamente os
requisitos de habilitação e entregarão os envelopes de proposta (envelope nº 01) e de
documentos de habilitação (envelope nº2), na forma prevista neste Edital.
c) A Declaração a que se refere o subitem anterior poderá ser firmada na referida abertura, pelo
representante da Empresa, credenciado no Pregão.
•

A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade
da proposta sujeitará o licitante às sanções previstas na legislação vigente.

1

Artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
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11. DA

ENTREGA

DOS

ENVELOPES

(PROPOSTA

DE

PREÇOS

E

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)
a) a Proposta de Preços e documentação de Habilitação que a instruir deverão ser apresentadas
em 02 (dois) envelopes, devidamente lacrados e rubricados no fecho e atender aos requisitos
abaixo:
•

Envelope nº 1: Proposta de Preços;

•

Envelope nº 2: Documentos de Habilitação.

b) os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os dizeres:
ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 305/2014
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ:

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 305/2014
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ:
c) as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital ou que forem omissas ou
apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, serão
desclassificadas.
d) não serão aceitas documentações e proposta entregues em outros setores que não sejam o
especificado no preâmbulo do Edital.
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e) independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implicará a
submissão às normas constantes da legislação que rege a matéria e ao presente Edital de
Pregão e seus Anexos.
12. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – DO JULGAMENTO, CLASSIFICAÇÃO E
FASES DE LANCE.
O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e
verificará:
a) A conformidade delas, em estreita correlação com os requisitos objetivos estabelecidos
neste Instrumento Convocatório, em consonância com o princípio da vinculação ao
instrumento convocatório, ao art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520/02 c/c art. 11, VIII, do Decreto
Municipal n.º 28.970/06;
b) A compatibilidade dos preços apresentados será avaliada, nos moldes dispostos no art. 3º,
III, da Lei n.º 10.520/02 c/c art. 10, III, do Decreto Municipal n.º 28.970/06, tendo como
base o parâmetro mercadológico constante de orçamento elaborado pelo órgão solicitante,
na fase interna da licitação, nos termos do art. 10, II, “a”, do Decreto Municipal n.º
28.928/06.
c) O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do
preço ofertado com o valor estimado e o atendimento da proposta às especificações
técnicas do objeto.
Serão desclassificadas as propostas de preços que:
•

Não atenderem às exigências do Edital;

•

Não apresentarem preços compatíveis com os de mercado;

•

Ofereçam preço unitário final superior ao estimado pelo ÓRGÃO SOLICITANTE (preço
máximo admissível)
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•

Apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de
mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante,
para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.

•

Sejam manifestamente inexeqüíveis. Antes de desclassificar a oferta, o Pregoeiro deverá
estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço,
admitindo-se, para tanto:
o Planilha de custos elaborada pelo próprio licitante sujeita a exame pela
Administração; ou.
o Contrato, ainda que em execução, com preços semelhantes;

•

O licitante que ofertar preço considerado inexequível pelo Pregoeiro, e que não demonstre
posteriormente a sua exequibilidade, sujeita-se às penalidades administrativas pela nãomanutenção da proposta.

•

Se a proposta for desclassificada, proceder-se-á ao exame da oferta subsequente e, assim,
sucessivamente, observando, se for o caso, o direito de preferência.

•

Remanescendo apenas uma proposta, esta poderá ser aceita, desde que atenda ao edital e o
preço seja compatível com os praticados no mercado;

•

Quando todas as propostas de preço forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá conceder
o prazo de até 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas.

•

O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do
ÓRGÃO DEMANDANTE ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para
orientar sua decisão.

•

Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital ou com base nas
propostas dos demais concorrentes.
Da Classificação das propostas

•

Serão classificados pelo Pregoeiro os proponentes que apresentarem as propostas de
MENOR PREÇO GLOBAL em conformidade com as regras estabelecidas neste edital, e
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as propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente
à de menor preço, selecionando-os para a etapa de lances;
•

Não havendo, pelo menos, 03 (três) propostas nas condições definidas no item anterior, o
Pregoeiro classificará as 03 (três) melhores propostas, quaisquer que sejam os preços
oferecidos, incluída a de menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais;

•

Se, com os critérios acima, não for possível a obtenção do número mínimo de 03 (três)
proponentes, seja por desinteresse do mercado, seja por desclassificação de propostas, o
certame transcorrerá normalmente, com dois licitantes na fase de lances;

•

No caso de empate de preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes;

•

Caso haja o comparecimento de 01 (um) único interessado ou uma só proposta
classificada, o Pregoeiro dará continuidade ao procedimento sem a realização da fase de
ofertas verbais, aplicando os dispositivos deste Edital concernentes à aceitabilidade da
proposta, à habilitação, à negociação quanto ao menor preço e à adjudicação.
Dos lances verbais

a) O pregoeiro, antes de iniciar a fase de lances poderá definir o percentual ou valor mínimo
de diferença entre os lances e tempo máximo para sua formulação.
b) O pregoeiro convidará individualmente os licitantes selecionados, na forma do inciso
anterior, de forma sequencial, a apresentar lances verbais para o item, a partir do autor da
proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
c) Os lances serão verbais, anotados pela equipe de apoio e deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e decrescentes.
d) O licitante credenciado somente poderá oferecer lance inferior ao último ofertado;
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e) A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele
ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
f) Caso não se realize lances verbais serão verificados a conformidade entre a proposta
escrita, de menor preço e o valor estimado para a contratação.
g) No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas de preço escritas, melhor
classificadas, o critério de desempate será a realização de sorteio, para definir a empresa
que dará o primeiro lance, entre as empresas empatadas.
h) Quando os licitantes não tiverem mais interesse em apresentar lances, será encerrada a
respectiva fase.
13. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
a) Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou
empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta
mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:
•

A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada, em
conformidade com o art. 45, §3º, da Lei Complementar n.º 123/2006, alterada pela Lei
Complementar

147/2014, para assim querendo,

apresentar uma

última

oferta,

obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as
exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado
em seu favor o objeto deste Pregão;
•

Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma da subcondição anterior, o pregoeiro convocará os licitantes
remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
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•

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o Pregoeiro fará
um sorteio, definindo e convocando automaticamente a vencedora para apresentação da
oferta final do desempate;

b) O interessado que não apresentar proposta decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45
da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014;
c) Caso não haja interessados em exercer o direito de preferência, o procedimento licitatório
correrá seu curso normal.
14. DA NEGOCIAÇÃO
a) É sempre permitido o Pregoeiro negociar os preços e condições da proposta, visando
aumentar as vantagens em favor da Administração, não podendo, porém, alterar o objeto
ou condições de classificação e habilitação;
b) O Pregoeiro poderá formular contraproposta diretamente ao licitante que tenha
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado
para a contratação.
c) A negociação será realizada publicamente, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
15. DA HABILITAÇÃO
a) sendo aceitável a proposta será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação
do licitante que a tiver formulado procedendo-se ao respectivo exame;
b) poderão ser verificadas e confirmadas as condições habilitatórias, a exclusivo critério do
Pregoeiro, com base no Cadastro de Fornecedores.
c) é assegurado ao licitante já cadastrado o direito de apresentar a documentação atualizada e
regularizada na própria sessão;
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d) caso a empresa licitante deixe de apresentar alguma certidão expedida por órgão da
administração fiscal e tributária solicitada neste edital, antes de realizar o julgamento da
documentação poderá o Pregoeiro, com a finalidade de suprir a omissão, proceder a consulta
através da Internet para verificação de sua regularidade, observado o disposto na legislação
pertinente.
e) é facultado ao Pregoeiro a confirmação de informações e a aceitação de documentos que
constem de sítios eletrônicos de órgãos e entidades das esferas municipal, estadual e federal,
emissores de certidões, devendo tais documentos ser juntados ao processo.
f) a possibilidade da consulta prevista no parágrafo anterior não constitui direito do licitante, e a
Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos no
momento da habilitação, hipóteses em que, em face do não saneamento das falhas verificadas,
o licitante será declarado inabilitado.
g) caso o licitante desatenda às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas
subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente,
até a apuração de uma que atenda ao Edital.
h) em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na
comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis,
prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
i) a não regularização da documentação, no prazo previsto na condição anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará
o Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
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j) se a proposta não for aceitável, se o licitante não atender às exigências de habilitação, o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.
k) quando todos os licitantes forem inabilitados, o Pregoeiro poderá conceder o prazo de até 8
(oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos.
l) constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado
vencedor.
16. DA ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA
a) O licitante declarado vencedor deverá encaminhar (ou apresentar) a proposta de preço
adequada ao último lance, no prazo de 02 (dois) dias, contado da assinatura da ata de
sessão.
b) Os documentos poderão ser remetidos por meio digital, podendo ser solicitados em
original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo
Pregoeiro.
•

Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados ao órgão licitante.

c) O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta
seção, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
d) O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de
composição de preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários
que compõem necessitem de ajustes aos valores estimados pelo ÓRGÃO SOLICITANTE.
O ajuste da proposta não poderá implicar aumento do seu valor global.
e) Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais irregularidades
apontadas pelo Pregoeiro.
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f) No caso de licitação por lotes será permitida a alteração de preços unitários pelo licitante
observando-se: (apenas se houver divisão em lotes)
Como limite máximo o valor global final ofertado, desde que os preços unitários finais

•

sejam menores ou iguais aos preços unitários da proposta inicial;
A possibilidade de negociação com o proponente vencedor visando a redução de

•

preços unitários, para qualquer um dos itens individualmente; e
Para fins do disposto neste inciso, o cálculo do valor global dar-se-á pela somatória

•

dos preços unitários dos itens da proposta, multiplicados por suas respectivas
quantidades.
17. DOS RECURSOS
a) declarado o vencedor, o Pregoeiro concederá prazo dentro da sessão para que os licitantes
presentes e credenciados na forma do item 9 possam, de forma imediata e motivada, manifestar
sua intenção de recurso.
b) a ausência do licitante credenciado na sessão caracterizará sua renúncia ao direito de
recorrer.
c) não havendo interesse em recorrer, o Pregoeiro procederá à adjudicação do objeto ao
licitante vencedor.
d) havendo manifestação da intenção de recurso, o Pregoeiro:
•

Resumirá a motivação, ordenando o registro em ata;

•

Procederá a leitura do resumo da motivação lavrada na ata;

•

Consultará o recorrente sobre o interesse em oferecer razões de recurso por escrito,
concedendo, nesse caso, o prazo de três dias úteis;

•

Esclarecerá a data de início da contagem do prazo, quando os autos não forem
disponibilizados imediatamente, ou no mesmo dia;
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•

Se houver interesse na apresentação de razões de recursos, informará aos demais
presentes, que terão o mesmo prazo para apresentar contrarrazões, correndo o prazo na
sequência daquele concedido ao recorrente;

•

Registrará, na ata, o dia e hora que vencem os prazos de apresentação de razões e
contrarrazões de recurso, informando aos presentes;

•

Alertará aos presentes, se entender necessário, para os efeitos jurídicos dos recursos
meramente protelatórios e as penalidades previstas para o caso;

e) a manifestação da intenção de recorrer suspenderá apenas os lotes ou itens objetos do
recurso, podendo haver adjudicação parcial.
f) as intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão
apreciados pela autoridade competente.
g) o acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
18. DA ADJUDICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO
a) o objeto deste pregão será adjudicado pelo pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese
em que a adjudicação caberá à autoridade competente a adjudicação.
b) imediatamente após a adjudicação do objeto pelo pregoeiro, o Licitante Vencedor deverá
providenciar junto ao setor de Cadastro da Central Permanente de Licitação o seu
cadastramento, evitando demoras quando do empenho do valor a contratar e também demora
quando da sua convocação para assinatura do contrato.
c) a homologação deste Pregão compete à autoridade competente do Órgão Solicitante da
Licitação.
19. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL DECORRENTE
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a)

No prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após sua convocação, o licitante vencedor deverá
comparecer para assinar o contrato ou instrumento equivalente, consoante minuta
constante do Anexo, devendo para isso já ter providenciado o seu cadastramento junto à
Central Permanente de Licitação, não lhe sendo concedida prorrogação do prazo neste
item estabelecido.

Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pelo
licitante vencedor em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os
termos deste Edital.
Por ocasião da assinatura do contrato (da emissão da nota de empenho), verificar-se-á por
meio do Cadastro de Fornecedores e de outros meios se o licitante vencedor mantém as
condições de habilitação.
Caso o licitante vencedor seja domiciliado em outra localidade, existindo viabilidade
operacional, o representante credenciado poderá deixar o contrato assinado ao final da
sessão ou, não sendo credenciado, enviar, no mesmo prazo de até 5 (cinco) dias úteis, as
respectivas vias por correio, com registro de urgência.
No caso do item anterior, o licitante poderá enviar via fax (fac-símile) ou via endereço
eletrônico (e-mail), com arquivo anexo de cópia digitalizada do contrato assinado, que
terá validade para fins de atendimento do prazo, situação em que os originais poderão ser
recebidos em prazo de até 10 (dez) dias.
A postagem fora do prazo implica a decadência do direito à contratação.
Se algum documento estiver com validade vencida, e não for possível a comprovação por
outro meio, o contratado será alertado para promover a devida regularização.
Caso o licitante vencedor decaia do direito à contratação ou não compareça para assinar o
contrato ou retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, a autoridade
competente:
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h.1. providenciará a aplicação das penalidades cabíveis, garantindo-se a ampla defesa
e o contraditório;
h.2. retornará os autos o pregoeiro para que retome a sessão.
Os licitantes serão notificados da retomada da sessão, no prazo de dois dias úteis para a
abertura da sessão.
O Pregoeiro poderá retomar, inclusive, a fase de lances e as subsequentes, até a nova
adjudicação.
Aplicam-se as regras anteriores caso:
k.1. Não seja possível firmar o contrato com o licitante vencedor por motivo
superveniente;
k.2. O licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato injustificadamente;
k.3. Ocorra a inexecução total do contrato formalizado, não expirado o prazo de validade
das propostas.
20. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
a) O CONTRATANTE, após a entrega da nota de empenho, compromete-se a:
a.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações,
inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes às suas
dependências.
a.2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal.
a.3. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às
obrigações.
b) Outras obrigações constantes do Termo de Referência.
21. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS
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a) Os equipamentos deverão ser entregues de acordo com as condições estabelecidas no Termo
de Referência, Anexo I, deste Edital.
22. DO PAGAMENTO
a) O pagamento será conforme condições de pagamento do Termo de Referência.
b) Caso o ÓRGÃO CONTRATANTE não possa efetuar o pagamento, conforme previsto
acima, o mesmo será atualizado monetariamente pelo IGPM - Índice Geral de Preços de
Mercado.
c) Será efetuada, a retenção na fonte dos tributos e contribuições em conformidade com as
orientações da Receita Federal do Brasil.
23.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

a)
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
a.1) não aceitar/retirar a nota de empenho, não assinar o termo de contrato, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta, ou não comparecer para assinar ata de registro de
preços dentro do prazo estabelecido no certame ou pelo pregoeiro;
a.2) apresentar documentação falsa;
a.3) deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
a.4) ensejar o retardamento da execução do objeto;
a.5) não mantiver a proposta;
a.6) cometer fraude fiscal;
a.7) comportar-se de modo inidôneo;
b)
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
c)
O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
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•

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta
do licitante;

•

Impedimento de licitar e de contratar com o município de São Luís, pelo prazo de até cinco
anos;
d)
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de
impedimento.
e)
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº
9.784, de 1999.
f)
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
g)
As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.
h) As penalidades somente poderão ser relevadas, caso sejam apresentadas justificativas, por
escrito, fundamentadas em fatos comprováveis, a critério da autoridade competente do
ÓRGÃO LICITANTE.
24. DISPOSIÇÕES GERAIS
a) é facultado o Pregoeiro, no interesse da Administração:
•

Em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação;

•

Solicitar aos setores competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a
fundamentar as decisões;

•

No julgamento das propostas e da habilitação, sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado e acessível a todos os interessados; e
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•

Relevar omissões puramente formais observadas na documentação e na proposta, desde
que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação.

O ÓRGÃO SOLICITANTE poderá revogar a presente licitação, por motivo de interesse
público, ou anulá-la por ilegalidade, no todo ou em parte, em quaisquer de suas fases,
devidamente justificado, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
A anulação do pregão induz à do contrato.
Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos
que tiver suportado no cumprimento do contrato.
Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro
dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando explicitamente
disposto em contrário.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão
da sua proposta, durante a realização da Sessão Pública de Pregão.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
A presente licitação e os atos dela resultantes serão regidos pelas disposições legais e
regulamentares vigentes e pelas condições estabelecidas neste Edital.
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A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
Para as demais condições de contratação observar-se-ão as disposições constantes dos Anexos
deste Edital.
Nos casos de divergência ou dúvida entre o texto do TERMO DE REFERÊNCIA e o texto do
Edital, prevalecerá, no julgamento objetivo das propostas e documentos, o texto do
Edital.
25. DOS ANEXOS
a) constitui parte integrante deste Edital:
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ESTIMATIVA DO ÓRGÃO
LICITANTE)
• ANEXO III - MODELOS:
MODELO A – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR;
MODELO B - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE;
MODELO C - DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
MODELO D - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA
HABILITAÇÃO;
MODELO E - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
• ANEXO IV – MINUTAS:
MINUTA A – CONTRATO
•
•

26. DO FORO
As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de São Luís, Estado do
Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
São Luís, 17 de dezembro de 2014.
Alexandre Souza Farias
Pregoeiro
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

DE

SOFTWARE

ENVOLVENDO

IMPLANTAÇÃO,

TREINAMENTO,

MANUTENÇÃO,

ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DESTINADO À GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAM.

2. DADOS DO CONTRATANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPAM
Rua do Sol, nº 265 – centro, São Luís – MA
CNPJ (MF): 06.040.398/0001-76

3. DO OBJETO
O presente TR visa contratação de empresa especializada na prestação de serviços de software
envolvendo implantação, treinamento, manutenção, atualização e suporte técnico destinado à Gestão
Previdenciária do Instituto de Assistência e Previdência do Município – IPAM, conforme especificações
e descrições contidas neste TR.

4. DA JUSTIFICATIVA
O caput do art. 40 da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional
41/2003, estabelece que aos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado ao regime de
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos
servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados os critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial.
Ratificando esse entendimento, o art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal determina que o ente da
Federação que mantiver ou vier a instituir RPPS para os seus servidores conferir-lhe-á caráter
contributivo e o organizará, com base em normas de contabilidade e atuária que preservem seu
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equilíbrio financeiro e atuarial.
No Município de São Luís foi criado este Regime Próprio de Previdência para os seus servidores desde
a publicação da Lei Municipal nº 1.675 de 24/05/1966. Lei essa que estabeleceu a garantia de
aposentadoria e pensão para os servidores municipais de responsabilidade e com ônus para o ente
federativo municipal. O IPAM foi criado como autarquia, para exercer a função de unidade gestora única
do RPPS e deve observar as normas acima especificadas.
No âmbito da concessão dos benefícios previdenciários torna-se necessário a presente contratação
destinada ao armazenamento das informações cadastrais dos servidores ativos, inativos e pensionistas
do IPAM, necessários, conforme legislação de regência para analise e concessão dos benefícios
assegurados.
O registro individualizado das contribuições previdenciárias é norma cogente na Lei Federal n.º 9.717/98
referendado pelo artigo 20 da Orientação Normativa n.º 02/2009 do Ministério da Previdência Social.
No âmbito contábil atualmente obrigatoriamente deve ser realizado em ambiente informatizado para
permitir fácil acesso as informações gerenciais, bem como emissão de relatórios que permitam o
atendimento do Ministério da Previdência Social e do Tribunal de Contas, além de permitir o
armazenamento das informações contábeis do RPPS e sua integração com as contas do Município de
São Luís para consolidação do Balanço de cada exercício.
Além das peculiaridades na Contabilidade dos RPPS, durante o exercício de 2014 todos os órgãos
públicos deverão se adequar à nova convergência regulamentada pela STN - Secretaria do Tesouro
Nacional, no tocante a implantação das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público e utilização do plano de contas único dos entes da federação, intitulado PCASP - Plano de
Contas Aplicado ao Setor Público. Desse modo, o volume de inovações vinculadas à área contábil para
o exercício de 2014 e expressiva, necessitando de software único que contemple tanto as informações
previdenciárias como as de natureza contábil.
Um Sistema de Informação deve, em princípio, otimizar a gestão da informação e, por conseqüência, a
gestão organizacional dos processos administrativos de concessão de benefícios, além de possibilitar a
integração com sistemas de informação externos do Ministério da Previdência Social e Tribunal de
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Contas.
A utilização de processos manuais, com registros em papel, de forma ostensiva nas atividades diárias
do IPAM, atingiu o seu esgotamento. Como conseqüência observa-se (1) a ausência de espaço
adequado de armazenamento dos processos administrativos (2) a desorganização progressiva dos
sistemas de informação, e (3) a dificuldade de obtenção das informações cadastrais dos servidores
públicos. Esta sobrecarga elevou sobremaneira o número de extravios de informações e diminuiu
consideravelmente a qualidade das informações armazenadas. Dentre as conseqüências graves estão
o retrabalho, o desperdício de recursos humanos e materiais e os erros induzidos pela ausência da
informação. Assim a indisponibilidade da informação induz à obtenção repetida vezes das mesmas
informações.
Lembrando que a não aquisição da referida solução computacional, poderá não somente prejudicar na
prestação de contas ao TCE, como também, comprometer o atendimento ofertado aos segurados
diariamente.

5. DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O prazo de vigência da contratação pretendida será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do
contrato, podendo sofrer prorrogação de prazo por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60
(sessenta) meses, conforme o inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93.

6. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA
1.1

Requisitos não funcionais

1.1.1

A solução deverá apresentar no mínimo os seguintes módulos:

1.1.1.1

Cadastro Previdenciário;

1.1.1.2

Recadastramento;

1.1.1.3

Perícia Médica;
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1.1.1.4

Folha de Pagamento;

1.1.1.5

Arrecadação;

1.1.1.6

Simulador de Benefícios;

1.1.1.7

Gestão de Protocolo, Documentos e Processos;

1.1.1.8

Portal de autoatendimento; e

1.1.1.9

Aplicações Financeiras.

1.1.2

A solução deverá ser desenvolvida em plataforma tecnológica JAVA ou .NET, utilizando gerenciador de banco de

dados Microsoft SQL SERVER 2008r2 ou superior.
1.2

Requisitos funcionais

1.2.1

MÓDULO DE CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS DO SISTEMA.

1.2.1.1

Possibilitar a parametrização do cálculo do valor do benefício para cada regra de concessão, conforme legislação

federal e local, contendo no mínimo: a) Idade Mínima; b) Valor do Provento calculado de forma integral; c) Valor do provento
calculado de forma proporcional; e d) Valor do Provento calculado pela Média Aritmética das 80% maiores remunerações
desde Julho/1994.
1.2.1.2

Efetuar a parametrização de segregação de massa para fins de arrecadação, com no mínimo o registro de nome

do fundo e data de corte.
1.2.1.3

Efetuar a parametrização da idade limite dos filhos beneficiários de pensão por morte, com o objetivo extinção da

cota automaticamente.
1.2.1.4

Efetuar a parametrização do rateio de pensão por morte devendo conter as opções: a) Rateio de Cotas em Partes

Iguais e b) Rateio de Cotas em 50% para Cônjuge e 50% para demais dependentes.
1.2.1.5

Efetuar parametrização da reversão das cotas finalizadas de pensão por morte contendo no mínimo as opções: a)

Reverter cota finalizada apenas para Cônjuge; b) Reverter cota finalizada em partes iguais e c) Não Reverter Cota
Finalizada.
1.2.1.6

Efetuar parametrização do valor limite para direito do benefício de auxílio reclusão.

1.2.1.7

Efetuar parametrização de idade limite para recebimento do benefício de salário família.

1.2.1.8

Efetuar parametrização de valores limites para obtenção do direito ao benefício de salário família.

1.2.1.9

Permitir a parametrização da quantidade de dias de prorrogação de salário maternidade.
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1.2.1.10

Efetuar parametrização dos dias pagos pelo órgão empregador para benefícios de auxílio doença.

1.2.1.11

Efetuar a parametrização da contagem de tempo de contribuição enquanto afastado, possibilitando a

configuração do impacto na totalização do tempo no cargo, tempo de serviço público e tempo de carreira.
1.2.1.12

Permitir a parametrização do somatório do tempo de contribuição fictício, estabelecendo seus impactos no tempo

de contribuição na carreira e no tempo total de contribuição.
1.2.1.13

Efetuar a parametrização de vantagem pessoal a ser recebida pelo segurado (a) aposentado (a) por invalidez,

cujo provento apurado na revisão da EC 70/2012 for inferior ao valor do benefício antes a revisão. Deverá conter no mínimo
as opções: a) seleção da verba a ser utilizada; b) aplicação na memória de calculo e c) aplicação no contracheque.
1.2.1.14

Possibilitar a parametrização do complemento a ser recebido pelo segurado (a), cujo provento apurado for

inferior ao salario mínimo. Deverá conter no mínimo as opções: a) seleção da verba a ser utilizada; b) aplicação na memória
de cálculo e c) aplicação no contracheque.
1.2.1.15

Efetuar a parametrização de modelos de documentos com campos vinculados ao sistema contendo as

funcionalidades básicas de editor de texto com formatação, sendo elas no mínimo: a) Formatação de Fonte; b) Tamanho de
Fonte; e c) Cor da Fonte.
1.2.1.16

Permitir parametrizar a separação do processamento e emissão de relatórios de folha de pagamento, por órgão

de origem do beneficiário, tipo de benefício e regimes financeiro e previdenciário.
1.2.1.17

Possibilitar parametrização do dia de vencimento, juros, multa e atualização monetária da Guia de Recolhimento

de Contribuições Previdenciárias – GRCP.
1.2.2

FERRAMENTA PARA EXTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES.

1.2.2.1

Efetuar acesso ao módulo por meio de navegador web, utilizando tecnologia HTML, JavaScript e PDF para

visualização de relatórios.
1.2.2.2

Possuir ferramenta paramétrica para geração de consultas a partir dos dados dos sistemas.

1.2.2.3

Possuir Gerador de Relatórios Dinâmico, para extração de informações a partir dos dados dos sistemas,

possibilitando a exportação para arquivos nos formatos HTML, TXT, PDF, DOC e XLS.
1.2.3

CADASTRO PREVIDENCIÁRIO.

1.2.3.1

Efetuar acesso ao módulo por meio de navegador web, utilizando tecnologia HTML, JavaScript e PDF para

visualização de relatórios;
1.2.3.2

Efetuar registro, atualização e consulta dos dados dos segurados do RPPS, quais sejam, servidores públicos,
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ativos, inativos e pensionistas da Administração direta, autárquica e fundacional do XXXXXX, de qualquer dos poderes e dos
membros da magistratura, do Ministério Público e do Tribunal de Contas;
1.2.3.3

Efetuar registro, atualização e consulta dos dados dos aposentados, permitindo mais de um vínculo.

1.2.3.4

Efetuar registro, atualização e consulta dos dados dos servidores ativos e/ou estáveis cedidos.

1.2.3.5

Efetuar registro, atualização e consulta dos dados dos dependentes previdenciários.

1.2.3.6

Possibilitar lançamento de data inicio, motivo de inicio da dependência, data fim e motivo do fim da dependência,

com alerta em cores nos casos em que houver a finalização da dependência.
1.2.3.7

Efetuar a crítica de duplicidade de inscrição previdenciária para fins de verificação em casos não legalmente

acumuláveis.
1.2.3.8

Efetuar Cadastro/ atualização e consulta dos pensionistas.

1.2.3.9

Efetuar registro, atualização e consulta dos dados dos órgãos empregadores.

1.2.3.10

Efetuar a definição de cada instituição / órgão da administração direta, indireta, dos poderes constituídos, possa

ter sua estrutura organizacional refletida no sistema.
1.2.3.11

Efetuar Administrar a documentação digitalizada dos beneficiários (ativos inativos e pensionistas).

1.2.3.12

Efetuar Administrar e registrar a vida funcional do servidor ativo, assim como o acompanhamento de todos os

tramites de servidores aposentados, pensionistas e dependentes.
1.2.3.13

Manter histórico por beneficiário (ativos, inativos e pensionistas).

1.2.3.14

Efetuar registro e controle em cadastro de falecimento de beneficiário (ativos, inativos e pensionistas).

1.2.3.15

Efetuar o cadastro do histórico de trabalho dos servidores, destacando o tempo em RGPS e outros RPPS.

1.2.3.16

Efetuar o registro do tempo de contribuição referente a cargos com exposição a agentes nocivos;

1.2.3.17

Efetuar o registro de períodos sem contribuição.

1.2.3.18

Efetuar o registro de períodos de afastamento com contribuição.

1.2.3.19

Efetuar o registro do motivo de afastamento, bem como a parametrização do impacto na totalização do tempo.

1.2.3.20

Integrar e Efetuar consulta, por ocasião da aposentadoria, no histórico funcional da origem.

1.2.3.21

Aplicar as regras de negócio pra validação de dados cadastrais tanto no ingresso como na manutenção.

1.2.3.22

Efetuar a manutenção e consulta da ficha funcional e financeira dos servidores ativos.
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1.2.3.23

Efetuar manutenção e consulta da ficha funcional e financeira dos servidores inativos.

1.2.3.24

Efetuar a manutenção dos dados pessoais e financeiros dos pensionistas, bem como a consulta dos mesmos.

1.2.3.25

Efetuar o registro de gratificações por meio de fórmulas.

1.2.3.26

Efetuar a manutenção dos dados pessoais e financeiros, de dependente e/ou beneficiários, bem como a consulta

dos mesmos.
1.2.3.27

Efetuar a emissão de relatórios gerenciais e operacionais (sintéticos e analíticos) com demonstração gráfica e

estatística.
1.2.3.28

Efetuar a diferenciação no cadastro em Fundo Previdenciário e Fundo Financeiro de acordo com as regras para

segregação da massa.
1.2.3.29

Efetuar a análise automática da consistência de informações, principalmente aquelas necessárias à concessão

do benefício.
1.2.3.30

Efetuar o registro dos servidores cedidos, licenciados, afastados e em disponibilidade, com inserção da data

nesta condição.
1.2.3.31

Efetuar a exportação dos dados para o Cálculo atuarial.

1.2.3.32

Efetuar a exportação dos dados para o SIPREV-MPS

1.2.3.33

Realizar o cruzamento de dados com a importação do arquivo SISOBI, trazendo como resultado dos achados no

mínimo: a) nome completo; b) CPF; c) nome da mãe; d) data de óbito; e) Identificação do Cartório e; e) Data de lavratura.
1.2.4

RECADASTRAMENTO.

1.2.4.1

Efetuar acesso ao módulo por meio de navegador web, utilizando tecnologia HTML, JavaScript e PDF para

visualização de relatórios.
1.2.4.2

Efetuar atualização dos dados Pessoais e Funcionais dos beneficiários do RPPS, quais sejam, servidores inativos

e pensionistas da Administração direta, autárquica e fundacional do XXXXXX, de qualquer dos poderes e dos membros da
magistratura, do Ministério Público e do Tribunal de Contas.
1.2.4.3

Permitir o cadastro do histórico de trabalho dos servidores, destacando o tempo em RGPS e outros RPPS.

1.2.4.4

Efetuar o recadastramento utilizando-se de dispositivo de leitura biométrica.

1.2.4.5

Efetuar a captura da foto, por meio de webcam.

1.2.4.6

Efetuar a Emissão do protocolo de recadastramento.
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1.2.4.7

Efetuar informação para bloqueio do pagamento de benefícios para não recadastrados.

1.2.4.8

Efetuar a emissão de relatórios de Gestão.

1.2.4.9

Permitir administrar documentos digitalizados.

1.2.5.

Perícia Médica

1.2.5.1

Permitir o gerenciamento da agenda de atendimento dos médicos peritos.

1.2.5.2

Permitir o agendamento, remarcação e cancelamento de perícias agendadas.

1.2.5.3

Bloquear o agendamento de perícias concomitantes para mesmo Médico ou Junta Médica.

1.2.5.4

Permitir a informação do motivo da perícia, bem como a parametrização dos mesmos.

1.2.5.5

Permitir agendamento de perícia para um médico específico ou para uma junta médica.

1.2.5.6

Permitir consulta do agendamento por médico ou junta médica;

1.2.5.7

Permitir o cadastramento de calendário específico para cada médico perito.

1.2.5.8

Permitir a revisão de pericias já concluída.

1.2.5.9

Registrar o tipo de doença conforme tabela “CID” para emissão de laudo médico.

1.2.5.10

Permitir a consulta de informação do CID por código e/ou descrição.

1.2.5.11

Possibilitar a consulta do histórico do segurado do RPPS, garantindo o sigilo de informações que são pertinentes

apenas aos médicos peritos.
1.2.5.12

Manter o prontuário de cada segurado do RPPS, com histórico de todos os atendimentos, laudos, histórico da

doença atual, antecedentes, exame físico, exames complementares e documentos relacionados.
1.2.5.13

Emitir documentos configurados com base em modelos pré-definidos por motivo de perícia.

1.2.5.14

Emitir laudo de perícia médica.

1.2.5.15

Consultar histórico de atendimentos do dia, ou de um período.

1.2.5.16

Emitir o protocolo de atendimento para o segurado do RPPS.

1.2.5.17

Consultar histórico de atendimentos do paciente em um determinado período.

1.2.5.18

Emitir relatórios para gestão.

1.2.6

FOLHA DE PAGAMENTO
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1.2.6.1

Possibilitar o cálculo total da folha de pagamento ou de forma individualizada;

1.2.6.2

Desativação de matrícula do segurado ou beneficiário (não processar folha em caso de falecimento, término de

pensão e reversão);
1.2.6.3

Interligar as matrículas componentes de um rateio para pensão;

1.2.6.4

Calcular automaticamente a proporcionalidade da folha dentro do mês de inclusão ou término, levando-se em

conta as respectivas datas, inclusive redistribuindo o valor quando o término for de uma matrícula componente de um rateio;
1.2.6.5

Calcular automaticamente os complementos para atingir o salário mínimo, no caso de aposentadorias inferiores a

este valor e no caso de pensões únicas ou rateios em que o valor principal também seja inferior ao salário mínimo;
1.2.6.6

Permitir que a data de término de uma pensão além de servir para o cálculo da proporcionalidade dentro do mês,

desative a matrícula para os meses seguintes;
1.2.6.7

Permitir a inserção de uma ou mais pensões alimentícias dentro da matrícula do beneficiário de quem deve ser

descontada: nome, dados pessoais e conta bancária da pessoa que irá receber a pensão; forma de cálculo da pensão,
calculando também sobre o 13º salário, conforme estipulado pela justiça (por valor fixo, por percentual do salário mínimo
nacional, por percentual do valor bruto ou líquido do benefício de aposentadoria);
1.2.6.8

Permitir a efetivação de créditos na folha após aprovação;

1.2.6.9

Alterar automaticamente os parâmetros vinculados, por exemplo, ao salário mínimo, quando houver alteração

deste;
1.2.6.10

Registrar todas as alterações de proventos, inclusive a composição (padrão, incorporações e vantagens), e

pensões, excetuados os reajustes salariais, com os respectivos motivos, nº do processo, portarias e responsável pela
alteração, permitindo um histórico da evolução do benefício;
1.2.6.11

Calcular a folha de pagamento com proventos desmembrados, ou seja, com a sua composição (padrão,

incorporações e vantagens);
1.2.6.12

Reajustes diferenciados e escalonados conforme a data de entrada, para inativos sem direito à paridade e para

pensionistas cujo benefício se originou de um falecimento ocorrido após 20 de fevereiro de 2004, ou seja, também sem
direito à paridade;
1.2.6.13

Permitir a simulação de reajuste para análise de impacto sem que isto altere os benefícios;

1.2.6.14

Permitir a reversão automática de cotas de pensão por morte em caso de finalização de uma das cotas, seguindo

regras de reversão parametrizada;
1.2.6.15

Gerar créditos em conta em forma de arquivo, para todos os benefícios incluindo pensões alimentícias e13º

salário, permitindo o registro dos dados do crédito (nome, banco, agência, conta e valor) para o mês em questão de modo
permanente, possibilitando consultas futuras via sistema, sem a necessidade de manusear os arquivos em papel, no layout
fornecido pelo IPAM;
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1.2.6.16

Consulta (visualização na tela) de todos os relatórios, sem a necessidade de impressão;

1.2.6.17

Registro individualizado das contribuições previdenciárias dos inativos e pensionistas, parte segurado e parte

patronal, para possibilitar a emissão de extratos e relatórios;
1.2.6.18

Permitir a importação de todos os dados do sistema atualmente utilizado: dados de benefício, dados de

pagamento de todos os meses anteriores, 13º salário, DIRF;
1.2.6.19

Contemplar todos os tipos de benefícios pagos pelo IPAM: Aposentadoria por Tempo de Contribuição,

Aposentadoria por Idade, Aposentadoria por Invalidez, Aposentadoria Compulsória, Pensão por Morte (incluindo pensões
bipartidas vinculadas a uma mesma matrícula) e Complementos de Aposentadorias e Pensões (incluindo os dados relativos
ao benefício concedido pelo INSS);
1.2.6.20

Permitir inserção e atualização dos dados de Complementos de Aposentadorias e Pensões, incluindo os dados

do benefício concedido pelo INSS, permitindo a alteração desses dados sempre que houver reajustes no benefício do INSS;
1.2.6.21

Na manipulação da folha de pagamento, permitir a visualização em tela dos segurados com e sem direito a

paridade;
1.2.6.22

Os dados financeiros do benefício (verbas componentes do benefício – vencimento base e adicionais –,

proporcionalidade do benefício, direito ao salário família e valor total do benefício) devem estar disponíveis tanto para
impressão quanto para visualização em tela, permitindo a geração de relatórios montados de acordo com a necessidade do
usuário;
1.2.6.23

Gerar arquivo para impressão dos holerites de pagamento de todos os benefícios, incluindo as pensões

alimentícias, no layout estabelecido;
1.2.6.24

Permitir visualização em tela e impressão de segunda via de holerites, individualmente ou de todos os benefícios,

do mês atual e de meses anteriores, com todas as informações de créditos, débitos, conta bancária, data de crédito;
1.2.6.25

Permitir a visualização em tela dos benefícios incorporados na folha no corrente mês;

1.2.6.26

Gerar arquivo com todas as informações do Holerite para impressão de folha de pagamento pelo beneficiário via

WEB;
1.2.6.27

Permitir visualização e impressão de relatório de progressão com as verbas componentes do benefício, incluindo

todos os reajustes aplicados numa progressão de valores do benefício;
1.2.6.28

Calcular todos os tipos de benefícios listados, considerando descontos e despesas inseridos, gerando relatórios

descritivos detalhados;
1.2.6.29

Calcular as pensões bipartidas, vinculadas a uma mesma matrícula, distribuindo o valor nos percentuais

estipulados e no caso de falecimento ou maioridade de um dos pensionistas, redistribuir os percentuais de pagamento entre
os pensionistas remanescentes, sempre alcançando 100% do valor do benefício;
1.2.6.30

Calcular complementos de aposentadorias e pensões, pagando a título de complemento a diferença entre o

benefício do IPAM e o benefício pago pelo INSS, quando o valor do IPAM for inferior ao do INSS o valor do complemento
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deve permanecer zerado;
1.2.6.31

Calcular pagamento de rescisão de aposentados e pensionistas falecidos, considerando os dias e a

proporcionalidade do 13º salário;
1.2.6.32

Calcular os descontos obrigatórios e a margem consignável;

1.2.6.33

Permitir o pagamento de salário família aos aposentados com filhos menores de 14 anos, conforme legislação

municipal, excluindo a receita automaticamente quando o dependente alcançar a idade limite, programando os casos de
filhos inválidos, quando o pagamento deve continuar;
1.2.6.34

Permitir a suspensão temporária de benefícios, pelos meses necessários, podendo ser retomado o pagamento do

benefício a qualquer tempo;
1.2.6.35

Permitir encerramento de benefício de Aposentadoria por Invalidez por retorno ao trabalho e posterior inserção do

mesmo beneficiário com nova aposentadoria;
1.2.6.36

Permitir reajustes dos benefícios, obedecendo às tabelas estabelecidas por leis federais e municipais,

considerando os tipos de benefícios;
1.2.6.37

Permitir reajustes retroativos, calculando automaticamente a diferença devida e inserindo esse pagamento na

competência atual da folha;
1.2.6.38

Calcular o reajuste das pensões bipartidas sobre o valor total do benefício e depois dividir novamente o valor

entre os pensionistas;
1.2.6.39

Apontar os beneficiários com valores negativos, emitindo relatório detalhado;

1.2.6.40

Calcular pagamento de 13º salário, em pagamento único ou em parcelas no percentual desejado, de acordo com

o valor dos benefícios do mês de competência em que o 13º está sendo pago;
1.2.6.41

Descontar contribuição e Imposto de Renda sobre o valor total de 13º, e em caso de parcelamento, esses

descontos ocorrerão na segunda parcela paga;
1.2.6.42

Gerar arquivo para impressão dos holerites de pagamento de 13º de todos os benefícios, incluindo as pensões

alimentícias, no layout estabelecido, e em caso de parcelamento os holerites somente serão gerados e impressos na
segunda parcela paga, constando então o adiantamento do 13º salário;
1.2.6.43

Mudar automaticamente para a próxima competência, sem possibilidade de alterações na competência já

encerrada;
1.2.6.44

Buscar da folha de pagamento todos os dados necessários para geração do arquivo de DIRF, no layout

estabelecido pela Receita Federal;
1.2.6.45

Permitir visualização em tela e impressão de informes de rendimento individuais ou de todos os beneficiários, a

qualquer tempo;
1.2.6.46

Permitir a inserção, atualização, manutenção, ou alteração, sempre que necessário, bem como, a consulta de

dados nas tabelas necessárias ao cálculo da folha de pagamento: Imposto de renda, salário família, contribuição, tetos e

PREFEITURA DE SÃO LUIS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
pisos do INSS e da Prefeitura Municipal de São Luís, salário mínimo, cargos dos servidores, entes em que os servidores
eram lotados, auxílio reclusão, descontos, receitas, enquadramentos e reenquadramentos;
1.2.6.47

Permitir cálculo de folha complementar com todos os descontos e as receitas necessários, geração de arquivos

bancários e para impressão da folha de pagamento mensal;
1.2.6.48

Emitir declaração individual de proventos;

1.2.6.49

Permitir a importação de arquivo de descontos enviado pelas entidades conveniadas;

1.2.6.50

Apontar inconsistências no arquivo de descontos, através de relatório ou mensagem de erro, informando que tipo

de inconsistência e em qual linha do arquivo ela ocorreu;
1.2.6.51

Liberar holerite para emissão após aprovação mediante inserção de senha;

1.2.6.52

Permitir informar a competência de pagamento de cada folha paga.

1.2.7

ARRECADAÇÃO.

1.2.7.1

Efetuar acesso ao módulo por meio de navegador web, utilizando tecnologia HTML, JavaScript e PDF para

visualização de relatórios.
1.2.7.2

Efetuar administração de recolhimento de contribuições previdenciárias de cada servidor e patronal, por fonte

pagadora, de forma individualizada, por regime financeiro e previdenciário por tipo normal, suplementar e décimo terceiro.
1.2.7.3

Efetuar registro mensal da remuneração e de contribuição, bem como sua composição, do segurado e beneficiário.

1.2.7.4

Permitir a visualização em tela do resumo das contribuições informadas na manipulação das contribuições,

respeitando filtros pré-selecionados.
1.2.7.5

Imprimir relação de contribuintes do RPPS, com informações de contribuição do empregador e empregado, por

Regime Financeiro.
1.2.7.6

Efetuar Controle do recolhimento do servidor e patronal.

1.2.7.7

Imprimir Relatórios para gestão de cobrança de recolhimentos não efetuados.

1.2.7.8

Efetuar emissão de extratos das arrecadações efetuadas.

1.2.7.9

Efetuar emissão de extrato individualizado de contribuição previdenciária.

1.2.7.10 Efetuar emissão de relatório consolidado da arrecadação.
1.2.7.11

Efetuar a emissão da Guia de Recolhimento de Contribuições Previdenciárias, para comprovação de repasse dos

órgãos do Município ao RPPS, inclusive via WEB.
1.2.7.12

Controle de recolhimento para contribuinte Facultativo (individual).
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1.2.7.13

Permitir a emissão da Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária para contribuinte facultativo

(individual).
1.2.7.14

Permitir a emissão da Guia de Recolhimento de Contribuições Previdenciárias – GRCP; calculando juros, mora e

aplicando índices de correção, quando ultrapassar a data limite de pagamento.
1.2.7.15

Permitir a efetivação de baixa manual e automática da Guia de Recolhimento de Contribuições Previdenciárias –

GRCP depois de realizado pagamento.
1.2.7.16

Emissão dos boletos de Arrecadação pelos órgãos de origem, através da internet.

1.2.7.17

Efetuar controle das pendências geradas no processo de arrecadação de contribuições previdenciárias.

1.2.7.18

Efetuar a gestão do parcelamento de débitos com emissão de boleto.

1.2.8

SIMULADOR DE BENEFÍCIOS.

1.2.8.1

Efetuar acesso ao módulo por meio de navegador web, utilizando tecnologia HTML, JavaScript e PDF para

visualização de relatórios.
1.2.8.2

Emitir relatório consolidado contendo a situação do segurado em relação a todas as regras aposentadorias e a

previsão de implementação.
1.2.8.3

Emitir relatório detalhado para cada regra, contendo a situação do segurado, previsão de implementação e

apuração do valor do provento.
1.2.8.4

Apurar Pedágio e Bônus, considerando o disposto no Art. 2º da EC. 41/2003.

1.2.8.5

Apurar Tempo de Contribuição conforme legislação vigente, apontando no relatório de simulação detalhada no

mínimo, o tempo total no cargo, tempo total na carreira e tempo total no serviço público.
1.2.8.6

Emitir relatório detalhado com a simulação de Abono de Permanência, com demonstração da data de

implementação do direito.
1.2.8.7

Emitir relatório detalhado para simulação de aposentadorias especiais por exposição a agentes nocivos,

demonstrando o tempo de exposição apurado.
1.2.8.8

Emitir relatório detalhado com Termo de Opção para aposentadoria, contendo todas as regras em que o segurado

implementou direito.
1.2.9

GESTÃO DE PROTOCOLO, DOCUMENTOS E PROCESSOS.

1.2.9.1

Efetuar acesso ao módulo por meio de navegador web, utilizando tecnologia HTML, JavaScript e PDF para
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visualização de relatórios.
1.2.9.2

Efetuar análise, concessão e revisão de benefícios de aposentadoria, demonstrando na memória de calculo Valor

do Provento calculado de forma integral, Valor do provento calculado de forma proporcional, Valor do Provento calculado
pela Média Aritmética das 80% maiores remunerações desde Julho/1994, conforme legislação vigente.
1.2.9.3

Efetuar análise, concessão e revisão de benefícios de pensão por morte, demonstrando na memória de cálculo o

rateio das cotas conforme percentuais parametrizados.
1.2.9.4

Efetuar a concessão de aposentadorias especiais por exposição a agentes nocivos;

1.2.9.5

Efetuar a concessão de aposentadorias por mandado de injunção.

1.2.9.6

Efetuar a concessão de aposentadorias por invalidez conforme EC 70/2012, demonstrando na memória de cálculo

a Vantagem Pessoal a ser recebida pelo (a) segurado (a) aposentado (a) por invalidez, cujo provento apurado for inferior ao
valor do benefício antes a revisão.
1.2.9.7

Efetuar apuração de Tempo de Contribuição, de acordo com a legislação vigente.

1.2.9.8

Efetuar alimentar o cadastro de dependentes previdenciários e o registro dos documentos comprobatórios da

dependência com o ex-servidor, bem como dependência econômica, se for o caso.
1.2.9.9

Vincular o pensionista ao servidor segurado falecido, bem como ao grupo familiar que recebe a pensão. Deverá ser

possibilitada a consulta de pensionistas através do nome do ex-servidor para identificar todos os pensionistas já existentes
e/ou processos em andamento.
1.2.9.10

Efetuar controle de reserva de cotas aos beneficiários de pensão por morte, para casos em que houver

necessidade de comprovação da dependência ou da condição do beneficiário pela perícia médica.
1.2.9.11

Efetuar registros sobre inclusões, alterações e cancelamentos de pensão: motivo e data, bem como novo rateio

de cotas, se houver.
1.2.9.12

Efetuar análise, concessão e revisão de benefícios de auxílio doença, conforme legislação vigente.

1.2.9.13

Efetuar análise, concessão e revisão de benefícios de salário maternidade, conforme legislação vigente.

1.2.9.14

Efetuar análise, concessão e revisão de benefícios de auxílio reclusão, conforme legislação vigente.

1.2.9.15

Efetuar análise, concessão e revisão de benefícios de salário família, conforme legislação vigente.

1.2.9.16

Efetuar o registro do tipo de doença conforme tabela “CID” para processos de concessão de auxílio doença.

1.2.9.17

Efetuar o cálculo da quantidade de dias de afastamento com a diferenciação de dias pagos pelo órgão de origem.

PREFEITURA DE SÃO LUIS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
1.2.9.18

Efetuar a prorrogação em dias para processos de concessão de auxílio doença.

1.2.9.19

Permitir a gravação de histórico do processo contendo data, usuário e ação executada.

1.2.9.20

Permitir emissão automática de despachos dos processos, contendo descritivos parametrizáveis e/ou editados no

momento da manipulação.
1.2.9.21

Efetuar cadastro de tipos de processos administrativos.

1.2.9.22

Efetuar elaboração e emissão de Certidão de Tempo de Contribuição.

1.2.9.23

Bloquear a alteração dos dados informados na CTC após a conclusão da emissão da 1a via.

1.2.9.24

Efetuar emissão de 2ª via da Certidão de Tempo de Contribuição.

1.2.9.25

Efetuar revisão da Certidão de Tempo de Contribuição em conformidade com a portaria MPS154/2008 que

disciplina a alteração de dados da CTC.
1.2.9.26

Efetuar validação da Certidão de Tempo de Contribuição por meio de endereço eletrônico, em conformidade com

a Portaria MPS 154/2008, onde seja possível a emissão de cópia da CTC para fins de comparação.
1.2.9.27

Efetuar alteração do fluxo e definição de novos perfis para todos os tipos de processos.

1.2.9.28

Gerenciar os fluxos de processos e prazos através de alarmes.

1.2.9.29

Efetuar a edição de documentos a partir de modelos parametrizados com campos vinculados aos dados do

processo, contendo as funcionalidades básicas de editor de texto com formatação, sendo elas no mínimo: a) Formatação de
Fonte; b) Tamanho de Fonte; e c) Cor da Fonte.
1.2.9.30

Efetuar a emissão de documentos a partir de modelos parametrizados para cada tipo e situação de processo.

1.2.9.31

Efetuar o registro do histórico de alteração dos documentos emitidos a partir de modelos parametrizados.

1.2.9.32

Efetuar a gravação do histórico de alteração dos documentos.

1.2.9.33

Efetuar incorporação dos documentos digitalizados específicos para cada atividade de cada fluxo de trabalho

definido, ficando disponíveis em qualquer etapa do fluxo.
1.2.9.34

Efetuar o armazenamento, paginação e acompanhamento do processo virtual, constituindo cópia fiel do processo

físico em formato digital.
1.2.9.35

Efetuar o controle de confidencialidade dos documentos do processo virtual.

1.2.9.36

Efetuar o uso de certificado digital padrão ICP-Brasil como assinatura eletrônica dos documentos anexados ao
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processo, gerando arquivos assinados no padrão P7S.
1.2.9.37

Efetuar o uso de certificado digital padrão ICP-Brasil como assinatura eletrônica em documentos no formato PDF.

1.2.9.38

Possibilitar o encaminhamento de processos para tomada de decisão em relação ao deferimento do mesmo.

1.2.9.39

Permitir a elaboração de mensagens para envio entre os usuários, por meio de ferramenta contendo

funcionalidades básicas para anexar arquivos e edição de texto com formatação, sendo elas no mínimo: a) Formatação de
Fonte; b) Tamanho de Fonte; e c) Cor da Fonte.
1.2.9.40

Permitir o registro de documentos em repositório de informações com estrutura hierárquica, contendo no mínimo,

descrição do documento, anexo e controle de permissão.
1.2.10

PORTAL DE AUTOATENDIMENTO.

1.2.10.1

Efetuar acesso ao portal de autoatendimento com serviços de atualização de dados pessoais.

1.2.10.2

Efetuar a simulação de benefícios.

1.2.10.3

Efetuar o acompanhamento de processos de concessão de benefícios.

1.2.10.4

Efetuar a emissão de extrato contribuição previdenciária.

1.2.10.5

Efetuar a emissão de guia de recolhimento de contribuição facultativa.

1.2.10.6

Permitir o encaminhamento de sugestões para o instituto, por meio de formulário eletrônico que direcione às

demandas aos respectivos responsáveis.
1.2.10.7

Efetuar a emissão de Holerite.

1.2.10.8

Efetuar a emissão de Ficha Financeira.

1.2.10.9

Efetuar a emissão de Comprovante de Rendimentos para fins de declaração de Imposto de Renda.

1.2.10.10 Possuir funcionalidade de consulta às perguntas e respostas mais frequentes (FAQ).
1.2.10.11 Possuir funcionalidade de enquetes.
1.2.11
1.2.11.1

APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Efetuar acesso ao módulo por meio de navegador web, utilizando tecnologia HTML, JavaScript e PDF para

visualização de relatórios.
1.2.11.2

Possuir internamente, o cadastro, de todos os bancos que operam no Brasil.

1.2.11.3

Possuir cadastro de Aplicações contendo as informações do Gestor, Segmento, Tipo de Aplicação e Benchmark.
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1.2.11.4

Possuir lançamento de aplicações na modalidade de aplicação, rentabilização e resgate.

1.2.11.5

Possuir cadastro de Política Anual de Investimentos obedecendo aos limites estabelecidos na resolução CMN

vigentes.
1.2.11.6

Possuir cadastro de meta atuarial.

1.2.11.7

Efetuar o registro de rentabilidade da aplicação.

1.2.11.8

Imprimir relatório periódico contendo totalizadores para aporte, resgate e rentabilidade de cada aplicação.

1.2.11.9

Imprimir relatório detalhado por período de cada aplicação, contendo o rendimento da mesma, a evolução do

benchmark e o comparativo com meta atuarial mensal previamente estabelecida.
1.2.11.10 Imprimir relatório de aplicações, agrupados por banco e segmento de aplicação.
1.2.11.11 Imprimir relatório de composição da carteira de investimentos apresentando os percentuais estabelecidos na
Política Anual de Investimentos, bem como o comparativo com a meta atuarial a ser alcançada.
1.2.11.12 Imprimir gráfico de rentabilidade da carteira de investimentos.
1.2.11.13 Imprimir relatório agrupado por mês com evolução da carteira de investimento, comparando com a meta atuarial
previamente estabelecida.
1.3. PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO TÉCNICA DA SOLUÇÃO.
13.1 As licitantes deverão instalar na sede do RPPS, a solução completa a título de demonstração e homologação funcional
e tecnológica.
1.3.2 O processo de homologação do sistema será realizado por uma comissão e terá como objetivo verificar se o mesmo
atende às necessidades do RPPS, bem como todas as exigências legais.
1.3.3 Durante este processo os módulos serão avaliados no que diz respeito as suas funcionalidades, arquitetura,
consistência e integração entre si. Para cada módulo avaliado será necessário passar por todas as funcionalidades que a
comissão julgar necessárias para correta avaliação e pontuação do mesmo.
1.3.4 No final do processo será emitido parecer quanto à aderência do sistema às exigências editalícias, indicando o grau de
customização necessário para adaptar as necessidades do RPPS.
1.3.5 Caso o grau de customização ultrapasse 10%, o mesmo será julgado insuficiente e o sistema será considerado como
reprovado do processo de homologação.
1.3.6 Para homologação o processo consistirá na apresentação dos módulos de a) configuração de parâmetros do sistema;
b) extração de informações; c) cadastro previdenciário; d) recadastramento; e) arrecadação; f) simulador de benefícios; g)
gestão de protocolo, documentos e processos; h) portal de autoatendimento; e i) aplicações financeiras.
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7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente deste TR correrá em conformidade com a LOA/2014:
•

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18.201 – SEMAD/IPAM

•

PROJETO ATIVIDADE: 091224062.183 – Custeio, Investimentos e Cobertura de Obrigações-IPAM.

•

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ

•

FONTE DO RECURSO: 0226 – Diretamente Arrecadado.

8. DA FISCALIZAÇÃO
A Fiscalização dos serviços executados por meio do futuro contrato de prestação de serviços será
realizada por servidor nomeado por Portaria publicada no Diário Oficial do Município – DOM, conforme
Artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67, §§ 1° e 2°. Aplicam-se, subsidiariamente as disposições constantes
da SEÇÃO V da Lei n.º 8.666/93, que versa sobre inexecução e rescisão dos contratos administrativos
celebrados com a Administração Pública. Ficam ressalvadas as demais sanções administrativas
aplicáveis aos contratos administrativos, conforme disciplina os arts. 86 87 e 88 da Lei 8.666/93. O fiscal
do contrato deverá acompanhar, fiscalizar, atestar a execução e verificar o cumprimento das
disposições contratuais, técnicas e administrativas, através do ATESTO/CERTIFICO.

9. DA ESTIMATIVA DE PREÇO
O valor da contratação será definido com base na coleta de preços realizada no mercado, com
empresas especializadas na execução dos serviços especificados neste TR.
Os preços propostos deverão incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da
incidência de quaisquer fretes, impostos, taxas, contribuições ou obrigações trabalhistas, fiscal e
previdenciária a que estiver sujeito, e também percentuais de descontos concedidos. Será vencedor (a)
aquele (a) que apresentar “MENOR PREÇO”, atendidas às condições deste TR.

10. DO ADITAMENTO/REAJUSTE
As partes poderão aditar durante a vigência os termos e condições do presente Contrato, objetivando o
seu aperfeiçoamento, e/ou acréscimo nos termos do Art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações. O preço
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proposto permanecerá fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com o art. 2º e
seus parágrafos, da Lei nº. 10.192 de 14 de fevereiro de 2001,

exceto nas hipóteses decorrentes do Art. 65, alínea

“d” do inciso II da Lei Federal 8.666/93, devidamente comprovado.

11. DA FORMA E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária em moeda corrente, creditada na conta
corrente do CONTRATADO, até o 5º (quinto) dia útil, contados da data da aceitação e atesto efetuado
pelo setor competente, previsto na Lei nº. 4.320/64. Deve constar ainda:
• Solicitação de pagamento pela execução dos serviços;
• Ordem de Serviço;
•

Nota Fiscal/Fatura;

•

Certidão Negativa de Débitos – CND, emitida pelo INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, devidamente atualizada

(Em

cumprimento ao art. 47 da Lei nº 8212, de 24/07/91);
•

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas,

devidamente atualizada (Em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução

Administrativa TST nº 1470/2011, a Justiça do Trabalho emite, a partir de 4 de janeiro de 2012);
•

Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, devidamente atualizado

(Em cumprimento ao inciso V do art. 7º da Lei nº 8.036/90);

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida Ativa da União,

atualizada (Em cumprimento a Portaria Conjunta

PGFN/SRF n º 03 de 22 de novembro de 2005).

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
CABERÁ A CONTRATADA
A CONTRATADA obriga-se a fornecer solução de gestão previdenciária observando integralmente as condições
estabelecidas neste TR;
Efetuar serviços de suporte técnico, através de Central de Atendimento disponibilizada pela contratada para o
atendimento de correção de erros, problemas e dúvidas da solução, bem como durante todo o serviço de instalação e
vigência do contrato, observando os níveis mínimos de serviços;
Dar conhecimento imediato e formal, ao contratante de todas as dificuldades e problemas detectados em todas as fases
do projeto que possam impactar na implantação e/ou no uso da solução;
Fornecer documentação de todos os levantamentos e trabalhos realizados;
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Transmitir para os técnicos e usuários do contratante, o conhecimento necessário sobre as customizações, integrações e
ao uso eficiente e eficaz da solução;
Identificar as necessidades de integração da solução;
Definir e adequar todos os requisitos necessários, a plena implantação e funcionamento da solução;
Reparar quaisquer danos, comprovadamente, de sua responsabilidade, quer sejam decorrentes de ação ou omissão, que
tenham sido causados a quaisquer equipamentos e instalações do Contratante, bem como por erros ou falhas na execução
ou administração dos serviços envolvidos no objeto do CONTRATO;
Prestar os seguintes serviços de manutenção:
MANUTENÇÃO CORRETIVA: Consistirá no atendimento de erros e defeitos de funcionamento do sistema;
MANUTENÇÃO LEGAL: São as adequações sistêmicas para atender às mudanças legais, aplicáveis aos RPPS;
MANUTENÇÃO ADAPTATIVA: Adaptação de funcionalidades existes e que não impactem em modificações de sua
estrutura, ou ainda, atualização de versão do sistema;
Custear todas as despesas e encargos de qualquer natureza, impostos, taxas, honorários referente ao objeto desta
contratação;
Assumir, sob sua exclusiva responsabilidade, o pagamento de todos os impostos, taxas e ou quaisquer ônus fiscais e
tributários de origem Federal, Estadual e Municipal, bem como, todos os encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais,
vigentes durante a execução do fornecimento e, ainda, quaisquer outros encargos judiciais ou extrajudiciais que lhe sejam
imputáveis, inclusive, com relação a terceiros, em decorrência da celebração do contrato e de sua execução, desde a origem
até sua entrega no local de destino;
PARÁGRAFO ÚNICO: Custear as despesas com passagem aérea, translado, hospedagem entre outras, devendo o valor
dessas despesas já estarem incluídos no valor contratado, de acordo com entendimento do Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão – TCE/MA.
CABERÁ AO CONTRATANTE
Fornecer todas as informações, esclarecimentos e dados necessários à realização dos serviços pela Contratada.
Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar os serviços dentro da normalidade
deste contrato.
Efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições estabelecida no contrato.
Fiscalizar para que, durante a vigência do contrato, sejam mantidas as condições de habilitação e proposta exigidas na
licitação, sendo que esta fiscalização não isenta a CONTRATADA de qualquer responsabilidade.
Aplicar as sanções decorrentes de eventuais inadimplementos parciais ou totais da CONTRATADA na forma prevista
neste termo.
Cumprir todas as obrigações deste contrato, bem como todas as exigências contidas no Edital, no contrato e na proposta
de preços, que sejam de inteira competência do Contratante.
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13. DAS PENALIDADES E RESCISÃO
Em caso de não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações assumidas, ou infringência
dos preitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos dos artigos n°
86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, as seguintes penalidades:
a) Advertência, sempre que forem constadas irregularidades de pouca gravidade para as quais, a
Contratada, tenha concorrido diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro de Fornecedores
do Município de São Luís;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, sempre que for observado atraso
injustificado no desenvolvimento dos serviços ou na hipótese do não cumprimento de qualquer das
obrigações assumidas, podendo, ainda, ser rescindido o Contrato na forma da Lei, recolhida no prazo
de 15 (quinze) dias corridos;
c) Suspensão temporária ao direito de licitar com o Município de São Luís, bem como o
impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de rescisão contratual,
independentemente da aplicação das multas cabíveis;
d) Declaração de inidoneidade, quando a Contrata dolosamente deixar de cumprir as obrigações
assumidas, praticando falta grave, devendo o referido ato ser publicado no Diário Oficial do Município de
São Luís.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa,
conseqüentemente a sua aplicação não exime a Contratada de reparar os prejuízos que seu ato venha acarretar ao
Contratante.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam,
não será considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior,
devidamente justificado e comprovado. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não
eram possíveis evitar ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil. O futuro Contrato poderá ser
rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das hipóteses dos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº. 8.666/93.
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14. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Este PB será regido pela Lei n° 8.666/93 e Lei nº. 10.520/02 e suas alterações posteriores, observadas
as condições estabelecidas no ato convocatório e seus anexos, sem prejuízo da legislação correlata,
atinentes a Contratos Administrativos.

15. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Os serviços objeto desta contratação deverão ser prestados na sede do Instituto de Previdência e
Assistência do Município – IPAM, localizado a Rua do Sol, nº. 265, centro, São Luís/MA

16. DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA, FISCAL E COMERCIAIS
A utilização temporária ou não de pessoal que se tornar necessária para execução do objeto deste TR,
não configurará vínculo empregatício de qualquer natureza, vedando-se qualquer relação entre estes
que caracterize pessoalidade e subordinação direta, nem gerará qualquer tipo de obrigação trabalhista,
previdenciária, fiscal ou comercial para o CONTRATANTE. Em conformidade com o Art. 71 da Lei nº. 8.666/93.

17. DA SUBCONTRATAÇÃO, FUSÃO, CISÃO OU INCORPORAÇÃO
A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parte alguma deste Contrato.
Marcos Alberto Pinheiro Fernandes
Matrícula nº. 176865-1
ATNS/COFIP/IPAM

A P R O V O, o presente Projeto Básico, consoante o previsto no art. 7º, § 2º, inciso I, c/c art. 38, caput, ambos da Lei Federal nº. 8.666/93.
São Luís – MA, 01 de outubro de 2014.

Raimundo Ivanir Abreu Penha
Presidente do IPAM
Mat. 45016-3
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ANEXO II
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ESTIMATIVA DA DESPESA)

EMPRESA 1

UNID
ITEM

QUANT

DISCRIMINAÇÃO

CONTRATAÇÃO

DE

VALOR

VALOR

UNITÁRIO R$

TOTAL R$

48.209,12

578.509,44

EMPRESA 2

VALOR
UNITÁRIO
R$

EMPRESA 3

VALOR
TOTAL R$

VALOR
UNITÁRIO
R$

VALOR
TOTAL R$

EMPRESA

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
Ú
N
I
C
O

SERVIÇOS DE SOFTWARE ENVOLVENDO
IMPLANTAÇÃO,

TREINAMENTO,

MANUTENÇÃO,
SUPORTE

ATUALIZAÇÃO

TÉCNICO

DESTINADO

E
A

MÊS

12

50.860,62

610.327,44

51.342,71

616.112,52

GESTÃO PREVINDECIÁRIA DO INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO
MUNICÍPIO – IPAM.

VALOR TOTAL EM R$
VALOR MÉDIO EM R$

578.509,44

610.327,44
601.649,80

616.112,52
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ANEXO III
MODELO “A”
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR
IDENTIFICAÇÃO
Empresa:

CNPJ:

Representante Legal:

CPF:

Para fins de participação no Pregão nº 305/2014, o licitante acima identificado DECLARA:
1. Consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983,
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de
pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz a partir de 14 (quatorze).
Local/Data/Assinatura:
_________________, _____/______/______, ____________________________

Observação:
1) Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique o órgão (ou empresa)
emissor.
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ANEXO III
MODELO “B”
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006 OU
COOPERATIVA NOS TERMOS DA LEI 11.488/2007.
A
empresa
_____________________________________________________________, inscrita no CNPJ
nº _____________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)
___________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº
_______________ e do CPF nº _______________________, DECLARA, para fins do disposto
do Edital, do PREGÃO PRESENCIAL N°. 305/2014, sob as sanções administrativas cabíveis e
sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
(
) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123,
de 14/12/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006.
( ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do
parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.
________________________, __ de _______ de 2015
_________________________________________________________________
Nome:
Cargo:
RG:
OBS. 1) Assinalar com um “X” a condição da empresa.
2) Esta declaração deverá ser entregue o Pregoeiro, após a abertura da Sessão, antes e
separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta licitação,
pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal 4.830/07 ou Lei
Federal 11.488/2007.
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ANEXO III
MODELO “C”
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS
DE HABILITAÇÃO

A empresa ____________________________________________, inscrita no
CNPJ n°___________________________, sediada em _______________________ por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)______________, portador(a) da Carteira de
Identidade n.º ______________ e do CPF no _______________, DECLARA, que a empresa
atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do
objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

Local, _____de___________ de 2015

______________________________________________
(Representante legal)
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ANEXO III
MODELO “D”
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A empresa ___________________________, signatária, inscrita no CNPJ sob
o n.º _______________, sediada na ____________________(endereço completo), por seu
representante legal, declara, sob as penas da lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal
n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do
PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.
Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os
seus termos.

Local, _____de___________ de 2015

______________________________________________
(Representante legal)
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ANEXO III
MODELO “E”
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação completa do representante da licitante), como representante
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante), doravante denominada
Licitante, para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do
Edital), declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o
conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da
licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a
participar ou não da referida licitação;
d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou
de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida
licitação;
e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes
da abertura oficial das propostas; e
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.
São Luís (MA),

(Representante legal do licitante no âmbito da licitação, com identificação completa)
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ANEXO IV
MINUTA “A” – CONTRATO
CONTRATO Nº
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
SÃO

LUÍS

POR

INTERMÉDIO

DO

INSTITUTO

DE

PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM E A
EMPRESA XXXXXXXXXXXXX PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE SOFTWARE.
BASE LEGAL: Lei n.º 8.666/93 e Lei nº. 10.520/02
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 100/XXX/2014

O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por intermédio do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM, com sede na Rua do Sol, nº. 265, Centro, nesta cidade,
inscrito no CNPJ (MF) sob n° 06.040.398/0001-76, neste ato, representado por seu titular o
Presidente Dr. RAIMUNDO IVANIR ABREU PENHA, brasileiro, solteiro, advogado, portador da
carteira de identidade nº. 081806097-2 SSP/MA, CPF nº. 940.484.953-72, residente e domiciliado,
nesta Cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE. E, de outro lado, a empresa
XX., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº. XX, com sede XXX, neste
ato representado pelo seu representante legal o Sr. XX, portador da cédula de identidade nº. XX,
inscrito no CPF (MF) sob o nº XX, residente e domiciliado XX, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo nomeadas, firmam o presente
Contrato Administrativo, decorrente do Projeto Básico, conforme consta do Processo
Administrativo n°. XX, da Proposta de Preços da Contratada, sendo regido pelas Leis n.º 8.666/93
e Lei nº. 10.5020/02 e suas alterações posteriores, e demais legislações que regem a espécie,
atendidas as cláusulas e condições que se anunciam a seguir:
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CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Constitui objeto do presente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de software
envolvendo implantação, treinamento, manutenção, atualização e suporte técnico destinado à gestão
previdenciária, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência e Assistência do Município –
IPAM, conforme especificações e condições estabelecidas no Projeto Básico – Anexo I do Edital,
XXXXXX.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O valor total do presente Contrato importa em de R$ XXXXXXX (...).
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência da contratação pretendida será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do
contrato, podendo sofrer prorrogação de prazo por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta)
meses, conforme o inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente do presente Contrato correrá em conformidade com a LOA/2014:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

18.201 – SEMAD/IPAM

PROJETO/ATIVIDADE

091224062.183 – Custeio, Investimentos e Cobertura de Obrigações IPAM

NATUREZA DA DESPESA

3.390.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ.

FONTE DO RECURSO

0226 – Diretamente Arrecadado

CLÁUSULA QUINTA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA
1.3

Requisitos não funcionais

1.3.1

A solução deverá apresentar no mínimo os seguintes módulos:

1.3.1.1

Cadastro Previdenciário;

1.3.1.2

Recadastramento;
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1.3.1.3

Perícia Médica;

1.3.1.4

Folha de Pagamento;

1.3.1.5

Arrecadação;

1.3.1.6

Simulador de Benefícios;

1.3.1.7

Gestão de Protocolo, Documentos e Processos;

1.3.1.8

Portal de autoatendimento; e

1.3.1.9

Aplicações Financeiras.

1.3.2

A solução deverá ser desenvolvida em plataforma tecnológica JAVA ou .NET, utilizando gerenciador de banco de

dados Microsoft SQL SERVER 2008r2 ou superior.
1.4

Requisitos funcionais

1.4.1

MÓDULO DE CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS DO SISTEMA.

1.4.1.1

Possibilitar a parametrização do cálculo do valor do benefício para cada regra de concessão, conforme legislação

federal e local, contendo no mínimo: a) Idade Mínima; b) Valor do Provento calculado de forma integral; c) Valor do provento
calculado de forma proporcional; e d) Valor do Provento calculado pela Média Aritmética das 80% maiores remunerações
desde Julho/1994.
1.4.1.2

Efetuar a parametrização de segregação de massa para fins de arrecadação, com no mínimo o registro de nome do

fundo e data de corte.
1.4.1.3

Efetuar a parametrização da idade limite dos filhos beneficiários de pensão por morte, com o objetivo extinção da

cota automaticamente.
1.4.1.4

Efetuar a parametrização do rateio de pensão por morte devendo conter as opções: a) Rateio de Cotas em Partes

Iguais e b) Rateio de Cotas em 50% para Cônjuge e 50% para demais dependentes.
1.4.1.5

Efetuar parametrização da reversão das cotas finalizadas de pensão por morte contendo no mínimo as opções: a)

Reverter cota finalizada apenas para Cônjuge; b) Reverter cota finalizada em partes iguais e c) Não Reverter Cota Finalizada.
1.4.1.6

Efetuar parametrização do valor limite para direito do benefício de auxílio reclusão.

1.4.1.7

Efetuar parametrização de idade limite para recebimento do benefício de salário família.

1.4.1.8

Efetuar parametrização de valores limites para obtenção do direito ao benefício de salário família.

1.4.1.9

Permitir a parametrização da quantidade de dias de prorrogação de salário maternidade.
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1.4.1.10

Efetuar parametrização dos dias pagos pelo órgão empregador para benefícios de auxílio doença.

1.4.1.11

Efetuar a parametrização da contagem de tempo de contribuição enquanto afastado, possibilitando a configuração

do impacto na totalização do tempo no cargo, tempo de serviço público e tempo de carreira.
1.4.1.12

Permitir a parametrização do somatório do tempo de contribuição fictício, estabelecendo seus impactos no tempo

de contribuição na carreira e no tempo total de contribuição.
1.4.1.13

Efetuar a parametrização de vantagem pessoal a ser recebida pelo segurado (a) aposentado (a) por invalidez,

cujo provento apurado na revisão da EC 70/2012 for inferior ao valor do benefício antes a revisão. Deverá conter no mínimo
as opções: a) seleção da verba a ser utilizada; b) aplicação na memória de calculo e c) aplicação no contracheque.
1.4.1.14

Possibilitar a parametrização do complemento a ser recebido pelo segurado (a), cujo provento apurado for inferior

ao salario mínimo. Deverá conter no mínimo as opções: a) seleção da verba a ser utilizada; b) aplicação na memória de
cálculo e c) aplicação no contracheque.
1.4.1.15

Efetuar a parametrização de modelos de documentos com campos vinculados ao sistema contendo as

funcionalidades básicas de editor de texto com formatação, sendo elas no mínimo: a) Formatação de Fonte; b) Tamanho de
Fonte; e c) Cor da Fonte.
1.4.1.16

Permitir parametrizar a separação do processamento e emissão de relatórios de folha de pagamento, por órgão

de origem do beneficiário, tipo de benefício e regimes financeiro e previdenciário.
1.4.1.17

Possibilitar parametrização do dia de vencimento, juros, multa e atualização monetária da Guia de Recolhimento

de Contribuições Previdenciárias – GRCP.
1.4.2

FERRAMENTA PARA EXTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES.

1.4.2.1

Efetuar acesso ao módulo por meio de navegador web, utilizando tecnologia HTML, JavaScript e PDF para

visualização de relatórios.
1.4.2.2

Possuir ferramenta paramétrica para geração de consultas a partir dos dados dos sistemas.

1.4.2.3

Possuir Gerador de Relatórios Dinâmico, para extração de informações a partir dos dados dos sistemas,

possibilitando a exportação para arquivos nos formatos HTML, TXT, PDF, DOC e XLS.
1.4.3

CADASTRO PREVIDENCIÁRIO.

1.4.3.1

Efetuar acesso ao módulo por meio de navegador web, utilizando tecnologia HTML, JavaScript e PDF para

visualização de relatórios;
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1.4.3.2

Efetuar registro, atualização e consulta dos dados dos segurados do RPPS, quais sejam, servidores públicos,

ativos, inativos e pensionistas da Administração direta, autárquica e fundacional do XXXXXX, de qualquer dos poderes e dos
membros da magistratura, do Ministério Público e do Tribunal de Contas;
1.4.3.3

Efetuar registro, atualização e consulta dos dados dos aposentados, permitindo mais de um vínculo.

1.4.3.4

Efetuar registro, atualização e consulta dos dados dos servidores ativos e/ou estáveis cedidos.

1.4.3.5

Efetuar registro, atualização e consulta dos dados dos dependentes previdenciários.

1.4.3.6

Possibilitar lançamento de data inicio, motivo de inicio da dependência, data fim e motivo do fim da dependência,

com alerta em cores nos casos em que houver a finalização da dependência.
1.4.3.7

Efetuar a crítica de duplicidade de inscrição previdenciária para fins de verificação em casos não legalmente

acumuláveis.
1.4.3.8

Efetuar Cadastro/ atualização e consulta dos pensionistas.

1.4.3.9

Efetuar registro, atualização e consulta dos dados dos órgãos empregadores.

1.4.3.10

Efetuar a definição de cada instituição / órgão da administração direta, indireta, dos poderes constituídos, possa

ter sua estrutura organizacional refletida no sistema.
1.4.3.11

Efetuar Administrar a documentação digitalizada dos beneficiários (ativos inativos e pensionistas).

1.4.3.12

Efetuar Administrar e registrar a vida funcional do servidor ativo, assim como o acompanhamento de todos os

tramites de servidores aposentados, pensionistas e dependentes.
1.4.3.13

Manter histórico por beneficiário (ativos, inativos e pensionistas).

1.4.3.14

Efetuar registro e controle em cadastro de falecimento de beneficiário (ativos, inativos e pensionistas).

1.4.3.15

Efetuar o cadastro do histórico de trabalho dos servidores, destacando o tempo em RGPS e outros RPPS.

1.4.3.16

Efetuar o registro do tempo de contribuição referente a cargos com exposição a agentes nocivos;

1.4.3.17

Efetuar o registro de períodos sem contribuição.

1.4.3.18

Efetuar o registro de períodos de afastamento com contribuição.

1.4.3.19

Efetuar o registro do motivo de afastamento, bem como a parametrização do impacto na totalização do tempo.

1.4.3.20

Integrar e Efetuar consulta, por ocasião da aposentadoria, no histórico funcional da origem.

1.4.3.21

Aplicar as regras de negócio pra validação de dados cadastrais tanto no ingresso como na manutenção.
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1.4.3.22

Efetuar a manutenção e consulta da ficha funcional e financeira dos servidores ativos.

1.4.3.23

Efetuar manutenção e consulta da ficha funcional e financeira dos servidores inativos.

1.4.3.24

Efetuar a manutenção dos dados pessoais e financeiros dos pensionistas, bem como a consulta dos mesmos.

1.4.3.25

Efetuar o registro de gratificações por meio de fórmulas.

1.4.3.26

Efetuar a manutenção dos dados pessoais e financeiros, de dependente e/ou beneficiários, bem como a consulta

dos mesmos.
1.4.3.27

Efetuar a emissão de relatórios gerenciais e operacionais (sintéticos e analíticos) com demonstração gráfica e

estatística.
1.4.3.28

Efetuar a diferenciação no cadastro em Fundo Previdenciário e Fundo Financeiro de acordo com as regras para

segregação da massa.
1.4.3.29

Efetuar a análise automática da consistência de informações, principalmente aquelas necessárias à concessão do

benefício.
1.4.3.30

Efetuar o registro dos servidores cedidos, licenciados, afastados e em disponibilidade, com inserção da data nesta

condição.
1.4.3.31

Efetuar a exportação dos dados para o Cálculo atuarial.

1.4.3.32

Efetuar a exportação dos dados para o SIPREV-MPS

1.4.3.33

Realizar o cruzamento de dados com a importação do arquivo SISOBI, trazendo como resultado dos achados no

mínimo: a) nome completo; b) CPF; c) nome da mãe; d) data de óbito; e) Identificação do Cartório e; e) Data de lavratura.
1.4.4

RECADASTRAMENTO.

1.4.4.1

Efetuar acesso ao módulo por meio de navegador web, utilizando tecnologia HTML, JavaScript e PDF para

visualização de relatórios.
1.4.4.2

Efetuar atualização dos dados Pessoais e Funcionais dos beneficiários do RPPS, quais sejam, servidores inativos e

pensionistas da Administração direta, autárquica e fundacional do XXXXXX, de qualquer dos poderes e dos membros da
magistratura, do Ministério Público e do Tribunal de Contas.
1.4.4.3

Permitir o cadastro do histórico de trabalho dos servidores, destacando o tempo em RGPS e outros RPPS.

1.4.4.4

Efetuar o recadastramento utilizando-se de dispositivo de leitura biométrica.

1.4.4.5

Efetuar a captura da foto, por meio de webcam.
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1.4.4.6

Efetuar a Emissão do protocolo de recadastramento.

1.4.4.7

Efetuar informação para bloqueio do pagamento de benefícios para não recadastrados.

1.4.4.8

Efetuar a emissão de relatórios de Gestão.

1.4.4.9

Permitir administrar documentos digitalizados.

1.2.6.

Perícia Médica

1.2.5.19 Permitir o gerenciamento da agenda de atendimento dos médicos peritos.
1.2.5.20 Permitir o agendamento, remarcação e cancelamento de perícias agendadas.
1.2.5.21 Bloquear o agendamento de perícias concomitantes para mesmo Médico ou Junta Médica.
1.2.5.22 Permitir a informação do motivo da perícia, bem como a parametrização dos mesmos.
1.2.5.23 Permitir agendamento de perícia para um médico específico ou para uma junta médica.
1.2.5.24 Permitir consulta do agendamento por médico ou junta médica;
1.2.5.25 Permitir o cadastramento de calendário específico para cada médico perito.
1.2.5.26 Permitir a revisão de pericias já concluída.
1.2.5.27 Registrar o tipo de doença conforme tabela “CID” para emissão de laudo médico.
1.2.5.28

Permitir a consulta de informação do CID por código e/ou descrição.

1.2.5.29

Possibilitar a consulta do histórico do segurado do RPPS, garantindo o sigilo de informações que são pertinentes

apenas aos médicos peritos.
1.2.5.30

Manter o prontuário de cada segurado do RPPS, com histórico de todos os atendimentos, laudos, histórico da

doença atual, antecedentes, exame físico, exames complementares e documentos relacionados.
1.2.5.31

Emitir documentos configurados com base em modelos pré-definidos por motivo de perícia.

1.2.5.32

Emitir laudo de perícia médica.

1.2.5.33

Consultar histórico de atendimentos do dia, ou de um período.

1.2.5.34

Emitir o protocolo de atendimento para o segurado do RPPS.

1.2.5.35

Consultar histórico de atendimentos do paciente em um determinado período.

1.2.5.36

Emitir relatórios para gestão.
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1.2.6

FOLHA DE PAGAMENTO

1.2.6.53

Possibilitar o cálculo total da folha de pagamento ou de forma individualizada;

1.2.6.54

Desativação de matrícula do segurado ou beneficiário (não processar folha em caso de falecimento, término de

pensão e reversão);
1.2.6.55

Interligar as matrículas componentes de um rateio para pensão;

1.2.6.56

Calcular automaticamente a proporcionalidade da folha dentro do mês de inclusão ou término, levando-se em

conta as respectivas datas, inclusive redistribuindo o valor quando o término for de uma matrícula componente de um rateio;
1.2.6.57

Calcular automaticamente os complementos para atingir o salário mínimo, no caso de aposentadorias inferiores a

este valor e no caso de pensões únicas ou rateios em que o valor principal também seja inferior ao salário mínimo;
1.2.6.58

Permitir que a data de término de uma pensão além de servir para o cálculo da proporcionalidade dentro do mês,

desative a matrícula para os meses seguintes;
1.2.6.59

Permitir a inserção de uma ou mais pensões alimentícias dentro da matrícula do beneficiário de quem deve ser

descontada: nome, dados pessoais e conta bancária da pessoa que irá receber a pensão; forma de cálculo da pensão,
calculando também sobre o 13º salário, conforme estipulado pela justiça (por valor fixo, por percentual do salário mínimo
nacional, por percentual do valor bruto ou líquido do benefício de aposentadoria);
1.2.6.60

Permitir a efetivação de créditos na folha após aprovação;

1.2.6.61

Alterar automaticamente os parâmetros vinculados, por exemplo, ao salário mínimo, quando houver alteração

deste;
1.2.6.62

Registrar todas as alterações de proventos, inclusive a composição (padrão, incorporações e vantagens), e

pensões, excetuados os reajustes salariais, com os respectivos motivos, nº do processo, portarias e responsável pela
alteração, permitindo um histórico da evolução do benefício;
1.2.6.63

Calcular a folha de pagamento com proventos desmembrados, ou seja, com a sua composição (padrão,

incorporações e vantagens);
1.2.6.64

Reajustes diferenciados e escalonados conforme a data de entrada, para inativos sem direito à paridade e para

pensionistas cujo benefício se originou de um falecimento ocorrido após 20 de fevereiro de 2004, ou seja, também sem direito
à paridade;
1.2.6.65

Permitir a simulação de reajuste para análise de impacto sem que isto altere os benefícios;

1.2.6.66

Permitir a reversão automática de cotas de pensão por morte em caso de finalização de uma das cotas, seguindo

regras de reversão parametrizada;
1.2.6.67

Gerar créditos em conta em forma de arquivo, para todos os benefícios incluindo pensões alimentícias e13º

salário, permitindo o registro dos dados do crédito (nome, banco, agência, conta e valor) para o mês em questão de modo
permanente, possibilitando consultas futuras via sistema, sem a necessidade de manusear os arquivos em papel, no layout
fornecido pelo IPAM;
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1.2.6.68

Consulta (visualização na tela) de todos os relatórios, sem a necessidade de impressão;

1.2.6.69

Registro individualizado das contribuições previdenciárias dos inativos e pensionistas, parte segurado e parte

patronal, para possibilitar a emissão de extratos e relatórios;
1.2.6.70

Permitir a importação de todos os dados do sistema atualmente utilizado: dados de benefício, dados de

pagamento de todos os meses anteriores, 13º salário, DIRF;
1.2.6.71

Contemplar todos os tipos de benefícios pagos pelo IPAM: Aposentadoria por Tempo de Contribuição,

Aposentadoria por Idade, Aposentadoria por Invalidez, Aposentadoria Compulsória, Pensão por Morte (incluindo pensões
bipartidas vinculadas a uma mesma matrícula) e Complementos de Aposentadorias e Pensões (incluindo os dados relativos
ao benefício concedido pelo INSS);
1.2.6.72

Permitir inserção e atualização dos dados de Complementos de Aposentadorias e Pensões, incluindo os dados do

benefício concedido pelo INSS, permitindo a alteração desses dados sempre que houver reajustes no benefício do INSS;
1.2.6.73

Na manipulação da folha de pagamento, permitir a visualização em tela dos segurados com e sem direito a

paridade;
1.2.6.74

Os dados financeiros do benefício (verbas componentes do benefício – vencimento base e adicionais –,

proporcionalidade do benefício, direito ao salário família e valor total do benefício) devem estar disponíveis tanto para
impressão quanto para visualização em tela, permitindo a geração de relatórios montados de acordo com a necessidade do
usuário;
1.2.6.75

Gerar arquivo para impressão dos holerites de pagamento de todos os benefícios, incluindo as pensões

alimentícias, no layout estabelecido;
1.2.6.76

Permitir visualização em tela e impressão de segunda via de holerites, individualmente ou de todos os benefícios,

do mês atual e de meses anteriores, com todas as informações de créditos, débitos, conta bancária, data de crédito;
1.2.6.77

Permitir a visualização em tela dos benefícios incorporados na folha no corrente mês;

1.2.6.78

Gerar arquivo com todas as informações do Holerite para impressão de folha de pagamento pelo beneficiário via

WEB;
1.2.6.79

Permitir visualização e impressão de relatório de progressão com as verbas componentes do benefício, incluindo

todos os reajustes aplicados numa progressão de valores do benefício;
1.2.6.80

Calcular todos os tipos de benefícios listados, considerando descontos e despesas inseridos, gerando relatórios

descritivos detalhados;
1.2.6.81

Calcular as pensões bipartidas, vinculadas a uma mesma matrícula, distribuindo o valor nos percentuais

estipulados e no caso de falecimento ou maioridade de um dos pensionistas, redistribuir os percentuais de pagamento entre
os pensionistas remanescentes, sempre alcançando 100% do valor do benefício;
1.2.6.82

Calcular complementos de aposentadorias e pensões, pagando a título de complemento a diferença entre o

benefício do IPAM e o benefício pago pelo INSS, quando o valor do IPAM for inferior ao do INSS o valor do complemento
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deve permanecer zerado;
1.2.6.83

Calcular pagamento de rescisão de aposentados e pensionistas falecidos, considerando os dias e a

proporcionalidade do 13º salário;
1.2.6.84

Calcular os descontos obrigatórios e a margem consignável;

1.2.6.85

Permitir o pagamento de salário família aos aposentados com filhos menores de 14 anos, conforme legislação

municipal, excluindo a receita automaticamente quando o dependente alcançar a idade limite, programando os casos de filhos
inválidos, quando o pagamento deve continuar;
1.2.6.86

Permitir a suspensão temporária de benefícios, pelos meses necessários, podendo ser retomado o pagamento do

benefício a qualquer tempo;
1.2.6.87

Permitir encerramento de benefício de Aposentadoria por Invalidez por retorno ao trabalho e posterior inserção do

mesmo beneficiário com nova aposentadoria;
1.2.6.88

Permitir reajustes dos benefícios, obedecendo às tabelas estabelecidas por leis federais e municipais,

considerando os tipos de benefícios;
1.2.6.89

Permitir reajustes retroativos, calculando automaticamente a diferença devida e inserindo esse pagamento na

competência atual da folha;
1.2.6.90

Calcular o reajuste das pensões bipartidas sobre o valor total do benefício e depois dividir novamente o valor entre

os pensionistas;
1.2.6.91

Apontar os beneficiários com valores negativos, emitindo relatório detalhado;

1.2.6.92

Calcular pagamento de 13º salário, em pagamento único ou em parcelas no percentual desejado, de acordo com o

valor dos benefícios do mês de competência em que o 13º está sendo pago;
1.2.6.93

Descontar contribuição e Imposto de Renda sobre o valor total de 13º, e em caso de parcelamento, esses

descontos ocorrerão na segunda parcela paga;
1.2.6.94

Gerar arquivo para impressão dos holerites de pagamento de 13º de todos os benefícios, incluindo as pensões

alimentícias, no layout estabelecido, e em caso de parcelamento os holerites somente serão gerados e impressos na segunda
parcela paga, constando então o adiantamento do 13º salário;
1.2.6.95

Mudar automaticamente para a próxima competência, sem possibilidade de alterações na competência já

encerrada;
1.2.6.96

Buscar da folha de pagamento todos os dados necessários para geração do arquivo de DIRF, no layout

estabelecido pela Receita Federal;
1.2.6.97

Permitir visualização em tela e impressão de informes de rendimento individuais ou de todos os beneficiários, a

qualquer tempo;
1.2.6.98

Permitir a inserção, atualização, manutenção, ou alteração, sempre que necessário, bem como, a consulta de

dados nas tabelas necessárias ao cálculo da folha de pagamento: Imposto de renda, salário família, contribuição, tetos e
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pisos do INSS e da Prefeitura Municipal de São Luís, salário mínimo, cargos dos servidores, entes em que os servidores eram
lotados, auxílio reclusão, descontos, receitas, enquadramentos e reenquadramentos;
1.2.6.99

Permitir cálculo de folha complementar com todos os descontos e as receitas necessários, geração de arquivos

bancários e para impressão da folha de pagamento mensal;
1.2.6.100 Emitir declaração individual de proventos;
1.2.6.101 Permitir a importação de arquivo de descontos enviado pelas entidades conveniadas;
1.2.6.102 Apontar inconsistências no arquivo de descontos, através de relatório ou mensagem de erro, informando que tipo
de inconsistência e em qual linha do arquivo ela ocorreu;
1.2.6.103 Liberar holerite para emissão após aprovação mediante inserção de senha;
1.2.6.104 Permitir informar a competência de pagamento de cada folha paga.
1.2.7

ARRECADAÇÃO.

1.2.7.19 Efetuar acesso ao módulo por meio de navegador web, utilizando tecnologia HTML, JavaScript e PDF para
visualização de relatórios.
1.2.7.20 Efetuar administração de recolhimento de contribuições previdenciárias de cada servidor e patronal, por fonte
pagadora, de forma individualizada, por regime financeiro e previdenciário por tipo normal, suplementar e décimo terceiro.
1.2.7.21 Efetuar registro mensal da remuneração e de contribuição, bem como sua composição, do segurado e beneficiário.
1.2.7.22 Permitir a visualização em tela do resumo das contribuições informadas na manipulação das contribuições,
respeitando filtros pré-selecionados.
1.2.7.23 Imprimir relação de contribuintes do RPPS, com informações de contribuição do empregador e empregado, por
Regime Financeiro.
1.2.7.24 Efetuar Controle do recolhimento do servidor e patronal.
1.2.7.25 Imprimir Relatórios para gestão de cobrança de recolhimentos não efetuados.
1.2.7.26 Efetuar emissão de extratos das arrecadações efetuadas.
1.2.7.27 Efetuar emissão de extrato individualizado de contribuição previdenciária.
1.2.7.28 Efetuar emissão de relatório consolidado da arrecadação.
1.2.7.29

Efetuar a emissão da Guia de Recolhimento de Contribuições Previdenciárias, para comprovação de repasse dos

órgãos do Município ao RPPS, inclusive via WEB.
1.2.7.30

Controle de recolhimento para contribuinte Facultativo (individual).
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1.2.7.31

Permitir a emissão da Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária para contribuinte facultativo

(individual).
1.2.7.32

Permitir a emissão da Guia de Recolhimento de Contribuições Previdenciárias – GRCP; calculando juros, mora e

aplicando índices de correção, quando ultrapassar a data limite de pagamento.
1.2.7.33

Permitir a efetivação de baixa manual e automática da Guia de Recolhimento de Contribuições Previdenciárias –

GRCP depois de realizado pagamento.
1.2.7.34

Emissão dos boletos de Arrecadação pelos órgãos de origem, através da internet.

1.2.7.35

Efetuar controle das pendências geradas no processo de arrecadação de contribuições previdenciárias.

1.2.7.36

Efetuar a gestão do parcelamento de débitos com emissão de boleto.

2.2.8

SIMULADOR DE BENEFÍCIOS.

1.2.8.9

Efetuar acesso ao módulo por meio de navegador web, utilizando tecnologia HTML, JavaScript e PDF para

visualização de relatórios.
1.2.8.10 Emitir relatório consolidado contendo a situação do segurado em relação a todas as regras aposentadorias e a
previsão de implementação.
1.2.8.11 Emitir relatório detalhado para cada regra, contendo a situação do segurado, previsão de implementação e
apuração do valor do provento.
1.2.8.12 Apurar Pedágio e Bônus, considerando o disposto no Art. 2º da EC. 41/2003.
1.2.8.13 Apurar Tempo de Contribuição conforme legislação vigente, apontando no relatório de simulação detalhada no
mínimo, o tempo total no cargo, tempo total na carreira e tempo total no serviço público.
1.2.8.14 Emitir relatório detalhado com a simulação de Abono de Permanência, com demonstração da data de
implementação do direito.
1.2.8.15 Emitir relatório detalhado para simulação de aposentadorias especiais por exposição a agentes nocivos,
demonstrando o tempo de exposição apurado.
1.2.8.16 Emitir relatório detalhado com Termo de Opção para aposentadoria, contendo todas as regras em que o segurado
implementou direito.
2.2.9

GESTÃO DE PROTOCOLO, DOCUMENTOS E PROCESSOS.

1.2.9.41 Efetuar acesso ao módulo por meio de navegador web, utilizando tecnologia HTML, JavaScript e PDF para
visualização de relatórios.
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1.2.9.42 Efetuar análise, concessão e revisão de benefícios de aposentadoria, demonstrando na memória de calculo Valor
do Provento calculado de forma integral, Valor do provento calculado de forma proporcional, Valor do Provento calculado pela
Média Aritmética das 80% maiores remunerações desde Julho/1994, conforme legislação vigente.
1.2.9.43 Efetuar análise, concessão e revisão de benefícios de pensão por morte, demonstrando na memória de cálculo o
rateio das cotas conforme percentuais parametrizados.
1.2.9.44 Efetuar a concessão de aposentadorias especiais por exposição a agentes nocivos;
1.2.9.45 Efetuar a concessão de aposentadorias por mandado de injunção.
1.2.9.46 Efetuar a concessão de aposentadorias por invalidez conforme EC 70/2012, demonstrando na memória de cálculo a
Vantagem Pessoal a ser recebida pelo (a) segurado (a) aposentado (a) por invalidez, cujo provento apurado for inferior ao
valor do benefício antes a revisão.
1.2.9.47 Efetuar apuração de Tempo de Contribuição, de acordo com a legislação vigente.
1.2.9.48 Efetuar alimentar o cadastro de dependentes previdenciários e o registro dos documentos comprobatórios da
dependência com o ex-servidor, bem como dependência econômica, se for o caso.
1.2.9.49 Vincular o pensionista ao servidor segurado falecido, bem como ao grupo familiar que recebe a pensão. Deverá ser
possibilitada a consulta de pensionistas através do nome do ex-servidor para identificar todos os pensionistas já existentes
e/ou processos em andamento.
1.2.9.50

Efetuar controle de reserva de cotas aos beneficiários de pensão por morte, para casos em que houver

necessidade de comprovação da dependência ou da condição do beneficiário pela perícia médica.
1.2.9.51

Efetuar registros sobre inclusões, alterações e cancelamentos de pensão: motivo e data, bem como novo rateio de

cotas, se houver.
1.2.9.52

Efetuar análise, concessão e revisão de benefícios de auxílio doença, conforme legislação vigente.

1.2.9.53

Efetuar análise, concessão e revisão de benefícios de salário maternidade, conforme legislação vigente.

1.2.9.54

Efetuar análise, concessão e revisão de benefícios de auxílio reclusão, conforme legislação vigente.

1.2.9.55

Efetuar análise, concessão e revisão de benefícios de salário família, conforme legislação vigente.

1.2.9.56

Efetuar o registro do tipo de doença conforme tabela “CID” para processos de concessão de auxílio doença.

1.2.9.57

Efetuar o cálculo da quantidade de dias de afastamento com a diferenciação de dias pagos pelo órgão de origem.

1.2.9.58

Efetuar a prorrogação em dias para processos de concessão de auxílio doença.
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1.2.9.59

Permitir a gravação de histórico do processo contendo data, usuário e ação executada.

1.2.9.60

Permitir emissão automática de despachos dos processos, contendo descritivos parametrizáveis e/ou editados no

momento da manipulação.
1.2.9.61

Efetuar cadastro de tipos de processos administrativos.

1.2.9.62

Efetuar elaboração e emissão de Certidão de Tempo de Contribuição.

1.2.9.63

Bloquear a alteração dos dados informados na CTC após a conclusão da emissão da 1a via.

1.2.9.64

Efetuar emissão de 2ª via da Certidão de Tempo de Contribuição.

1.2.9.65

Efetuar revisão da Certidão de Tempo de Contribuição em conformidade com a portaria MPS154/2008 que

disciplina a alteração de dados da CTC.
1.2.9.66

Efetuar validação da Certidão de Tempo de Contribuição por meio de endereço eletrônico, em conformidade com

a Portaria MPS 154/2008, onde seja possível a emissão de cópia da CTC para fins de comparação.
1.2.9.67

Efetuar alteração do fluxo e definição de novos perfis para todos os tipos de processos.

1.2.9.68

Gerenciar os fluxos de processos e prazos através de alarmes.

1.2.9.69

Efetuar a edição de documentos a partir de modelos parametrizados com campos vinculados aos dados do

processo, contendo as funcionalidades básicas de editor de texto com formatação, sendo elas no mínimo: a) Formatação de
Fonte; b) Tamanho de Fonte; e c) Cor da Fonte.
1.2.9.70

Efetuar a emissão de documentos a partir de modelos parametrizados para cada tipo e situação de processo.

1.2.9.71

Efetuar o registro do histórico de alteração dos documentos emitidos a partir de modelos parametrizados.

1.2.9.72

Efetuar a gravação do histórico de alteração dos documentos.

1.2.9.73

Efetuar incorporação dos documentos digitalizados específicos para cada atividade de cada fluxo de trabalho

definido, ficando disponíveis em qualquer etapa do fluxo.
1.2.9.74

Efetuar o armazenamento, paginação e acompanhamento do processo virtual, constituindo cópia fiel do processo

físico em formato digital.
1.2.9.75

Efetuar o controle de confidencialidade dos documentos do processo virtual.

1.2.9.76

Efetuar o uso de certificado digital padrão ICP-Brasil como assinatura eletrônica dos documentos anexados ao

processo, gerando arquivos assinados no padrão P7S.
1.2.9.77

Efetuar o uso de certificado digital padrão ICP-Brasil como assinatura eletrônica em documentos no formato PDF.
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1.2.9.78

Possibilitar o encaminhamento de processos para tomada de decisão em relação ao deferimento do mesmo.

1.2.9.79

Permitir a elaboração de mensagens para envio entre os usuários, por meio de ferramenta contendo

funcionalidades básicas para anexar arquivos e edição de texto com formatação, sendo elas no mínimo: a) Formatação de
Fonte; b) Tamanho de Fonte; e c) Cor da Fonte.
1.2.9.80

Permitir o registro de documentos em repositório de informações com estrutura hierárquica, contendo no mínimo,

descrição do documento, anexo e controle de permissão.
2.2.10

PORTAL DE AUTOATENDIMENTO.

1.2.10.12 Efetuar acesso ao portal de autoatendimento com serviços de atualização de dados pessoais.
1.2.10.13 Efetuar a simulação de benefícios.
1.2.10.14 Efetuar o acompanhamento de processos de concessão de benefícios.
1.2.10.15 Efetuar a emissão de extrato contribuição previdenciária.
1.2.10.16 Efetuar a emissão de guia de recolhimento de contribuição facultativa.
1.2.10.17 Permitir o encaminhamento de sugestões para o instituto, por meio de formulário eletrônico que direcione às
demandas aos respectivos responsáveis.
1.2.10.18 Efetuar a emissão de Holerite.
1.2.10.19 Efetuar a emissão de Ficha Financeira.
1.2.10.20 Efetuar a emissão de Comprovante de Rendimentos para fins de declaração de Imposto de Renda.
1.2.10.21 Possuir funcionalidade de consulta às perguntas e respostas mais frequentes (FAQ).
1.2.10.22 Possuir funcionalidade de enquetes.
2.2.11

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.2.11.14 Efetuar acesso ao módulo por meio de navegador web, utilizando tecnologia HTML, JavaScript e PDF para
visualização de relatórios.
1.2.11.15 Possuir internamente, o cadastro, de todos os bancos que operam no Brasil.
1.2.11.16 Possuir cadastro de Aplicações contendo as informações do Gestor, Segmento, Tipo de Aplicação e Benchmark.
1.2.11.17 Possuir lançamento de aplicações na modalidade de aplicação, rentabilização e resgate.
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1.2.11.18 Possuir cadastro de Política Anual de Investimentos obedecendo aos limites estabelecidos na resolução CMN
vigentes.
1.2.11.19 Possuir cadastro de meta atuarial.
1.2.11.20 Efetuar o registro de rentabilidade da aplicação.
1.2.11.21 Imprimir relatório periódico contendo totalizadores para aporte, resgate e rentabilidade de cada aplicação.
1.2.11.22 Imprimir relatório detalhado por período de cada aplicação, contendo o rendimento da mesma, a evolução do
benchmark e o comparativo com meta atuarial mensal previamente estabelecida.
1.2.11.23 Imprimir relatório de aplicações, agrupados por banco e segmento de aplicação.
1.2.11.24 Imprimir relatório de composição da carteira de investimentos apresentando os percentuais estabelecidos na
Política Anual de Investimentos, bem como o comparativo com a meta atuarial a ser alcançada.
1.2.11.25 Imprimir gráfico de rentabilidade da carteira de investimentos.
1.2.11.26 Imprimir relatório agrupado por mês com evolução da carteira de investimento, comparando com a meta atuarial
previamente estabelecida.
1.3. PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO TÉCNICA DA SOLUÇÃO.
13.1 As licitantes deverão instalar na sede do RPPS, a solução completa a título de demonstração e homologação funcional e
tecnológica.
1.3.2 O processo de homologação do sistema será realizado por uma comissão e terá como objetivo verificar se o mesmo
atende às necessidades do RPPS, bem como todas as exigências legais.
1.3.3 Durante este processo os módulos serão avaliados no que diz respeito as suas funcionalidades, arquitetura,
consistência e integração entre si. Para cada módulo avaliado será necessário passar por todas as funcionalidades que a
comissão julgar necessárias para correta avaliação e pontuação do mesmo.
1.3.4 No final do processo será emitido parecer quanto à aderência do sistema às exigências editalícias, indicando o grau de
customização necessário para adaptar as necessidades do RPPS.
1.3.5 Caso o grau de customização ultrapasse 10%, o mesmo será julgado insuficiente e o sistema será considerado como
reprovado do processo de homologação.
1.3.6 Para homologação o processo consistirá na apresentação dos módulos de a) configuração de parâmetros do sistema; b)
extração de informações; c) cadastro previdenciário; d) recadastramento; e) arrecadação; f) simulador de benefícios; g)
gestão de protocolo, documentos e processos; h) portal de autoatendimento; e i) aplicações financeiras.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

PREFEITURA DE SÃO LUIS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CABERÁ A CONTRATADA
A CONTRATADA obriga-se a fornecer solução de gestão previdenciária observando integralmente as condições
estabelecidas neste PB;
Efetuar serviços de suporte técnico, através de Central de Atendimento disponibilizada pela contratada para o atendimento
de correção de erros, problemas e dúvidas da solução, bem como durante todo o serviço de instalação e vigência do contrato,
observando os níveis mínimos de serviços;
Dar conhecimento imediato e formal, ao contratante de todas as dificuldades e problemas detectados em todas as fases
do projeto que possam impactar na implantação e/ou no uso da solução;
Fornecer documentação de todos os levantamentos e trabalhos realizados;
Transmitir para os técnicos e usuários do contratante, o conhecimento necessário sobre as customizações, integrações e
ao uso eficiente e eficaz da solução;
Identificar as necessidades de integração da solução;
Definir e adequar todos os requisitos necessários, a plena implantação e funcionamento da solução;
Reparar quaisquer danos, comprovadamente, de sua responsabilidade, quer sejam decorrentes de ação ou omissão, que
tenham sido causados a quaisquer equipamentos e instalações do Contratante, bem como por erros ou falhas na execução
ou administração dos serviços envolvidos no objeto do CONTRATO;
Prestar os seguintes serviços de manutenção:
MANUTENÇÃO CORRETIVA: Consistirá no atendimento de erros e defeitos de funcionamento do sistema;
MANUTENÇÃO LEGAL: São as adequações sistêmicas para atender às mudanças legais, aplicáveis aos RPPS;
MANUTENÇÃO ADAPTATIVA: Adaptação de funcionalidades existes e que não impactem em modificações de sua estrutura,
ou ainda, atualização de versão do sistema;
Custear todas as despesas e encargos de qualquer natureza, impostos, taxas, honorários referente ao objeto desta
contratação;
Assumir, sob sua exclusiva responsabilidade, o pagamento de todos os impostos, taxas e ou quaisquer ônus fiscais e
tributários de origem Federal, Estadual e Municipal, bem como, todos os encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais,
vigentes durante a execução do fornecimento e, ainda, quaisquer outros encargos judiciais ou extrajudiciais que lhe sejam
imputáveis, inclusive, com relação a terceiros, em decorrência da celebração do contrato e de sua execução, desde a origem
até sua entrega no local de destino.
CABERÁ AO CONTRATANTE
Fornecer todas as informações, esclarecimentos e dados necessários à realização dos serviços pela Contratada.
Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar os serviços dentro da normalidade deste
contrato.
Efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições estabelecida no contrato.
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Fiscalizar para que, durante a vigência do contrato, sejam mantidas as condições de habilitação e proposta exigidas na
licitação, sendo que esta fiscalização não isenta a CONTRATADA de qualquer responsabilidade.
Aplicar as sanções decorrentes de eventuais inadimplementos parciais ou totais da CONTRATADA na forma prevista
neste termo.
Cumprir todas as obrigações deste contrato, bem como todas as exigências contidas no Edital, no contrato e na proposta de
preços, que sejam de inteira competência do Contratante.
PARÁGRAFO ÚNICO: Custear as despesas com passagem aérea, translado, hospedagem entre outras, devendo o valor
dessas despesas já estarem incluídos no valor contratado, de acordo com entendimento do Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão – TCE/MA.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária em moeda corrente, creditada na conta
corrente do contratado, até o 5º (quinto) dia útil, previsto na Lei nº. 4.320/64 e art. 5º, § 3º ou 40, IV, “a” da Lei nº.
8.666/93, conforme ATESTO/CERTIFICO assinado pelo servidor designado Fiscal do Contrato, desde que

não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O pagamento somente será realizado após o recebimento definitivo do objeto pelo IPAM, desde
que não se verifique falhas no fornecimento.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATA sem a comprovação da Regularidade de Fiscal
e Trabalhista exigida durante toda a execução do objeto, tais como:
Certidão Negativa de Débitos – CND, emitida pelo INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, devidamente
atualizada (Lei nº 8.212/91, Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998 e Portaria MPS nº 204, de 10/07/2008);
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, (Em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº
1470/2011, a Justiça do Trabalho emite, a partir de 04 de janeiro de 2012);

Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, devidamente atualizado (Em
cumprimento ao art. 18, §1º, Lei 8.036/90);

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, atualizada;
Comprovação do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
- FGTS e Previdência Social - INSS), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, compatível com os
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empregados vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na forma do § 4º do Art. 31 da Lei nº 9.032, de 28 de abril
de 1995. (IN 02/2008 art. 36 inc. I).

PARÁGRAFO TERCEIRO: Não serão efetuados quaisquer pagamentos a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
de qualquer obrigação em virtude de penalidades impostas ou inadimplência contratual, inclusive, sem que isso gere direito
ao reajustamento do preço ou a atualização monetária.
PARÁGRAFO QUARTO: A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a paga os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUINTO: A empresa optante pelo Simples Nacional deverá encaminhar, juntamente com a Nota Fiscal,
sempre que houver fornecimento, declaração em conformidade com o art. 4º da Instrução Normativa SRF nº. 480/2004.

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO
A Fiscalização dos serviços executados por meio do futuro contrato de prestação de serviços será
realizada por servidor nomeado por Portaria publicada no Diário Oficial do Município – DOM, conforme
artigo 58, inciso III, c/c artigo 67, §§ 1° e 2°.
V da Lei n.º 8.666/93,

Aplicam-se, subsidiariamente as disposições constantes da SEÇÃO

que versa sobre inexecução e rescisão dos contratos administrativos celebrados com

a Administração Pública. Ficam ressalvadas as demais sanções administrativas aplicáveis aos contratos
administrativos, conforme disciplina os arts. 86 87 e 88 da Lei 8.666/93. O fiscal do contrato deverá
acompanhar, fiscalizar, atestar a execução e verificar o cumprimento das disposições contratuais,
técnicas e administrativas, através do ATESTO/CERTIFICO.

CLÁUSULA NONA – DOS CASOS DE RESCISÃO E DAS PENALIDADES
Em caso de não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações assumidas, ou infringência
dos preitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos dos artigos n°
77 e 78, na forma do artigo 79, inclusive com as conseqüências do art. 80 da Lei Federal n° 8.666/93 e
suas alterações, as seguintes penalidades:
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Advertência, sempre que forem constadas irregularidades de pouca gravidade para as quais, a
Contratada, tenha concorrido diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro de Fornecedores
do Município de São Luís;
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, sempre que for observado atraso
injustificado no desenvolvimento dos serviços ou na hipótese do não cumprimento de qualquer das
obrigações assumidas, podendo, ainda, ser rescindido o Contrato na forma da Lei, recolhida no prazo de
15 (quinze) dias corridos;
Suspensão temporária ao direito de licitar com o Município de São Luís, bem como o
impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de rescisão contratual,
independentemente da aplicação das multas cabíveis;
Declaração de inidoneidade, quando a Contrata dolosamente deixar de cumprir as obrigações
assumidas, praticando falta grave, devendo o referido ato ser publicado no Diário Oficial do Município de
São Luís.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa,
conseqüentemente a sua aplicação não exime a Contratada de reparar os prejuízos que seu ato venha acarretar ao
Contratante.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam,
não será considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior,
devidamente justificado e comprovado. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não
eram possíveis evitar ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil. O futuro Contrato poderá ser
rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das hipóteses dos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ADITAMENTO/REAJUSTE
As partes poderão aditar durante a vigência os termos e condições do presente Contrato, objetivando o
seu aperfeiçoamento, e/ou acréscimo nos termos do Art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações. O preço
proposto permanecerá fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com o art. 2º e seus
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parágrafos, da Lei nº. 10.192 de 14 de fevereiro de 2001,

exceto nas hipóteses decorrentes do Art. 65, alínea “d” do

inciso II da Lei Federal 8.666/93, devidamente comprovado.

CLÁUSULA ONZE - DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, SOCIAL, PREVIDÊNCIÁRIA E FISCAL
A utilização temporária ou não de pessoal que se tornar necessária para execução do objeto deste
Contrato, não configurará vínculo empregatício de qualquer natureza, nem gerará qualquer tipo de
obrigação trabalhista, social, previdenciária ou fiscal para o CONTRATANTE.
CLÁUSULA DOZE – DA SUBCONTRATAÇÃO, FUSÃO, CISÃO OU INCORPORAÇÃO
A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parte alguma deste Contrato.
CLÁUSULA TREZE – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Este contrato será regido pela Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, observadas as condições
estabelecidas no ato convocatório e seu anexos; sem prejuízo da legislação correlata, atinentes a
contratos Administrativos.
CLÁUSULA QUATORZE – DA PUBLICAÇÃO
O CONTRATANTE providenciará o envio do extrato deste Contrato ao Diário Oficial do Município, até o
quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra a publicação no prazo de vinte dias
consecutivos desta data.
CLÁUSULA QUINZE – DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de São Luís/MA, com renúncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.
E, assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a
seguir firmam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante
02 (duas) testemunhas que também as subscrevem.
São Luís, Ma. XX de XXX de 2014.
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RAIMUNDO IVANIR ABREU PENHA
Presidente do IPAM
CONTRATANTE

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
CNPF (MF): 00.000.000/0000-00
CONTRATADO

TESTEMUNHAS 1.______________________________

2.________________________________

DE ACORDO consoante o previsto no Parágrafo único do Art. 38 e Seção I a V, do Capítulo III da Lei
Federal nº. 8.666/93.
Em:

Roberto Henrique Ferreira Soares Cavalcante
Matrícula nº. 516.779-1
Chefe da ASJUR/IPAM

