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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 298/2019 
 
 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE, neste ato representada pela 
Comissão Central Permanente de Licitação - COMPEL, constituída pela Portaria nº 
304/2019, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará, por meio 
de sistema eletrônico, licitação na modalidade PREGÃO, tipo menor preço, 
autorizado no processo nº 4887/2018, e de acordo com as condições estabelecidas 
neste edital, aprovado pelo Parecer Jurídico da RPGMS, de nº 937/2019. 
 
O Pregão será realizado em sessão pública, por meio dos recursos da tecnologia da 
informação - INTERNET, utilizando-se, para tanto, de métodos de autenticação de 
acesso e recursos de criptografia, garantindo segurança em todas as fases do certame. 
 
Os trabalhos serão conduzidos por servidor público, denominado PREGOEIRO, 
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema 

eletrônico do Banco do Brasil, sítio www.licitacoes-e.com.br. 
 
1. REGÊNCIA LEGAL 
 

1.1 Os procedimentos da licitação serão regidos pela Lei Municipal nº 6.148/02, 
Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147/2014 (ME e EPP), Lei Complementar nº155/2016, 
Decretos Municipais nºs 13.724/02 (alterado pelo Dec. nº 15.814/2005), 
15.611/05 (alterado pelo Dec. nº 20.200/2009), 15.814/05 e 15.984/05, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na 
Lei nº 8.666/93 na sua atual redação e Lei Municipal nº 4.484/92, no que 
couber. 

 
2. OBJETO 
 

2.1 Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para 
aquisição de licença perpétua de software de sistema de gerenciamento 
de Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), incluindo instalação, 
treinamento, manutenção, customização, integração, atualização e 
suporte técnico, conforme especificações e condições constantes no Termo 
de Referência – Anexo VIII deste Edital. 
 

2.2 O serviço será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada 
por preço global. 

 
3. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA REFERÊNCIA DE 

TEMPO 
 

3.1 Recebimento das propostas a partir das    08:00 horas do dia 16/12/2019. 

3.2 Abertura das propostas            às      09:00 horas do dia 17/12/2019. 

3.3 Início da sessão de disputa de preços às    10:00 horas do dia 17/12/2019. 

3.4 Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a sessão 
pública, observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa 
forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

4.1 As despesas ocorrerão à conta dos recursos previstos no orçamento da 
Secretaria Municipal de Gestão – SEMGE, para o exercício de 2019, tendo 
correspondência nas dotações dos exercícios subsequentes, como segue: 
 
Subação: 04.122.0015.1163 – Implementação do Programa de Modernização 
da Gestão 
Elemento de Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica  
Fonte: 0.1.00 Tesouro 
Unidade Orçamentária: NOF SEMGE 410002 

 

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1 Poderão participar do processo os interessados estabelecidos no País, que 
atendam a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos, e que 
pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado. 

5.2 As microempresas e empresas de pequeno porte poderão se beneficiar do 
tratamento diferenciado e favorecido em licitações previsto na Lei 
Complementar nº 123/06, desde que não se enquadrem em qualquer das 
exclusões relacionadas no parágrafo quarto do seu artigo terceiro. 

5.2.1 Não basta o enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte para gozar do tratamento favorecido previsto na Lei 
Complementar n° 123/2006. É necessário cumulativamente que a 
MPE/EPP não incida em nenhuma das vedações legais (artigo 3°, 
parágrafo 4°). 

5.2.2 As empresas enquadradas nesta situação deverão apresentar a 
declaração de ME ou EPP – Anexo IV deste Edital. 

5.3 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os 
interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

a) reunidos sob forma de consórcio; 

b) estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela 
Administração Pública Municipal, ou , ainda, penalidade imposta por 
qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses previstas no art. 
88 da Lei nº 8.666/93; 

c) enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da 
Lei nº 8.666/93. 

6. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITACOES-E 

6.1 As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar 
representantes, mediante a apresentação de procuração por instrumento 
público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para 
formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no 
sistema licitacoes-e do Banco do Brasil S/A. 
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6.1.1 As licitantes ou seus representantes legais deverão estar credenciados 
perante o Banco do Brasil S/A, no prazo mínimo de 03 dias úteis antes 
da data de realização do Pregão Eletrônico. 

6.2 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão 
Eletrônico deverão dispor de chave de identificação, senha pessoal e 
intransferível, obtidas junto às agências do Banco do Brasil S/A sediadas no 
País. 

6.3 Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa 
proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato 
Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

6.4 A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão 
ser utilizadas em qualquer Pregão Eletrônico, salvo quando canceladas por 
solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco do Brasil S/A, 
devidamente justificado. 

6.5 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu 
uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, 
não cabendo ao Banco do Brasil S/A a responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

6.6 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao 
sistema eletrônico implica em responsabilidade legal pelos atos praticados e 
a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes 
ao Pregão Eletrônico. 

6.7 Em se tratando de microempresas ou empresa de pequeno porte, nos termos 
da Lei Complementar nº 123/2006 e para que essa possa gozar dos 
benefícios previstos no capítulo V da referida Lei, é necessário, à época do 
credenciamento acrescentar a expressão “Empresa de Pequeno Porte” ou sua 
abreviação “EPP”, à sua firma ou denominação, conforme o caso. 

6.7.1 Caso o licitante já esteja cadastrado no Sistema e não constem os 
dados acima em sua firma ou denominação, deverá providenciar a 
alteração de seu cadastro no Sistema junto a qualquer agência do 
Banco do Brasil S/A. 

7. IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

7.1 Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar da Comissão Central Permanente de 
Licitação esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
pregão. 

7.2 As impugnações e os esclarecimentos deverão ser protocolados na recepção 
da Secretaria Municipal de Gestão, sito à Av. Vale dos Barris, nº 125 – 
Barris, Salvador, Bahia, ou encaminhados por meio eletrônico, via internet, 

para o endereço compel.semge@gmail.com. 

7.3 Não serão conhecidas as impugnações interpostas depois de vencido o prazo 
legal. 

 

mailto:compel.semge@gmail.com
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7.4 Caberá à Comissão Central Permanente de Licitação decidir sobre a 
impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

7.5 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas. 

7.6 As consultas serão respondidas diretamente no site www.licitacoes-e.com.br, 
no campo “mensagens”, no link correspondente a este Edital. 

8. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

8.1 Caberá à interessada em participar do Pregão, na forma eletrônica, remeter, 
no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a 
proposta e, quando for exigido neste Edital, também os seus anexos. 

8.2 Caberá à licitante acompanhar no sistema eletrônico do Banco do Brasil, 
todas as fases externas do pregão - da disponibilização até a sua 
adjudicação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de quaisquer mensagens e atos do Pregoeiro 
registrados no sistema eletrônico, bem como pela sua desconexão. 

8.3 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras as 
propostas e lances. 

8.4 No caso de haver desconexão do Pregoeiro com o sistema eletrônico no 
decorrer da etapa competitiva, o sistema poderá permanecer acessível aos 
licitantes para o recebimento dos lances, retornando o Pregoeiro, quando 
possível, à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

8.4.1 Persistindo a desconexão por tempo superior a dez minutos, a sessão 
do Pregão será suspensa, reiniciando somente após comunicação 
expressa aos participantes. 

9. ENVIO DE PROPOSTA ELETRÔNICA E FORMULAÇÃO DE LANCES 

9.1 A apresentação de proposta pressupõe o pleno conhecimento, atendimento e 
aceitação, por parte da licitante, das exigências e condições estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos. 

9.2 Como requisito para a participação no Pregão, a licitante deverá manifestar, 
em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital. 

9.2.1 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de 
habilitação referida no item 9.2 sujeitará a licitante às sanções 
previstas em lei. 

9.3 A proposta deverá ser encaminhada em formulário eletrônico específico, 
mediante a opção “Acesso identificado”, na página inicial do site 
www.licitacoes-e.com.br, observado as datas e horários limites 
estabelecidos no item 3 deste Edital. 

9.4 As licitantes que quiserem usufruir os benefícios concedidos pela Lei 
Complementar nº 123/2006, ao apresentar sua proposta de preços, deverão 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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registrar, expressamente, em campo próprio do sistema eletrônico sua 
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. 

9.5 A proposta e os lances formulados deverão indicar PREÇO GLOBAL DOS 
SERVIÇOS (Preço total mensal x 12 meses), expresso em Real (R$), com 
no máximo duas casas decimais. 

9.6 Qualquer elemento que possa identificar à licitante importará a 
desclassificação da proposta. 

9.7 A partir do horário previsto no sistema, terá início a sessão pública do 
Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preço recebidas e em 
perfeita consonância com as especificações e condições de fornecimento 
previstas no Edital. 

9.8 Até a abertura da proposta, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta anteriormente apresentada. 

9.9 Iniciada a sessão pública do pregão eletrônico, não cabe desistência da 
proposta. 

9.10 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas 
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital. 

9.11 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes. 

9.12 Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo informados 
imediatamente do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

9.13 O sistema não aceitará lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. Entretanto, o licitante poderá 
encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que 
seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido 
para o lote. 

9.14 Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, 
em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do 
autor do lance aos demais participantes. 

9.15 A etapa de lances no tempo normal será controlada e encerrada pelo 
Pregoeiro, mediante encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos 
lances, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, 
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 

9.16 O sistema registrará o licitante detentor da melhor proposta, imediatamente 
após o encerramento da etapa de lances. 

9.17 Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da 
Lei Complementar 123/06, o pregoeiro aplicará os critérios para desempate 
em favor da ME ou EPP. Após o desempate, poderá o pregoeiro ainda 
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negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de referência definido 
pela administração pública. 

9.18 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a 
proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

9.19 Ao final da sessão, o licitante vencedor deverá encaminhar nova planilha de 
custos, com os respectivos valores readequados ao valor ofertado e 
registrado de menor lance. 

9.20 A proposta final ajustada ao último lance ofertado e a documentação exigida 
neste edital deverão ser apresentadas pela licitante detentora da melhor 
oferta no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir do 
encerramento da etapa de lances, podendo essa comprovação se dar 

mediante o encaminhamento através do e-mail compel.semge@gmail.com, 
com posterior encaminhamento dos originais ou cópias autenticadas no 
prazo de 02 (dois) dias. 

9.20.1 A proposta e a documentação deverão ser encaminhadas em 
envelopes fechados ou lacrados, indicando na sua parte frontal: 

Secretaria Municipal de Gestão 
Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
Vale dos Barris, nº 125, Salvador/BA – CEP 40.070-055 
Pregão Eletrônico nº 298/2019 
 

10. PROPOSTA COMERCIAL 

10.1 A proposta deverá ser apresentada na forma do Anexo I deste Edital, redigida 
em papel timbrado da licitante, por meio mecânico ou informatizado, de 
forma clara e inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita 
observância às especificações contidas neste Edital, assinada na última folha 
e rubricada nas demais pelo seu titular ou representante legal, devidamente 
identificado, nela constando, obrigatoriamente: 

a) Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, telefone/email, e-mail e nome da 
pessoa de contato; 

b) Preços de acordo com os praticados no mercado, em algarismo e por 
extenso, só reajustáveis na forma da lei, para entrega CIF Salvador, com 
valores expressos em moeda corrente nacional (R$), atualizados conforme 
lances eventualmente ofertados. Ocorrendo divergência entre o preço em 
algarismo e o expresso por extenso, será levado em conta este último; 

c) A CONTRATADA terá um prazo máximo de 10 (dez) dias úteis para iniciar 
a prestação dos serviços em todas as unidades, a partir da assinatura do 
contrato.  

d) Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da 
data de sua apresentação, sendo facultado aos proponentes estender tal 
validade por prazo superior; 

e) Apresentar, juntamente com a proposta, a indicação e descrição detalhada 
das características técnicas do(s) produtos(s) proposto(s) para o(s) 
respectivo(s) item(ns) que compõe(m) o objeto desta Licitação, em 

mailto:compel.semge@gmail.com


 

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D O  S A L V A D O R  

Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE 

Gerência Central de Material e Patrimônio 

Comissão Central Permanente de Licitação 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 298/2019 – FL 7 

conformidade com os requisitos, especificações e condições estipuladas 
neste TR, inclusive prazo de entrega, garantia, bem como as declarações, 
devidamente preenchidos. 

10.2 Os preços constantes da proposta escrita deverão referir-se ao do lance 
formulado no Pregão, considerando-se a condição de pagamento à vista, não 
devendo por isso, considerar qualquer custo financeiro para o período de 
processamento das faturas. 

10.3 Para a correta elaboração da proposta de preços, a licitante deverá examinar 
todos os documentos exigidos no Edital e atender a todas as condições nele 
contidas e nos seus anexos. 

10.4 A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e 
quaisquer despesas necessárias para fornecimento do objeto desta licitação, 
tais como: fornecimento de materiais, tributos, emolumentos, contribuições 
fiscais, parafiscais, mão de obra, encargos sócias, previdenciários e 
trabalhistas, transporte e alimentação, custos de qualquer natureza, bem 
como todas as despesas necessárias para a execução do serviço, ficando 
esclarecido que a administração não admitira qualquer alegação posterior 
que vise o ressarcimento de custos não considerados nos preços ofertados. 

10.5 As propostas das empresas LICITANTES serão recebidas e encaminhadas 
para análise e emissão de Parecer Técnico da COGEL. 

10.6 Observar as demais condições pré-fixadas no item 11 do Termo de 
Referência, referente ao CONTEÚDO DAS PROPOSTAS. 

11. HABILITAÇÃO 

11.1 Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à 
exceção daqueles que, por sua natureza, não contenham validade, e poderão 
ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada 
por tabelião de notas ou por servidor da unidade que realizará o Pregão, à 
vista dos originais, ou publicação em órgãos da imprensa oficial, não sendo 
aceitos “protocolos” ou “solicitação de documento” em substituição aos 
documentos requeridos neste Edital. 

11.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida no 
subitem 11.3.2 deste instrumento, será assegurado à ME ou EPP o prazo de 
5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que for 
declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração, para regularização da documentação. 

11.2.1 A não regularização da documentação no prazo previsto implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital, sendo facultado à Administração convocar as 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura 
do contrato ou revogar a licitação. 

11.3 Para habilitação nesta licitação será exigida a seguinte documentação: 

11.3.1 Habilitação Jurídica 
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a) Registro Comercial, no caso de empresa individual. 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado ou inscrito, em se tratando de sociedades 
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores. 

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de Diretoria em exercício. 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 

11.3.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda (CNPJ); 

 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal, relativo 
ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativa a tributos federais 
e à Dívida Ativa da União, abrangendo as contribuições sociais, 
conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN de nº 1.751/2014; 

d) Prova de regularidade com as Fazendas Municipal e Estadual do 
domicílio ou sede da licitante; 

e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), mediante a apresentação de Certificado de 
Regularidade de Situação/CRF; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas. (Lei nº 12.440/2011) 

11.3.3  Qualificação Técnica 

a) As LICITANTES deverão apresentar atestados de Capacidade 
Técnica, comprovando aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 
com o objeto do Termo de Referência, através de declaração, 
fornecida por Regime Próprio de Previdência Social, municipal ou 
estadual, comprovando a execução de implantação completa e de 
que mantém em funcionamento software de gestão previdenciária, 
com descrição dos módulos e suas funcionalidades. 

 
a.1) Entende-se como compatível e pertinente a comprovação de 

fornecimento de sistema de informação previdenciária, 
gerenciador de Regime Próprio de Previdência Social para 
entidades com massa de segurados não inferior a 15.000 
(quinze mil), o que equivale à aproximadamente 50% 
(cinquenta por cento) do quantitativo de segurados atendidos 
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pelo FUMPRES. A demanda de tal quantitativo é necessário 
tendo em vista que o RPPS do Município de Salvador é um dos 
maiores e mais antigos do País, entretanto, conta com uma 
estrutura precária de pessoal e procedimentos absolutamente 
manualizados. Em razão disso, é imprescindível a 
comprovação de capacidade técnica operacional compatível 
com as dificuldades que serão enfrentadas pela contratada. 

 
b) As LICITANTES deverão apresentar declaração de capacidade 

técnica-operacional atestando experiência e qualificação dos 
profissionais disponíveis para realização do objeto desta licitação 
através de Declaração Formal, a qual deve indicar que contará 
com equipe profissional composta, no mínimo, pelos seguintes 
profissionais: 

 
b.1) 01 (um) profissional com formação acadêmica na área de 

Análise de Desenvolvimento de Sistema; 
 
b.2) 01 (um) profissional detentor de título de especialização (lato 

ou stricto sensu) em Gestão de Projetos; 
 
b.3) 01 (um) profissional detentor de Certificação Profissional 

ANBIMA – CPA 10 ou CPA 20; 
 
b.4) 01 (um) profissional com Registro no Conselho Regional de 

Contabilidade – CRC; 
 
b.5) 01 (um) profissional com Registro na Ordem dos Advogados 

do Brasil – OAB; 
 
b.6) 01 (um) profissional detentor de Certificação de Profissional 

na área de teste de Software – CTFL ou CBTS; 
 
b.7) 01 (um) profissional detentor de Certificação Profissional de 

Gerenciamento de Projetos (PMP). 
 

c) A comprovação do vínculo existente entre a LICITANTE e os 
profissionais citados nos itens acima, poderá ser feita através de cópia 
da Carteira de Trabalho, Contrato de Trabalho, e, em sendo sócios da 
empresa, através do Contrato Social, até a data da assinatura do 
contrato. 
 

c.1) A comprovação do vínculo existente entre a LICITANTE e os 
profissionais citados nos itens 4.2.3 e 4.2.6, poderá ser feita através 
de cópia da Carteira de Trabalho, Contrato de Trabalho ou Contrato 
de prestação de serviço, e, em sendo sócios da empresa, através do 
Contrato Social, até a data da assinatura do contrato. 

 
d) A comprovação da qualificação dos profissionais com os títulos e 

certificações acima relacionados poderá ser feita através de diploma ou 
certificado de conclusão de curso, devendo o documento ser 
apresentado por fotocópia autenticada ou original; 
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e) Admite-se, durante a execução dos serviços, a substituição dos 
profissionais apresentados na licitação por outros profissionais de 
experiência equivalente ou superior mediante prévia e expressa 
autorização pelo FUMPRES. 

 

11.3.4  Qualificação Econômico-Financeira 

 

a)  Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício 
social, já exigíveis, na forma da lei, comprovando a boa situação 
financeira da licitante, podendo ser atualizado por índices oficiais 
na hipótese de encerrados a mais de 3 (três) meses da data de sua 
apresentação, vedada a substituição por Balancetes e Balanços 
provisórios. 

 
a1) O Balanço Patrimonial deverá estar acompanhado de cópia do 

termo de abertura e de encerramento extraídos do livro Diário, 
devidamente registrado na Junta Comercial.  

 
a2) Para Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à 

publicação de Balanço, na forma da Lei 6.404/76, c/c a Lei n.º 
11.638/2007, cópias da publicação de: 

 
I balanço patrimonial; 
II demonstração do resultado do exercício;  
III demonstração das mutações do Patrimônio Líquido; 
V notas explicativas do balanço.  

 
b) A licitante deverá comprovar que possui Patrimônio Líquido 

não inferior a 10% (dez por cento) do valor total indicado na 
proposta apresentada, admitida a atualização para a data da 
apresentação da proposta através de índices oficiais. 

 
c) Certidão negativa de concordata, falência ou recuperação judicial 

ou extrajudicial, ou execução patrimonial, conforme o caso, 
expedida pelo distribuidor da sede do licitante.  

 
11.3.5 Declaração assinada pelo representante legal da licitante, 

devidamente identificado, de cumprimento do disposto no Inc.XXXIII 
do art. 7º da Constituição Federal. 

11.4 As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse 
prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua 
expedição. 

11.5 A documentação relativa aos subitens 11.3.1, 11.3.2 e 11.3.4 poderá ser 
substituída pelo Certificado de Registro Cadastral – CRC, expedido pela 
Secretaria Municipal de Gestão/PMS, desde que se encontrem listados no 
CRC e dentro do prazo de validade. Caso contrário, a licitante fica obrigada a 
apresentá-los junto com a documentação habilitatória. 
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11.5.1 Em caso de apresentação do CRC, a licitante deverá, 
obrigatoriamente, firmar declaração de inexistência de fato 
superveniente impeditivo da habilitação. 

11.6 As certidões extraídas pela internet somente terão validade se confirmada 
sua autenticidade. 
 

12. OUTROS DOCUMENTOS 

12.1 Os documentos a seguir mencionados deverão ser apresentados pela 
licitante juntamente com os demais documentos exigidos neste instrumento. 

a) Termo de declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
(Anexo IV) (Para as MEs e EPPs) 

b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua 
habilitação. (Anexo V) (para as empresas que apresentarem o CRC). 

 

c) Declaração de elaboração independente de proposta. (Anexo III) 
 

d) Dados do representante legal (nome, RG, CPF) com poderes específicos 
para assinar o Termo de Compromisso de Fornecimento. (Anexo VI) 

 
e) Declaração da LICITANTE comprovando ciência do Termo de Referência e 

de que a proposta está de acordo com suas prerrogativas. 
 

13. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 

13.1 A classificação das propostas será por ordem crescente, a partir da mais 
vantajosa, sagrando-se vencedora a licitante que apresentar a proposta em 
conformidade com este Edital e ofertar o menor preço global do serviço, 
observado o prazo para as especificações técnicas e demais condições 
definidas neste Edital. 

13.2 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se a licitante 
desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta 
ou o lance subseqüente, verificando a sua compatibilidade, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 
lance que atenda ao Edital. O Pregoeiro poderá negociar com o licitante 
para que seja obtido preço melhor. 

13.3 Serão desclassificadas as propostas que: 

I não atenderem as condições e exigências deste Edital; 

II consignarem preços inexeqüíveis ou superfaturados, assim 
considerados aqueles incoerentes com os praticados pelo mercado, para 
a execução do objeto do contrato; 

III incompletas ou divergentes do quanto especificado neste Edital e seus 
anexos. 

13.4 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação 
para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme previsto no 
art. 44 da Lei Complementar 123/2006. 
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13.4.1 Ocorrerá o empate ficto quando as propostas apresentadas pelas 
microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 
5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço. 

13.5 Para efeito do disposto no item 13.5.1 deste Edital, ocorrendo o empate, 
proceder-se-á da seguinte forma: 

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada 
poderá, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos 
lances, sob pena de preclusão do direito, apresentar proposta de preço 
inferior à primeira classificada, situação em que passará à condição de 
primeira classificada do certame; 

b) não ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de pequeno 
porte na forma da alínea “a” deste item, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 13.5 
deste Edital, na ordem classificatória. 

13.6 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 13.5 deste 
Edital, voltará à condição de primeira classificada a empresa autora da 
proposta de menor preço originariamente apresentada. 

13.7 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos na presente licitação ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste Edital, serão desclassificadas e/ou inabilitadas, cabendo 
ao Pregoeiro examinar a oferta e aceitabilidade da proposta subsequente, 
na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta que atenda as exigências Editalícias. 

13.8 Após a instalação e a configuração, o software será submetido a testes 
de operação pelo período mínimo de 72 (setenta e duas) horas, após o 
qual será emitido certificado de aceitação pelo Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI/SEMGE mediante apoio da Companhia de 
Governanca Eletrônica do Salvador – COGEL. 

13.9 A COGEL poderá solicitar amostras às empresas, que deverão ser 
apresentadas no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas após a 
convocação através de ofício, encaminhada via fax ou e-mail.  

13.9.1 As demais empresas, caso necessário, serão convocadas em 
ordem de classificação e deverão apresentar as amostras no 
mesmo prazo. 

14. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

14.1 Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente, a intenção de recorrer da decisão do Pregoeiro, 
oportunidade em que deverá expressar a síntese imediata de suas razões, 
sendo-lhe concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das 
razões do recurso. As demais licitantes ficam, desde logo, intimadas a 
apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a correr do término 
do prazo da recorrente. 
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14.1.1 O sistema aceitará a manifestação do recurso, inicialmente, nas 24 
(vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de 
declaração do vencedor. 

14.1.2 O licitante desclassificado antes da fase de disputa também poderá 
manifestar a sua intenção de interpor recurso naquele momento. 

14.1.3 O não oferecimento de razões no prazo previsto no item 14.1 fará 
deserto o recurso. 

14.1.4 A falta de manifestação imediata, acompanhada da síntese das 
respectivas razões, ensejará a preclusão do direito de recorrer. 

14.2 Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente 
protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso 
pelo proponente.  

14.3 Os recursos contra decisões do Pregoeiro, em regra, terão efeitos 
suspensivos, sendo este restrito ao lote objeto das razões oferecidas. 

14.4 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento.  

14.5 Os recursos e contrarrazões de recursos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro, 
protocolados no endereço citado no subitem 9.21.1, o qual deverá receber 
examinar e submeter à autoridade competente que decidirá sobre a sua 
pertinência. 

15. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

15.1 A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro 
sempre que não houver recurso. 

15.2 A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao 
proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela 
própria autoridade competente. 

16. FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 

16.1 Homologada a licitação pela autoridade competente será convocada a 
licitante vencedora para assinar o contrato ou instrumento equivalente, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação. Este prazo poderá 
ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 
proponente vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 
justificado, aceito pela SEMGE. 

16.2 É facultado à Administração, havendo recusa da licitante vencedora em 
atender a convocação no prazo mencionado no item anterior ou estando as 
mesmas em situação irregular, na forma do art. 12, § 2º da Lei Municipal 
nº 6.148/2002, convocar as licitantes remanescentes na ordem de 
classificação, para assinar o Contrato ou revogar a licitação. Contudo, 
antes de tal convocação, deverão ser examinados os seus documentos 
habilitatórios, que deverão atender as exigências editalícias. 
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16.3 A adjudicatária deverá apresentar garantia de 5% (cinco por cento) do 
valor do contrato em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato, 
podendo optar por uma das modalidades previstas no art. 56, parágrafo 1º, 
incisos I, II e III da Lei 8.666/93. 

16.4 O prazo de vigência do Contrato, a contar da data da sua assinatura, será 
de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, a critério da CONTRATANTE e 
concordância da CONTRATADA, por iguais e sucessivos períodos, até o 
limite definido no inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93. 

16.5 O ISS devido à Fazenda Municipal, em razão do faturamento de serviços, 
deverá ser retido na fonte pagadora (Secretaria Municipal da Fazenda – 
SEFAZ), por se tratar de responsabilidade tributária por definição legal, na 
ocasião do pagamento da fatura. 

16.5.1 Para pagamento do ISS, prevalecerá o local da prestação dos 
serviços. 

 

16.6 A licitante obriga-se a aceitar quando solicitado pela Administração nas 
mesmas condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos 
ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) nos serviços licitados e 
as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, com vistas 
a atender a superveniência do interesse público. 

 

16.7 O contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou 
subcontratação, no todo ou em parte, sem prévia e expressa anuência da 
contratante. 

 

16.9 As revisões dos preços dos serviços, para efeito de repactuação ou 
manutenção do equilíbrio econômico do contrato só poderão ocorrer através 
de processo fundamentado e que comprove alteração nos custos de 
maneira a justificar o pleito, por meio de documentação a ser analisada 
pela Procuradoria Geral do Município e deverão ter por base os preços das 
propostas apresentadas na data da licitação. 

16.10 As demais disposições estão previstas na minuta de contrato deste Edital, 
do qual é parte integrante, independentemente de transcrição. 

16.11  A prestação dos serviços dar-se-á de acordo com as necessidades e 
objetivos estratégicos do Município de Salvador, nas dependências do 
CONTRATANTE e, também, nas dependências da CONTRATADA, de acordo 
com a necessidade, interesse e conveniência do Município, com vistas a 
assegurar as condições imprescindíveis e específicas da execução dos 
serviços. 

16.12 A gestão do contrato será realizada pela Diretoria de Previdência da 
Secretaria Municipal de Gestão, através do seu Diretor.  

 
16.13 A fiscalização do contrato será realizada pelo Núcleo de Tecnologia da 

Informação – NTI da Secretaria Municipal de Gestão. 
 

17. PAGAMENTO 
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17.1 A CONTRATADA deverá emitir Boletim de Medição, demonstrativos 
contábeis, com apresentação de relatório, devidamente assinado e Nota 
Fiscal no valor correspondente ao serviço executado e encaminhar para a 
Coordenação Administrativa – CAD da SEMGE. 
 

17.2 A CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal/Fatura após aprovação do 
Boletim de Medição junto à Diretoria de Previdência da SEMGE. 
 

17.3 A CONTRATADA deverá manter regularidade e apresentar as respectivas 
quitações, quando exigidas, junto ao FGTS - Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço, INSS Instituto Nacional do Seguro Social, Órgão das Fazendas: 
Federal, Estadual, Municipal e CNDT - Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas, em conformidade com o disposto na Lei n° 12.44, de 7 de 
julho de 2011, bem como a Lei nº 8.666/93; 

 
17.4 O pagamento será realizado pela CONTRATANTE, através de crédito em 

conta corrente, obrigatoriamente mantida junto ao Banco Bradesco, 
consoante determinação do Decreto Municipal nº 23.856/2013 (arts. 1º a 
4º), com observância das exceções previstas no Art. 5º, parágrafo único do 
referido decreto, a qual deverá ser indicada na declaração fornecida pelo 
estabelecimento bancário, na forma do disposto no artigo 4º, §2º do Decreto 
Municipal 13.991/2002, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em conformidade com a legislação 
vigente, correspondentes aos serviços efetivamente prestados, devidamente 
atestados pelo Servidor / Comissão de Recebimento e mediante 
apresentação dos documentos fiscais exigíveis e declaração de não 
existência de débitos registrados no CADIN Municipal, conforme Decreto 
Municipal nº24.419/2013 . 

 
17.5 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da 

contratada, o decurso do prazo de pagamento será interrompido, 
reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem 
cumpridas, caso em que não será devida nenhuma atualização financeira ou 
correção monetária.  

 
17.6 Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de 
preço ou correção monetária. 

 
17.7 Observar as demais condições pré-fixadas no item 16 do Termo de 

Referência, referente ao CRONOGRAMA DE DESENBOLSO. 

18. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

18.1  A contratada deverá observar as condições pré-fixadas para a execução dos 
serviços no item 7 do Termo de Referência, mediante a respectiva Ordem de 
Serviço – OS. 

19.PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

19.1 O fornecedor sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou 
inadimplemento de suas obrigações, às penalidades previstas na Lei 
10.520/02, Lei Municipal nº 6.148/02, Decreto Municipal 15.188/04, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas 
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na Lei 8.666/93 na sua atual redação e Lei Municipal nº 4.484/92, sem 
prejuízo das demais cominações legais. 

 

20. DISPOSIÇÕES FINAIS 

20.1 Ao participar da licitação, a licitante declara sob as penalidades da Lei, da 
inexistência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial ou 
econômica, financeira ou trabalhista, quer direta ou indiretamente, entre si 
e os responsáveis pela licitação. 

 
20.2 A apresentação de proposta a esta licitação implica na aceitação integral e 

irretratável dos termos deste Edital e seus anexos. 
 
20.3 O valor total estimado para a presente contratação é de R$ 933.833,34 

(novecentos e trinta e três mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e 
quatro centavos), resultante de pesquisa de mercado efetuada pela 
Administração, considerado valor máximo admissível para a contratação. 

 
 

ITEM 
 

QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
(R$) 

PREÇO 
TOTAL 

(R$) 

100005463 01 205.333,34 205.333,34 

300004577 01 133.250,00 133.250,00 

300004578 01 156.950,00 156.950,00 

300004579 01 78.300,00 78.300,00 

300004580 06/ MÊS 60.000,00 360.000,00 

VALOR TOTAL R$ 933.833,34 

 
20.4 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo 

a SEMGE revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público 
derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-lo por ilegalidade de 
ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado, 
disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da 
licitação.  

 
20.5 É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase 

da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo. 

 
20.6 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos 

adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena 
de desclassificação/inabilitação. 

 
20.7 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não 
comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 
contratação. 

 
20.8 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas 

aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o 
recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município. 
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20.9 São de responsabilidade exclusiva da licitante as informações relativas a 
endereço, telefone e fax, bem como a modificação dos mesmos no curso da 
licitação, dando-se por intimada em caso de eventual tentativa frustrada de 
comunicação. 

 
20.10 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro com 

base na legislação vigente. 
 
20.11 Fica designado o foro da Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia – 

Brasil, para julgamento de quaisquer questões judiciais resultante deste 
Edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. 

 
21. Anexos do Edital 

 
Anexo I Proposta Comercial; 
Anexo II Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal; 
Anexo III Declaração de elaboração idependente de proposta; 
Anexo IV Termo de declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 
Anexo V Declaração de inexistência de fato superveniente; 
Anexo VI Dados para assinatura do Contrato; 
Anexo VII Minuta de Contrato de Prestação de Serviço; 
Anexo VIII  Termo de Referência.  
 
 

Salvador, 02 de Dezembro de 2019. 
 
 

Patrícia Alves Argolo 
Pregoeira 

 
 

Amauri Guimarães Pires 
Presidente  
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 298/2019 

ANEXO I 

PROPOSTA COMERCIAL 
 

 

Proposta que faz a empresa ____________________________________ inscrita no CNPJ (MF) nº 

________________________ e inscrição estadual nº ____________________, estabelecida no 

(a)______________________________, para o objeto deste certame, abaixo especificado, conforme 

estabelecido no Pregão nº__/2019.  

 

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: Execução dos serviços descritos no item 2 do edital. 

 

Valor Global: R$ ________________(___________________________)  

 
  

SUBITEM UNIDADE QTDE DESCRIÇÃO 
VLR. 

UNITÁRIO 
VLR. TOTAL 

1.1 

PRODUTO 01 

100005463 - AQUISIÇÃO DE 
SOFTWARE E FORNECIMENTO 
DE LICENÇA PERPÉTUA DE 
SISTEMA DE GERENCIAMENTO 
DE REGIME PRÓPRIO DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS); 

  

SERVIÇO 01 300004577 - PLANEJAMENTO E 
INSTALAÇÃO; 

  

SERVIÇO 01 300004577 - VALIDAÇÃO DO 
SISTEMA; 

  

1.2 SERVIÇO 01 

300004578 - MIGRAÇÃO DE 
DADOS; 

LEVANTAMENTO DOS 
REQUISITOS DE INTEGRAÇÃO 
COM OUTROS SISTEMAS;  

DESENVOLVIMENTO DAS 
SOLUÇÕES DE INTEGRAÇÃO; 

  

1.3 SERVIÇO 01 300004579 - TREINAMENTO DE 
USUÁRIOS; 

  

1.4 MÊS 06 300004580 - SUPORTE TÉCNICO   

VALOR TOTAL   

 
Validade da Proposta:  

Nome do representante que irá assinar o contrato, nº do CPF, nº do RG, Estado civil, profissão 

e endereço residencial. 

Local e data 

___________________________________________ 

Assinatura e carimbo (representante legal da empresa) 

Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante 
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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 298/2019 
 

ANEXO II 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7.º DA 
CONSTITUIÇÃO 

 
 
 
Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido 

pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ). 

 
 
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
 
 
 
Salvador, ______ de _________________________ de _____. 
 
 
 
 
 

 

Licitante interessado 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 298/2019 
 

ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 
(Identificação da Licitação) 
 
(Identificação completa do representante da licitante), como representante 
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante) doravante 
denominado 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 apresentada para participar da (identificação da licitação) foi 

elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não 
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido 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 elaborada para participar da (identificação 

da licitação) não foi informada, discutida ou recebida 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 apresentada para participar da (identificação da 

licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado 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 apresentada para participar da (identificação da 

licitação) não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido 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. 

 
Cidade - UF, ______ de ____________________ de ___. 
 
_________________________________________________________________________________ 
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação 
completa) 
Observações: 
 
Esta declaração deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e assinada pelo 

seu representante legal ou mandatário. 
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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 298/2019 
 

ANEXO IV 
 
 

TERMO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 

 
 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º ___/__ - SEMGE. 
 
 
Ao 
 
___________________________ 
(endereço) 
 
 
Prezado Senhor, 

 

A Empresa __________________________________com sede na cidade de ________________, 

na (rua, avenida etc) __________________________________, n.º ____, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n.º ___________________________ , Conta Corrente: _____ Ag.: ______ 

Banco: ___________,neste ato representada por ___________________________, abaixo 

assinado, inscrito no CPF sob o nº _______________, portador da carteira de identidade 

nº __________, DECLARA, sob as penalidades da Lei, que se enquadra como 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art.3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios 

e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações 

legais impostas pelo § 4º do art. 3º do referido diploma legal. 

 
 
(Local e data) 
 
 
(Representante legal da licitante) 
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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 298/2019 
 

ANEXO V 
 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 
 
Para fins de participação na licitação (indicar o nº do Edital) a (nome da empresa), 

CNPJ nº ________, sediada (endereço completo), declara, sob as pena da lei que, até a 

presente data inexiste(m) fato(s) impeditivos para a sua habilitação, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 
      Local e data 
 
      Nome e identificação do declarante 
 
 
 
 
No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, utilizar o texto abaixo: 
 
Para fins de participação na licitação (indicar o nº do Edital) a (nome da empresa), 

CNPJ nº ________, sediada (endereço completo), declara, sob as pena da lei que, até a 

presente data inexiste(m) fato(s) impeditivos para a sua habilitação, nos termos da Lei 

Complementar nº 123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 
 
      Local e data 
 
      Nome e identificação do declarante 
 
 
 
 
OBS: em ambos os casos a presente declaração deverá ser assinada por 

representante legal da licitante. 
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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 298/2019 
 

ANEXO VI 
 
 

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
 
 
NOME -  

 
N.º DE IDENTIDADE -  

 
ÓRGÃO EMISSOR -  

 
CPF -  

 
ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA -  

 
 

 
 

 
 
 

Salvador, _____ de _________________ de ____. 
 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura e Carimbo 

 
 
 
 

OBS.: Informar acima os dados do representante legal da licitante para assinatura do 
futuro contrato. 
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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 298/2019 
 

ANEXO VII 
 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
 
O MUNICÍPIO DO SALVADOR, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - 
SEMGE, com sede no Vale dos Barris, n.º 125, nesta Capital, Inscrita no CNPJ/MF 
n.º 13.927.801/0003-00, neste ato representada pelo Sr. Secretário Municipal, Dr. 
_________, nomeado por Decreto Simples de _______, publicado no DOM em ______, e 
em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas pelo Decreto Simples de 
________, publicado no DOM em _________ doravante denominada CONTRATANTE,e, 
do outro lado, a empresa _________, com sede na __________, inscrita no CNPJ. sob n.º 
_________, neste ato representada pelo Sr. __________, RG nº ________, CPF n.º 
_________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, representada pelo 
Sr.(a) __________, RG n.º ___________, CPF n.º _____________, têm entre si acordados os 
termos deste contrato, cuja celebração foi autorizada mediante ato homologatório às 
fls. ________ do processo administrativo nº 5914/2013 - SEMGE, sujeitando-se as 
partes às Leis nº 8.666/93, atualizada, Lei Municipal nº 4.484/92, esta, no que 
couber, e demais normas aplicáveis, mediante as cláusulas e condições que anunciam 
a seguir e do qual ficam fazendo parte integrante, independentemente de transcrição, 
os documentos: 
 
a) Pregão Eletrônico SEMGE nº ______/____, datado de ____/____/____. 
b) Proposta apresentada pela CONTRATADA em ____/____/____. 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

   1.1  Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para aquisição de 
licença perpétua de software de sistema de gerenciamento de Regime Próprio de 
Previdência Social (RPPS), incluindo instalação, treinamento, manutenção, 
customização, integração, atualização e suporte técnico, conforme especificações 
e condições constantes no Termo de Referência – Anexo VIII deste Edital. 

  
CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
2.1 A prestação dos serviços dar-se-á de acordo com as necessidades e objetivos 

estratégicos do Município de Salvador, nas dependências do CONTRATANTE e, 
também, nas dependências da CONTRATADA, de acordo com a necessidade, 
interesse e conveniência do Município, com vistas a assegurar as condições 
imprescindíveis e específicas da execução dos serviços. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

3.1 As despesas ocorrerão à conta dos recursos previstos no orçamento da Secretaria 
Municipal de Planejamento, Tecnologia e Gestão – SEMGE, para o exercício de 
2019, tendo correspondência nas dotações dos exercícios subsequentes, como 
segue: 

 

Subação: 04.122.0015.1163 – Implementação do Programa de Modernização da 
Gestão 
Elemento de Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica  
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Fonte: 0.1.00 Tesouro 
Unidade Orçamentária: NOF SEMGE 410002 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
 
4.1 O prazo de vigência do Contrato, a contar da data da sua assinatura, será de 12 

(doze) meses, podendo ser prorrogado, a critério da CONTRATANTE e 
concordância da CONTRATADA, por iguais e sucessivos períodos, até o limite 
definido no inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
 

4.2 À prestação de serviços a serem executados de forma contínua, poderão ter a sua 
duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de 
preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta 
meses. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

5.1 Os serviços objeto do Termo de Referência serão prestados mediante Ordem de 
Serviço – OS emitida pelo Fiscal do Contrato, designado pela Secretaria 
Municipal de Gestão – SEMGE, gestora do Contrato. 

 
5.2 Os profissionais deverão ter experiência técnica devidamente comprovada e 

compatíveis com os serviços objeto do TR. 
 
5.3 O software a ser fornecido deverá apresentar, no mínimo, as seguintes 

características: 
 
5.3.1 Da Arquitetura 
 
5.3.1.1 Modularização: A solução global deverá estar subdividida em subsistemas 

que, por sua vez, serão divididos em módulos que agruparão funcionalidades 
relacionadas e coesas.  

 
        5.3.1.2  A solução ofertada deve conter, pelo menos, os seguintes módulos:  
 

a. Cadastro dos Efetivos, Aposentados, Pensionistas e seus dependentes; 
Recadastramento;  

b. Arrecadação;  
c. Simulador de Aposentadorias, Gestão Processual e Documental;  
d. Portal de autoatendimento dos efetivos, aposentados e pensionistas;  
e. Perícia Médica;  
f. Folha de Pagamento;  
g. Gestão Financeira (Investimentos);  
h. Módulo de Configuração de Parâmetros do Sistema;  
i. Segurança e Ferramenta para extração de informações (Relatórios). 
 

5.3.1.3 Todos os módulos e subsistemas deverão estar integrados e poderão ser 
implantados simultaneamente ou por módulo. 

  
5.3.1.4 Parametrização: A solução deverá permitir o atendimento às regras do 

FUMPRES, bem como as regras operacionais do RPPS. 
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5.3.1.5 Escalabilidade: A solução deverá suportar o crescimento da massa de 
servidores atendidos, assim como o aumento de serviços prestados aos 
mesmos decorrente de normas e aspectos gerenciais do FUMPRES. 

 
5.3.1.6 Acessibilidade: As interfaces para o usuário final deverão ser amigáveis e 

customizáveis para apresentar a imagem institucional do FUMPRES, para 
facilitar a navegação e operação geral do sistema, visando à obtenção dos 
produtos e serviços oferecidos pela ferramenta. 

 
5.3.1.7 Segurança: A solução deverá administrar um forte controle de acesso pelos 

usuários às bases de dados gerenciadas pelo sistema, mantendo log e trilha 
de auditoria permanente para cada operação realizada. Cada usuário só 
poderá acessar o sistema através de sua identificação pessoal e sua 
correspondente senha de acesso, baseado numa estrutura de perfil e menus 
associados para cada tipo de acesso. 

 
5.3.1.8 Tecnologia: A solução deverá utilizar plataforma de desenvolvimento WEB. 
 
5.3.1.9 Banco de dados: A solução deverá utilizar gerenciador de banco de dados 

Microsoft SQL Server ou Oracle utilizados pela PMS. 
 

5.3.1.10 Plataforma Server: A solução deverá funcionar em sistema operacional 
Microsoft Windows ou Linux. 

 
5.3.1.11 Plataforma Cliente: A solução cliente deverá funcionar nos navegadores Google 

Chrome, Safari, Mozilla Firefox e Internet Explorer, em suas versões mais 
recentes. 

 
5.3.2 Das Funcionalidades 
 
5.3.2.1 A solução deverá estar totalmente orientada para a Administração Pública, 

focado na gestão de RPPS’s e aderente à legislação vigente.  
 

5.3.2.1.1  A solução deverá ser compatível com os dispositivos constantes da 
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD Nº 13.709, que 
entrará em vigor em agosto de 2020, cujo objetivo é regulamentar o 
tratamento de dados pessoais de clientes e usuários por parte de 
empresas públicas e privadas. 

 
5.3.2.2 O cadastro deverá conter todas as informações necessárias para o 

funcionamento do RPPS e as exigências previdenciárias, legais e fiscais, tanto 
do Ministério da Economia, como dos órgãos públicos com que estiver 
relacionada por força de lei. 

 
5.3.2.3 O sistema informatizado ofertado deverá atender às funcionalidades abaixo, 

que consiste na realização de testes com a finalidade de aferir a conformidade 
da solução ofertada com as exigências técnicas contidas no TR. 

  
5.3.2.4 Relação das funcionalidades: 
 

ITEM                                           DESCRIÇÃO 

MÓDULO DE CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS DO SISTEMA 

1. Possibilitar a parametrização do cálculo do valor do benefício para 
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cada regra de concessão, conforme legislação federal e local, 
contendo no mínimo: Idade Mínima, 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, bem como ser ajustável às 
eventuais alterações na regra de cálculo. 

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. 

3. Efetuar a parametrização da idade limite dos filhos beneficiários de 
Pensão por Morte, com o objetivo extinção da cota automaticamente. 

4. Efetuar a parametrização do rateio de pensão por morte devendo 
conter, no mínimo, as opções: (i) rateio de cotas em partes iguais e 
rateio de cotas em 50% para Cônjuge e 50% para demais 
dependentes; (ii) permitir o ajuste a eventuais mudanças na 
legislação previdenciária. 

5. Efetuar parametrização da reversão das cotas finalizadas de Pensão 
Por Morte contendo, no mínimo, as opções: Reverter cota finalizada 
apenas para Cônjuge, Reverter cota finalizada em partes iguais e Não 
Reverter Cota Finalizada. 

6. Efetuar a parametrização de idade limite para recebimento do 
benefício de Salário Família. 

7. Efetuar a parametrização de valores limites para obtenção do direito 
ao benefício de Salário Família. 

8. Permitir a parametrização da quantidade de dias de prorrogação de 
Salário Família. 

9. Efetuar parametrização dos dias pagos pelo órgão empregador para 
benefícios de Auxílio Doença. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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: Formatação de 
Fonte, Tamanho de Fonte e Cor da Fonte. 

13. 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. 

 
FERRAMENTA PARA EXTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

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

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

16. 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. 

17. Possui ferramenta de Business Inteligence (BI) para gestão dos 
indicadores de desempenho do RPPS. 
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CADASTRO DOS EFETIVOS, APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SEUS 
DEPENDENTES 

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

2. Efetuar registro, atualização e consulta dos dados dos servidores 
segurados do RPPS, incluindo os aposentados, pensionistas e 
efetivos. 

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

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

5. Efetuar Cadastro/atualização e consulta dos pensionistas. 

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

7. Efetuar a definição de cada Órgão da Administração Pública Direta, 
Indireta, dos poderes constituídos, possa ter sua estrutura 
organizacional refletida no sistema. 

8. Efetuar e administrar a documentação digitalizada dos beneficiários 
(efetivos, aposentados e pensionistas). 

9. Efetuar e administrar e registrar a vida funcional do servidor efetivo, 
assim como o acompanhamento de todos os trâmites de servidores 
aposentados, pensionistas e dependentes. 

10. Manter histórico por beneficiário (efetivos, aposentados e 
pensionistas). 

11. Efetuar registro e controle em cadastro de falecimento de beneficiário 
(efetivos, aposentados e pensionistas). 

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

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

14. Efetuar o registro de períodos sem contribuição. 

15. Efetuar o registro de períodos de afastamento com contribuição. 

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

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

18. Aplicar as regras de negócio para a validação de dados cadastrais, 
tanto no ingresso quanto na manutenção. 

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

20. Efetuar manutenção e consulta da ficha funcional e financeira dos 
servidores aposentados. 

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

22. Efetuar o registro de gratificações por meio de fórmulas. 

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

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

25. Efetuar a diferenciação no cadastro em Fundo Previdenciário e Fundo 
Financeiro, de acordo com as regras para segregação da massa. 
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26. Efetuar a análise automática da consistência de informações, 
principalmente aquelas necessárias à concessão do benefício. 

27. Efetuar a exportação dos dados para o cálculo atuarial. 

28. Efetuar a exportação dos dados para o SIPREV-MPS, em layout 
compatível com o e-social. 

 

RECADASTRAMENTO 

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

2. Efetuar atualização dos dados Pessoais e Funcionais dos servidores 
aposentados e pensionistas. 

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

4. Efetuar o recadastramento utilizando-se de dispositivo de leitura 
biométrica e para registro fotográfico, através de dispositivo e arquivo 
de imagem.  

5. Efetuar a emissão do protocolo de recadastramento. 

6. Emitir relatório para bloqueio do pagamento de benefícios para não 
recadastrados. 

52.Efetuar a emissão de relatórios de gestão. 

53.Permitir administrar documentos digitalizados. 

 

ARRECADAÇÃO 

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

55. Efetuar administração de recolhimento de contribuições previdenciárias 
de cada servidor e patronal, por fonte pagadora, de forma 
individualizada, por regime financeiro e previdenciário. 

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

57. Imprimir relação de contribuintes do RPPS com informações de 
contribuição do empregador e empregado, por Regime Financeiro. 

58. Efetuar controle do recolhimento do servidor e patronal. 

59. Imprimir relatórios para gestão de cobrança de recolhimentos não 
efetuados. 

60. Efetuar emissão de extratos das arrecadações efetuadas. 

61. Efetuar emissão de extrato individualizado de contribuição 
previdenciária. 

62. Efetuar emissão de relatório consolidado da arrecadação. 

63. Efetuar a emissão da Guia de Recolhimento de Contribuições 
Previdenciárias para comprovação de repasse dos órgãos do Município, 
bem como da Câmara Municipal do Salvador, ao RPPS, inclusive via 
WEB. 

64. Controle de recolhimento para contribuinte Facultativo (individual). 

65. Permitir a emissão da Guia de Recolhimento de Contribuição 
Previdenciária para contribuinte facultativo (individual). 

66. Emitir os boletos de Arrecadação pelos órgãos de origem, através da 
internet. 

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

68. Efetuar a gestão do parcelamento de débitos com emissão de boleto. 
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SIMULADOR DE APOSENTADORIAS 

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

70. Emitir relatório consolidado contendo a situação do segurado em 
relação a todas as regras aposentatórias e a previsão de implementação. 

71. Emitir relatório detalhado para cada regra, contendo a situação do 
segurado, previsão de implementação e apuração do valor do provento. 

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

73. 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. 

74. Emitir relatório detalhado com a simulação de Abono de Permanência, 
com demonstração da data de implementação do direito. 

75. Emitir relatório detalhado para simulação de aposentadorias especiais 
por exposição a agentes nocivos, demonstrando o tempo de exposição 
apurado. 

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

 
 

GESTÃO PROCESSUAL E DOCUMENTAL 

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

78. Efetuar análise, concessão e revisão de benefícios de aposentadoria, 
conforme legislação vigente. 

79. Efetuar análise, concessão e revisão de benefícios de pensão por morte, 
conforme legislação vigente. 

80. Efetuar a concessão de aposentadorias especiais por exposição a 
agentes nocivos. 

81. Efetuar a concessão de aposentadorias por mandado de injunção. 

82. Permitir a emissão de relatório contendo memória do cálculo da 
concessão do benefício, inclusive planilha com a apuração da média 
aritmética para benefícios concedidos após a EC 41/2003. 

83. Efetuar a concessão de aposentadorias por invalidez conforme EC 
70/2012. 

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

85. 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. 

86. 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. 

87. Efetuar registros sobre inclusões, alterações e cancelamentos de 
pensão: motivo e data, bem como novo rateio de cotas, se houver. 

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

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

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

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

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

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

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

95. Efetuar cadastro de tipos de processos administrativos. 

96. Efetuar elaboração e emissão de Certidão de Tempo de Contribuição. 

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

98. Efetuar revisão da Certidão de Tempo de Contribuição. 

99. Efetuar validação da Certidão de Tempo de Contribuição por meio de 
endereço eletrônico. 

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

101. Gerenciar os fluxos de processos e prazos através de alarmes. 

102. 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: Formatação de Fonte, Tamanho de Fonte e cor da Fonte. 

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

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

105. Efetuar a gravação do histórico de alteração dos documentos. 

106. Efetuar incorporação dos documentos digitalizados específicos para 
cada atividade de cada fluxo de trabalho definido, ficando disponíveis 
em qualquer etapa do fluxo. 

107. Efetuar o armazenamento, paginação e acompanhamento do processo 
virtual, constituindo cópia fiel do processo físico em formato digital. 

108. Efetuar o controle de confidencialidade dos documentos do processo 
virtual. 

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

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

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

112. Permitir o registro de documentos em repositório de informações com 
estrutura hierárquica, contendo, no mínimo, descrição do documento, 
anexo e controle de permissão. 

113. Permitir a exportação de dados e processos para análise dos órgãos de 
controle externo, federal, estadual e municipal. 

 

PORTAL DE AUTOATENDIMENTO PARA SERVIDORES EFETIVOS, 
APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

114. Efetuar o acompanhamento de processos de concessão de benefícios. 

115. Efetuar a emissão de extrato contribuição previdenciária. 

116. Efetuar a emissão de guia de recolhimento de contribuição facultativa 
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para os servidores efetivos; 

117. Efetuar a emissão de Ficha Financeira. 

 
5.4. Do Serviços de Suporte: 
 

5.4.1 O Suporte visa atender, em tempo hábil e de forma efetiva, as necessidades 
de informação técnica e funcional sob a utilização do sistema, em casos de 
erros e situações não previstas, necessidades de apoio operacional, assim 
como solução de problemas que podem acontecer no dia a dia da operação. 

 
5.4.2 As principais atribuições e responsabilidades da área de suporte que a 

CONTRATADA deve exercer são: 
 

a) Atender chamados de suporte dos usuários do FUMPRES nos prazos 
especificados e nos níveis mínimos de serviços estabelecidos neste TR;  

 
b) Emitir relatórios estatísticos de atendimentos realizados, propondo 

melhorias baseadas nos mesmos; 
 
c) Plano de Contingência, operação sem sistema; 
 
d) Além do suporte presencial, a CONTRATADA deverá dispor de uma equipe 

para atender às necessidades de Suporte, remoto, via Telefone, e-mail ou 
Internet, de segunda à sexta-feira, das 08h00 às 17h00 horas. 

 
5.4.3 Deverá ser fornecido aplicativo para registro de chamados, constando, no 

mínimo: órgão solicitante, departamento/seção, nome do solicitante, 
indicação da data e horário de abertura e fechamento, módulo envolvido, 
usuário requisitante, solução dada, responsável pela solução, data da 
solução, hora da solução e detalhamento do problema.  

 
5.5 Da Transferência de Tecnologia: 
 

5.5.1. A CONTRATADA é obrigada a entregar ao FUMPRES a documentação 
completa em meio digital, em especial da licença perpétua, diagramas, 
fluxogramas e outros dados técnicos necessários à utilização da tecnologia. 
Deverá disponibilizar técnico habilitado para realizar o treinamento sobre a 
documentação técnica entregue e esclarecer eventuais dúvidas surgidas, de 
forma a possibilitar o entendimento da documentação e da solução por 
uma equipe técnica de informática do FUMPRES, composta por até 10 (dez) 
pessoas, com uma carga horária máxima de 120 (cento e vinte) horas, 
podendo ser requisitado mais treinamento mediante OS. 

 
5.5.2 O treinamento deverá abordar o modelo conceitual do banco de dados, em 

termos de estrutura de dados, funções e resultados. Deverá ser 
apresentada a nomenclatura utilizada, a estrutura lógica da solução, a 
estrutura de parametrização e de segurança. Também deverão ser 
abordados os procedimentos relacionados à operação técnica, onde são 
descritas todas as operações do sistema, seus objetivos e resultados 
esperados, instruções quanto à preparação dos dados de entrada, solução 
de problemas, geração de relatórios, rotinas de "back-up", entre outras. 

 
5.6 Do Treinamento de Usuários: 
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5.6.1 O processo de Treinamento a ser realizado pela CONTRATADA deverá 
conter, no mínimo, as seguintes atividades: 

 
a) Promover a capacitação de gestores e multiplicadores na utilização das 

funcionalidades de acompanhamento e gestão de cada local onde o Sistema 
for implantado; 

b)  Capacitar a equipe da Assessoria de Informática do FUMPRES na utilização 
das funcionalidades do software; 

c) Treinar e capacitar os usuários das unidades no uso do software de 
gerenciamento da informação, onde o sistema for implantado. 

 
5.7 Do Processo de Implantação: 
 

5.7.1 O processo de implantação do sistema pela CONTRATADA deverá conter, no 
mínimo, as seguintes atividades: 

 
a) Elaboração de “Plano de Trabalho”, abrangendo todas as atividades que   

compõem o projeto e sua execução; 
 
b) Apresentação de “Cronograma de Trabalho” coerente com o Plano de 

Trabalho apresentado, indicando as atividades relacionadas ao processo de 
Implantação, Treinamento, Operação Assistida e demais itens integrantes 
do contrato a ser celebrado; 

 
c) Reunião de abertura do projeto; 
 
d) Treinamento na criação das tabelas e parâmetros dos sistemas; 
 
e) Treinamento dos processos operacionais dos sistemas; 
 
f) Acompanhamento e orientação para sanar dúvidas de uso antes da 

implantação.  
 

5.8 Do Prazo para implantação: 
 

5.8.1 As implantações deverão ocorrer em módulos de acordo com a prioridade 
solicitada. 

 
5.8.2 Para cada entrega, com prazo definido no cronograma abaixo, serão 

realizados testes funcionais e tecnológicos nos módulos e, após a conclusão 
e validação, será emitido um Termo de Aceite pela Gerência de Tecnologia 
da Informação. 

 

5.8.3 A implantação e implementação da solução devem ocorrer de acordo com o 
cronograma a seguir: 

 

ETAPAS 
PRAZO 
EM 
MESES 

Fase 1: Planejamento do trabalho, instalação de todos os módulos 
previstos no projeto básico, incluindo adequação do parque tecnológico no 

âmbito dos servidores de dados e de aplicação, bem como software de 

gerenciamento de banco de dados e sistemas operacionais. 

 
01 
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Fase 2: Validação das implantações efetuadas na primeira fase, conforme 
descrito nos requisitos funcionais e técnicos, visando garantir a 
performance sistêmica durante a vigência do contrato. 

 
01 

Fase 3: Migração de dados funcionais e financeiros de todos os   
aposentados e pensionistas e correção de erros e informações duplicadas; 
Realizar o levantamento de informações relativas às parametrizações e 
customizações necessárias para adequação do sistema às normas do 
FUMPRES; Definição da estrutura de dados para carga inicial do sistema; 
Levantamento dos requisitos de integração com outros sistemas; 
Desenvolvimento das soluções de integração; 

 
 
 

03 

Fase 4: Realizar treinamento nas unidades do FUMPRES e também de 
outros órgãos do Município, quando necessário, com acompanhamento e 
suporte técnico local e remoto. 

 
01 

Fase 5: Manutenção corretiva, evolutiva e adaptativa e suporte técnico.  
06 

 

5.9 Prazos e Características do Atendimento 
 

5.9.1  Deverão ser observados como prazos máximos de atendimento, 
contados do horário da abertura do chamado para a solução do 
problema, ou autorização para execução dos serviços, na seguinte 
conformidade: 

 
5.9.2  O período de realização dos serviços será objeto de cronograma a ser 

elaborado pela empresa vencedora do certame juntamente com o 
FUMPRES. 

 

PRAZOS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
05 (cinco) dias 
úteis. 

Para modificações ou alterações necessárias no sistema contratado, 
decorrentes de nova legislação ou de mudanças na legislação em 
vigor. Esse prazo de atendimento poderá ser reduzido seja estipulado 
pela própria legislação. 

 
48 (quarenta 
e oito) horas. 

Para solução dos problemas detectados no sistema contratado. 
Entretanto, em se tratando de problema detectado no processamento 
mensal da folha definitiva, o cronograma não pode sofrer impactos. 

 
02 (dois) dias 
úteis. 

Para suporte técnico e solução de problemas de processamento, 
detectados no sistema contratado, e conclusão dos processamentos 
das rotinas mensais com a consequente entrega de seus produtos 
aos usuários. 

02 (dois) 
dias úteis. 

Para análise das solicitações que impliquem em manutenções, 
alterações, correções ou implementações no sistema contratado. 

07 (sete) 
dias úteis. 

Para realização de manutenções, alterações, correções ou 
implementações no sistema contratado. 
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5.9.3 Os prazos acima poderão ser ampliados em razão da complexidade 
apresentada, mediante justificativa da CONTRATADA e aceita pela 
CONTRATANTE, como também poderão ser reduzidos, em caráter de 
emergência, devidamente justificada. 

 
5.9.4 Os serviços de consultoria, manutenção, assistência, apoio e suporte 

técnico devem ser prestados normalmente nos dias úteis, das 08h00min 
às 18h00min.  

 
5.9.4.1 Nos casos excepcionais, tais serviços poderão ser realizados a 

qualquer tempo, conforme determinação da CONTRATANTE. 
 

5.9.5 Quando comprovado que o serviço efetuado não foi executado com 
exatidão, a correção deverá ser efetuada no prazo máximo de 2 (dois) dias 
úteis, sem qualquer ônus, ficando ainda garantido a CONTRATANTE o 
direito de ressarcimento dos eventuais prejuízos. 

 
5.9.6 Os serviços de manutenção, suporte e assistência serão prestados, 

também, nas seguintes condições: 
 

a) Via WEB (remoto), das 08h00min às 18h00min; 
b) Via telefone, das 08h00min às 18h00min; 
c) Via fax ou correspondência; 
d) Imediatamente, para os casos emergenciais que impliquem na 

paralisação das atividades; 
e) Atendimento a servidores na sede do FUMPRES das 08h00min às 

18h00min; 
  f) A CONTRATADA deverá disponibilizar profissionais com qualificação 

técnica visando manter a operacionalidade do sistema, nas 
dependências do FUMPRES. 

 
5.10 Documentação do Sistema: 
 

5.10.1 Deverá ser fornecida documentação sobre a descrição da 
arquitetura do sistema e a estrutura analítica do projeto em mídia 
magnética. 

 
5.10.2 Fornecer documentação do usuário que descreve os procedimentos 

de utilização do sistema sob o ponto de vista do gestor do negócio 
do FUMPRES, ou seja, o Manual do Usuário, apresentando uma 
introdução informal do sistema e descrevendo, passo a passo, 
suas funcionalidades e as respectivas formas de utilização. 

 
5.10.3  Deverá ser fornecido manuais de instrução, manuais de usuário 

ou manuais de operação, que deverão detalhar os procedimentos 

de instalação, configuração, ajustes e utilização do software objeto 
da contratação, previamente à instalação efetiva dos 
equipamentos, para validação acerca da aderência da solução 
ofertada às especificações e exigência constantes do TR.     

 
5.10.4  Possuir ajuda “online” para que o próprio usuário possa elucidar 

suas dúvidas durante a operação do sistema. 
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5.11. Integrações com sistemas existentes: 
 

5.11.1 Deverá possuir interface de integração com os seguintes sistemas 
legados da Prefeitura e demais órgãos: 

 
(a) Sistema de Gestão de Pessoas (SIGP), ou equivalente que venha a 

substituí-lo; 
(b) Sistema de Gestão Financeira (SIGEF), ou equivalente que venha a 

substituí-lo; 
(c) Sistema SIPREV do Ministério da Economia que deve receber 

informações referentes aos dados previdenciários que serãogerados 
pelo sistema, ou equivalente que venha a substituí-lo; 

(d) Sistema SISOBI-DATAPREV: o sistema deverá checar, 
periodicamente, a existência de pensionistas ou aposentados no 
cadastro de óbitos da DATAPREV, ou equivalente que venha a 
substituí-lo; 

(e)  Sistema COMPREV: o sistema ofertado deverá efetuar cruzamento de 
dados para identificar servidores que contribuíram para o RGPS e se 
aposentaram pelo RPPS, ou equivalente que venha a substituí-lo; 

 
(f)   Sistemas de gestão dos órgãos de controle externo; 
 
(g)  Demais sistemas a critério da CONTRATANTE. 

 
5.11.2. As ferramentas necessárias para integração deverão ser desenvolvidas 

pela CONTRATADA. 
 
5.12 Suporte técnico local: 
 

5.12.1 Para a execução dos serviços especificados no TR, a CONTRATADA 
deverá manter os recursos técnicos profissionais necessários para 
cumprir toda a programação de serviços. 

 
5.12.2 É de responsabilidade da CONTRATADA dimensionar, manter e 

supervisionar, adequadamente, as equipes que executarão os serviços 
adjudicados, sem outros ônus para o FUMPRES durante o período de 
contrato. 

 
5.12.3 Faltas, demissões, deficiências técnicas ou quantitativas, férias, etc., 

de técnicos da CONTRATADA, não poderão ser utilizadas como 
justificativas de atrasos e/ou redução da qualidade dos serviços 
prestados. 

 

5.12.4 Todas as despesas com treinamento e testes de empregados da 
CONTRATADA, que porventura venham a ser promovidas pelo 
FUMPRES, serão debitadas à CONTRATADA. 

 

5.12.5 Acessos fora do horário normal de trabalho, finais de semana e 
feriados, deverão ser informados com antecedência mínima de 24 
(vinte e quatro) horas ao FUMPRES. 

 

5.12.6 A fim de garantir a qualidade dos serviços prestados, a CONTRATADA 
deverá providenciar, no mínimo, 02 (dois) profissionais responsáveis 
pelo suporte e manutenção no sistema, em que estes serão 
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responsáveis pela implementação e execução dos serviços 
contratados, com integração com a equipe de informática do 
FUMPRES em todas as fases da prestação dos serviços. Os 
profissionais se responsabilizam pelo suporte e manutenção do 
sistema implementado. 

 
5.12.7 A CONTRATADA deverá comprovar que os profissionais indicados são 

membros de sua equipe funcional efetiva, mediante a juntada de cópia 
autenticada das respectivas Carteiras de Trabalho e Previdência Social 
- CTPS. 

 
5.12.8 No decorrer do contrato, o FUMPRES, mediante notificação feita à 

CONTRATADA, poderá exigir a substituição desses profissionais, caso 
apurada e comprovada conduta incorreta com o perfil ético e 
profissional.  

 
5.12.8.1 Tal substituição deverá ser realizada em no máximo 30 

(trinta) dias do recebimento da notificação, sob pena de 
aplicação de sanções contratuais. 

 
5.12.9 Os prazos de atendimento aos chamados poderão ser ampliados em 

razão da complexidade apresentada, mediante justificativa da 
CONTRATADA, e aceita pelo FUMPRES, como também, poderão ser 
reduzidos, em caráter de emergência, desde que devidamente 
justificada. 

 
5.13. Treinamento: 
 
5.13.1 O treinamento deverá prever todo material técnico necessário a ser 

fornecido para todos os participantes.  
 
5.13.2 Os locais onde ocorrerão os treinamentos serão posteriormente definidos 

pelo FUMPRES. 
 
5.13.3 Usuário FUMPRES – Instruir os participantes com todo o conhecimento 

necessário à operação de todos os módulos do Sistema: cadastrais e 
operacionais gerais (usuários), no que se refere a: 

 
a) Arquitetura e funcionamento do sistema; 
b) Serviços disponíveis (natureza, funcionamento, facilidades, 

tratamento de erros); 
c) Rotinas de operação; 
d) Gerência de segurança: senha de acesso, classe de usuários, grau de 

autoridade e especialização. 
 
5.13.4 A CONTRATADA deverá prover o treinamento para operação do sistema, 

cujo conteúdo deverá abranger, no mínimo, os tópicos abaixo descritos: 
 

5.13.4.1 Administração do sistema - Instruir os participantes com 
relação aos procedimentos de administração e manutenção da 
solução, no que se refere a: 

 
a) Arquitetura e funcionamento do sistema; 
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b) Software/protocolos de Comunicação; 
c) Serviços disponíveis (natureza, funcionamento, facilidades, 

tratamento de erros); 
d) Banco de dados (estrutura de dados, tratamento de dados, 

sistema gerenciador, modelagem); 
e) Modelo de dados; 
f) Rotinas de operação; 
g) Gerência de segurança: senha de acesso, classe de usuários, 

grau de autoridade e especialização; 
h) Gerência de desempenho de sistemas e de serviços; 
i) Backup e restauração. 

 
5.14 Locais para implantação, acesso e utilização 
 

5.14.1 A implantação da solução deverá ser realizada por equipe própria da 
CONTRATADA e deverá ser instalada e configurada em ambiente de 
dados na sede do FUMPRES. 

 
5.14.2 O sistema será utilizado pelo FUMPRES, em todas as suas 

dependências, mas deverá ser projetado para permitir o acesso a 
funcionalidades específicas em qualquer órgão do Município. 

 
5.15 Todos os recursos logísticos necessários ao perfeito atendimento dos serviços 

a serem demandados correrão por conta da CONTRATADA. 
 
5.16 Para garantir a celeridade e a qualidade da prestação dos serviços, a 

CONTRATADA deverá manter à disposição do Município, equipe técnica 
mínima que, obrigatoriamente, cumprirá as exigências de formação básica e 
experiência profissional comprovada, de acordo com o disposto no TR. 

 
5.17 A CONTRATADA poderá, de acordo com suas necessidades, substituir 

profissionais da equipe, desde que os novos profissionais também possuam 
os requisitos definidos no TR. 

 
5.18 A CONTRATADA deverá manter suporte administrativo inerente às atividades 

a serem executadas, garantindo um serviço de alto padrão, sem nenhum 
custo adicional para o CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 
 
6.1 A empresa vencedora deverá apresentar a garantia de 5% (cinco por cento) do 

valor do contrato, que deverá ser entregue até 10 (dez) dias úteis após a 
assinatura do contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas no art. 
56, parágrafo, 1º, incisos I, II e III da Lei n° 8.666/93; 

 
6.2 Quando a garantia for efetuada em títulos da dívida pública, estes devem ser 

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e de custódia, autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados 
pelos valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.  

 
6.3 A garantia deverá ter previsão de validade de mais 180 (cento e oitenta) dias após 

o encerramento contratual. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 
 
7.1 A CONTRATADA deverá emitir Boletim de Medição, demonstrativos contábeis, com 

apresentação de relatório, devidamente assinado e Nota Fiscal no valor 
correspondente ao serviço executado e encaminhar para a Coordenação 
Administrativa – CAD da SEMGE. 

 
7.2 A CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal/Fatura após aprovação do Boletim de 

Medição junto à Diretoria de Previdência da SEMGE. 
 
7.3 A CONTRATADA deverá manter regularidade e apresentar as respectivas quitações, 

quando exigidas, junto ao FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, INSS 
Instituto Nacional do Seguro Social, Órgão das Fazendas: Federal, Estadual, 
Municipal e CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, em conformidade 
com o disposto na Lei n° 12.44, de 7 de julho de 2011, bem como a Lei nº 
8.666/93. 

7.4 O pagamento será realizado pela CONTRATANTE, através de crédito em conta 
corrente, obrigatoriamente, mantida junto ao Banco Bradesco, consoante 
determinação do Decreto Municipal n.º 23.856/2013 (arts. 1º a 4º), com 
observância das exceções ali previstas (art. 5º, parágrafo único), a qual deverá ser 
indicada na declaração fornecida pelo estabelecimento bancário, na forma do 
disposto no art. 4º, § 2º do Decreto Municipal nº 13.991/2002, no prazo de até 20 
(vinte) dias úteis, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em 
conformidade com a legislação vigente, correspondentes aos serviços efetivamente 
prestados, devidamente atestados pelo Servidor/Comissão de Recebimento e 
mediante a apresentação dos documentos fiscais exigíveis e declaração de não 
existência de débitos registrados no CADIM Municipal, conforme Decreto 
Municipal Nº 24.419/2013.  
 

7.5 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da 
CONTRATADA, o decurso do prazo de pagamentos será interrompido, reiniciando-
se sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não 
será devida atualização financeira ou correção monetária. 

 
7.6 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preço 
ou correção monetária. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1 A CONTRATADA deverá cumprir as normas gerais, legais e regulamentares 

contempladas no ordenamento jurídico que disciplinam a execução dos serviços 
licitados. 

 
8.2 A CONTRATADA deverá obedecer aos procedimentos em vigor e os apresentados 

pelo CONTRATANTE neste Termo de Referência e no Contrato de Prestação de 
Serviços. 

 
8.3 Prestar os serviços por meio de pessoal adequadamente qualificado e capacitado 

para suas atividades, contratados na forma da Lei, com o grau de escolaridade e 
a experiência compatível com as atividades a serem exercidas. 
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8.4 Cumprir rigorosamente com todas as programações e atividades inerentes ao 
objeto do Termo de Referência. 

 
8.5 Prestar os serviços de acordo com o especificado no Termo de Referência. 
 
8.6 Levar, imediatamente, ao conhecimento do Fiscal do Contrato, qualquer fato 

extraordinário ou anormal que ocorra durante a execução dos serviços, para 
adoção de medidas cabíveis, bem como, comunicar por escrito e de forma 
detalhada, todo tipo de acidente que, eventualmente, venha a ocorrer. 

 
8.7 Prover o pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, sem 

interrupção. 
 
8.8 Substituir, sempre que exigido pelo gestor do contrato, qualquer profissional 

cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam prejudiciais, 
inconvenientes, insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do 
serviço, ou ainda, incompatíveis com a prestação de serviço que lhe forem 
atribuídas. 

 

8.9 Responder pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços. 

 
8.10 Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, desde que praticada por 

seus profissionais durante a execução dos serviços objeto deste Termo de 
Referência. 

 
8.11 Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito Federal, 

Estadual ou Municipal. 
 
8.12 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em 

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação. 
 
8.13 Implantar a supervisão permanente dos serviços, de modo adequado e de forma 

a obter uma operação correta e eficaz. 
 
8.14 Manter suporte inerente aos serviços a serem executados, garantindo a eles um 

alto padrão de qualidade, sem nenhum custo adicional para o CONTRATANTE. 
 
8.15 Atender prontamente quaisquer exigências do Fiscal do Contrato, inerentes ao 

objeto do futuro Contrato. 
 
8.16 Renunciar, expressamente, a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 

passiva, para com o CONTRATANTE, haja vista que a inadimplência da 
CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos nas condições 
anteriores, não transferem a responsabilidade por seu pagamento ao 
CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto do Contrato a ser firmado. 

 
8.17 Obedecer às normas e rotinas do CONTRATANTE, em especial as que disserem 

respeito à segurança, à guarda, à manutenção e à integridade das informações 
existentes ou geradas durante a execução dos serviços. 

 
8.18 Guardar o mais absoluto sigilo em relação às informações ou documentos de 

quaisquer naturezas a que venham tomar conhecimento, respondendo 
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administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgação e/ou incorreta 
ou descuidada utilização. 

 
8.19  Reconhecer que, como prestador de serviço, sem vinculação direta com as 

atividades desenvolvidas, todo e qualquer trabalho realizado ou desenvolvido 
será de exclusiva propriedade do CONTRATANTE. 

 
8.20 Se abster de utilizar o Contrato como caução ou como garantia em operações 

financeiras. 
 
8.21 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários, trabalhistas, 

fiscais e obrigações sociais previstos na legislação em vigor, obrigando-se a 
saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão 
nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE. 

 
8.22 Apresentar, em conformidade com a Lei de Licitações N° 8.666, de 21 de junho 

de 1993, Art. 29, a documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, 
que, conforme o caso, consistirá em: 

 
a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral 

de Contribuintes (CGC); 
 
b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede da LICITANTE, pertinente ao seu ramo 
de atividade e compatível com o objeto contratual; 

 
c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede da LICITANTE, ou outra equivalente, na forma da lei; 
 
d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento 
dos encargos sociais instituídos por lei. 

 
8.23 A CONTRATADA obriga-se a fornecer solução de gestão previdenciária, 

observando integralmente as condições estabelecidas. 
 
8.24 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. 

 

8.25 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. 

 

8.26 Fornecer documentação de todos os levantamentos e trabalhos realizados. 
 

8.27 Transmitir para os técnicos e usuários do CONTRATANTE, o conhecimento 
necessário sobre as customizações, integrações e ao uso eficiente e eficaz da 
solução. 

 
8.28 Identificar as necessidades de integração da solução. 
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8.29 Definir e adequar todos os requisitos necessários para a plena implantação e 
funcionamento da solução. 

 
8.30 Reparar quaisquer danos, comprovadamente, de sua responsabilidade, 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. 

 
8.31 Prestar os seguintes serviços de manutenção: 
 

a) MANUTENÇÃO CORRETIVA: Consistirá no atendimento de erros e defeitos de 
funcionamento do sistema; 

 
b) MANUTENÇÃO LEGAL: São as adequações sistêmicas para atender às 

mudanças legais, aplicáveis aos RPPS; 
 
c) MANUTENÇÃO ADAPTATIVA: Adaptação de funcionalidades existentes e que 

não impactem em modificações de sua estrutura, ou ainda, atualização de 
versão do sistema. 
 

8.32 Custear todas as despesas e encargos de qualquer natureza, impostos, taxas e 
honorários referentes ao objeto desta contratação. 

 
8.33 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. 

 
8.34 A Contratada realizará até 05 (cinco) treinamentos para turmas de 30 (trinta) 

pessoas ao longo da vigência do contrato, conforme solicitação da 
CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
9.1 Permitir acesso dos Colaboradores da CONTRATADA às dependências da 

CONTRATANTE, desde que estejam devidamente credenciados, fardados e com 
crachá de identificação. 

 
9.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelos 

colaboradores da CONTRATADA. 
 
9.3 Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom 

desempenho. 
 

9.4 Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles 
praticados no mercado, pelas demais empresas que executem serviços similares ao 
objeto do Termo de Referência, de forma a garantir que sejam mais vantajosos para 
o CONTRATANTE. 
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9.5 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive 
quanto à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força 
maior, justificados e aceitos pelo Fiscal do Contrato, não devem ser interrompidas. 

 
9.6 Emitir, por intermédio do Fiscal do Contrato, relatórios sobre os atos referentes à 

execução do Contrato que vier a ser celebrado, em especial, quanto ao 
acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços, à exigência de condições 
estabelecidas e à proposta de aplicação de sanções. 

 
9.7 Disponibilizar a estrutura necessária para o desenvolvimento das atividades, para 

os serviços que forem realizados nas dependências do CONTRATANTE.  
 
9.8 Indicar de forma expressa o Fiscal do Contrato. 
 
9.9 Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por intermédio do Fiscal do 

Contrato.  
 

9.10 Especificar e estabelecer diretrizes para aceitação dos serviços executados pela 
CONTRATADA. 

 

9.11 Aprovar boletim de medição, mensalmente, devidamente assinado pelo 
CONTRATADO. 

 

9.12 Liberar pagamento após a CONTRATADA apresentar, em conformidade com a Lei 
de Licitações, a documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista. 

 
9.13 Programar pagamento após o recebimento e aprovação do Boletim de Medição e da 

Nota Fiscal, respectivamente. 
 

9.14 Fornecer todas as informações, esclarecimentos e dados necessários à realização 
dos serviços pela CONTRATADA. 

 

9.15 Proporcionar as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar os 
serviços dentro da normalidade deste contrato. 

 
9.16 Efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições estabelecida no 

contrato. 
 

9.17 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. 

 

9.18 Aplicar as sanções decorrentes de eventuais inadimplementos parciais ou totais 
da CONTRATADA na forma prevista. 

 

9.19 Cumprir todas as obrigações do Termo, bem como todas as exigências contidas no 
TR, no contrato e na proposta de preços, que sejam de inteira competência do 
CONTRATANTE. 

 

9.20 Custear as despesas com passagem aérea, translado, hospedagem entre outras, 
devendo o valor dessas despesas já estarem incluídos no valor contratado 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO 
 

10.1 A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas neste contrato, só 
poderá ser procedida através de aditivo assinado pelas partes, resguardado o 
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disposto nos incisos e parágrafos do art. 65, inciso I, alíneas “a” e “b” da Lei n.º 
8.666/93. 

 
10.2 A contratada obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas 

mesmas condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nos serviços de até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo 
celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 
 

11.1 A CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou 
inadimplemento de suas obrigações, às penalidades previstas na Lei 10.520/02, 
Lei Municipal nº 6.148/02, Decreto Municipal 15.188/04, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei 8.666/93 na 
sua atual redação e Lei Municipal nº 4.484/92, sem prejuízo das demais 
cominações legais. 

 
11.1.1 Advertência, quando ocorrer atraso do início da prestação do serviço em 

até 10 (dez) dias da data fixada. 
 
11.1.2 Multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), além de suspensão 

de 12 (doze) meses, a depender do prejuízo causado à Administração 
Pública Municipal, quando o fornecedor deixar de atender as 
especificações técnicas relativas aos serviços, previstas no Edital, 
contrato ou instrumento equivalente; 

 
11.1.3 Nos casos de: retardamento imotivado na execução de serviços ou de 

suas parcelas quando houver reincidência de atraso por mais de 30 
(trinta) dias no caso de execução de serviços: 

 
a) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) 

dia de atraso, sobre o valor da fatura os serviços não realizados, além 
de suspensão de 3 (três) meses; 

 
b) multa de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da fatura da execução de serviços, realizados com atrasos superiores 
a 30 (trinta) dias, em que não tenha havido o cancelamento da nota 
de empenho ou documento correspondente, e suspensão de 3 (três) 
meses, a depender do prejuízo causado à Administração Pública 
Municipal; 

 
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da fatura da execução de 

serviços, realizados com atrasos superiores a 30 (trinta) dias, em que 
haja o cancelamento da nota de empenho ou documento 
correspondente, e suspensão de 6 (seis) meses. 

 
11.1.4 Paralisar serviços sem justa causa e prévia comunicação à 

Administração: multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) 
sobre o valor do contrato ou empenho e suspensão de 12 (doze) meses, 
a depender do prejuízo causado à Administração Pública Municipal. 
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11.1.5 Recusar-se a prestar a garantia contratual, a assinar o contrato ou a 
receber o empenho: multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do 
contrato ou empenho e suspensão de 6 (seis) meses. 

 
11.1.6 Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou do 

contrato, no âmbito da Administração Municipal; apresentar 
documentos falsificados, adulterados ou inverídicos nos processos 
licitatórios; sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, 
fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo: declaração de 
inidoneidade, por um prazo de 1 (um) ano. 

 
11.2 A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração 

Pública Municipal esteja em vigor impedirá o mesmo de participar de outras 
licitações e contratações no âmbito do Município até o cumprimento da 
penalidade que lhe foi imposta. 

 
11.3 Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor 
do serviço ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal 
de Gestão. 

 
11.4 Caso o valor da multa imposta seja superior ao valor da garantia prestada, o 

CONTRATADO responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, cobrado 
judicialmente. 

 
11.5 As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista neste 

contrato, nem a responsabilidade da contratada por perdas e danos que causar 
à CONTRATANTE ou a terceiros em conseqüência do inadimplemento das 
condições contratuais. 

 
11.6 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à CONTRATANTE no prazo máximo de 

48 (quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa à 
CONTRATADA, sob pena de multa. 

 
11.7 As sanções previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser 

aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras 
medidas cabíveis, a depender do grau da infração cometida pelo adjudicatário. 

 
11.8 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será facultada a defesa prévia 

do interessado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar 
da intimação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REAJUSTE 
 
12.1 Em caso de reajustes de preços, conforme estabelecido na Legislação em vigor, 

será adotado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo-Especial (IPCA-E), ou, 
na sua falta, índice legalmente previsto à época. 

 
12.2 Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 

conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 
ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual , a relação que as 
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partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa contratada e a 
retribuição do contratante poderá ser revisada com vistas à manutenção do 
equilíbrio econômico – financeiro do contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 
 
13.1 A inexecução total ou parcial dos serviços objeto desta licitação ensejará a sua 

rescisão, com as conseqüências contratuais previstas e as previstas na Lei 
8.666/93. 

 
13.2 Contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato, nas 

hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII do art. 78 da Lei 8.666/93. 
 
13.3 Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XVIII do art. 78 da Lei 

8.666/93, não cabe direito à CONTRATADA a qualquer indenização. 
 
13.4   O presente contrato poderá ser denunciado a qualquer tempo, por qualquer das 

partes, desde que haja manifestação expressa, com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias. 

 
13.5   A Contratada só poderá interromper, unilateralmente, a prestação do serviço 

quando ocorrer inadimplemento superior 60 (sessenta) dias, por culpa 
atribuída exclusivamente ao Contratante, quando do recebimento das faturas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESILIÇÃO 
 
14.1 A resilição deste instrumento dar-se-á por conveniência da Administração 

Municipal, desde que devidamente motivada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA CESSÃO, SUBCONTRATAÇÃO OU 
TRANSFERÊNCIA 
 
15.1  O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou 

transferência, no todo ou em parte, pela CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES 
 
16.1 A CONTRATADA assume, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas 

decorrentes do fornecimento do material e mão de obra, necessários à boa e 
perfeita execução dos serviços contratados. Responsabilizando-se, também, 
pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou 
subordinados e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros. 

 
16.2 A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações 

vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e 
decorrente da execução do presente Contrato, cujo cumprimento e 
responsabilidade caberão exclusivamente à CONTRATADA. 

 
16.3 A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 
contrato, bem como por quaisquer danos causados a terceiros em decorrência 
de ato da CONTRATADA, de seus empregados ou prepostos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 
17.1 A CONTRATADA assume os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento 

do material necessário à boa e perfeita execução da instalação CONTRATADA. 
Responsabilizando-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus 
empregados, prepostos ou subordinados e ainda, por quaisquer prejuízos que 
sejam causados ao CONTRATANTE ou a terceiros. 

 
17.2 A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 
contrato, bem como por quaisquer danos causados a terceiros em decorrência 
de ato da CONTRATADA, de seus empregados ou prepostos.  

 
17.3 Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais, parafiscais e sociais, custos e 

despesas que sejam devidos em decorrência direta ou indireta do presente 
Contrato, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido 
nas normas aplicáveis à espécie, bem como as obrigações trabalhistas.  

 
17.4 A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua 

proposta, os tributos incidentes sobre a compra dos equipamentos, não 
cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito 
de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade 
competente. 

 
17.5 Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega do objeto, 

que a CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços valores 
correspondentes a quaisquer tributos não incidentes sobre a compra 
CONTRATADA, tais valores serão imediatamente excluídos, com o reembolso do 
valor porventura pago à CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE 
 
18.1 Fica estabelecido que o não cumprimento pela CONTRATADA de qualquer 

cláusula ou condição deste Contrato, e não exigido pela CONTRATANTE, não 
será caracterizado como renúncia podendo a CONTRATANTE exigi-las 
posteriormente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA VALIDADE E EFICÁCIA 
 
19.1 O presente contrato e seus eventuais aditamentos somente terão validade e 

eficácia depois de aprovados pela Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE e 
publicados, por extrato, no Diário Oficial do Município, retroagindo os efeitos 
dos atos de aprovação e publicação, uma vez praticados, à(s) data(s) da(s) 
assinatura(s) do(s) instrumento(s). 

 
19.1.1 A publicação do extrato do contrato e de seus eventuais aditamentos, 

no Diário Oficial do Município, será providenciada e custeada pela 
Administração, mediante remessa do texto do extrato a ser publicado 
até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para 
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias contados da aludida remessa. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
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20.1 O pagamento será realizado nos termos do Cronograma de Desembolso, 
conforme tabela abaixo e as parcelas serão desembolsadas pela CONTRATANTE 
nos valores correspondentes aos percentuais indicados, mediante a comprovação 
das atividades mencionadas, por parte da CONTRATADA. 

 
CRONOGRAMA DE DESENBOLSO 

 

DESCRIÇÃO PARCELA PERCENTUAL 
DE 
DESEMBOLSO 

CONDIÇÃO DE 
PAGAMENTO 

Software e 
fornecimento de 
licença perpétua de 
sistema de 
gerenciamento de 
Regime Próprio de 
Previdência Social 
(RPPS); 
Planejamento e 
instalação; 
Validação do Sistema; 

 
1ª 

100% 
(Item 1.1 do 
anexo I) 

Em 06 parcelas mensais 
iguais e consecutivas 
iniciando-se 30 dias após 
Termo de Aceite dos itens 
1.1 e 1.2 do Anexo I 
(Software e fornecimento de 
licença perpétua de sistema 
de gerenciamento de 
Regime Próprio de 
Previdência Social (RPPS); 
Planejamento e instalação; 
Validação do Sistema; 
(serviços de migração de 
dados e integração de 
sistemas. Migração dos 
dados; Levantamento dos 
requisitos de integração 
com outros sistemas; 
Desenvolvimento das 
soluções de integração). 

Migração dos dados; 
Levantamento dos 
requisitos de 
integração com outros 
sistemas;  
Desenvolvimento das 
soluções de integração; 

2ª 100% 
(Item 1.2 do 
anexo I) 

Em 06 parcelas mensais 
iguais e consecutivas 
iniciando-se 30 dias após 
Termo de Aceite dos 
serviços de migração de 
dados e integração de 
sistemas. 

Treinamento de 
usuários 

3ª 100%  
(Item 1.3 do 
anexo I) 

30 dias após Termo de 
Aceite dos serviços de 
treinamento de usuários. 

Suporte 

4ª 100%  
(Item 1.4 do 
anexo I) 

Em 06 parcelas mensais 
iguais e consecutivas 
iniciando-se 30 dias Termo 
de Aceite e conclusão das 
etapas 1, 2 e 3.  

 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO SIGILO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS 
 
21.1 Todas as informações relativas à CONTRATANTE e constantes do cadastro da 

CONTRATADA serão tratadas como confidenciais e somente poderão ser 
fornecidas quando solicitadas: 
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I. Pela CONTRATANTE; 
II. Em decorrência de determinação judicial. 

 
21.2 Os conhecimentos, dados e informações de propriedade do Município, relativos 

aos aspectos econômico-financeiros, tecnológicos e administrativos, tais como 
produtos, sistemas, técnicas, estratégias, métodos operacionais e quaisquer 
outros, repassados por força do objeto da presente proposta, constituem 
informação privilegiada e como tal, tem caráter de confidencialidade, só 
podendo ser utilizados, exclusivamente, no cumprimento e execução das 
condições estabelecidas nesta proposta, sendo expressamente vedado à 
CONTRATADA: 

 
I. Utilizá-los para fins outros, não previstos neste instrumento; 
II. Repassá-los à terceiros e empregados não vinculados diretamente ao 

objeto proposto 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - FORO 
 
22.1 Fica eleito o foro da Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia, como 

competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste Contrato, 
renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 
E por estarem assim, justas e acordadas, assinam as partes contratantes o presente 
instrumento contratual, em 02 (duas) vias de igual teor. 
 
 

Salvador, _____ de __________________ de _____. 
 

__________________________________________________ 
CONTRATANTE 

 
__________________________________________________ 

CONTRATADA 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REGIME 

PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, 

TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1. Este documento reúne o conjunto de informações necessárias à elaboração das propostas 

das empresas interessadas na licitação, a ser realizada na modalidade Pregão Eletrônico, 

visando a contratação para fornecimento de licença perpétua de sistema de gerenciamento de 

Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, incluindo instalação, treinamento, manutenção, 

customização, integração, atualização e suporte técnico. 

 

2. OBJETO  

2.1. Constitui objeto deste Termo de Referência - TR a contratação de empresa para aquisição 

de licença perpétua de software de sistema de gerenciamento de Regime Próprio de Previdência 

Social (RPPS), incluindo instalação, treinamento, manutenção, customização, integração, 

atualização e suporte técnico, conforme especificações e condições constantes deste TR. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

3.1 O FUMPRES, órgão gestor do RPPS do Município de Salvador, possui um contingente de 

aproximadamente 32.000 usuários/beneficiários, sendo 21.151 de efetivos, 7.273 de 

aposentados e 3.363 pensionistas. Assim, os estudos que desencadearam a presente solicitação 

foram delineados a partir do entendimento e aperfeiçoamento do fluxo de atendimento ao público 

com a adoção de ferramentas tecnológicas que melhor permitam o ajuste entre a legislação 

vigente e a realidade do Município. 

 

3.2 Como reflexo dessa adequação a então novel contingência legal, adveio um considerável 

número de mudanças. Vários regulamentos que regem os RPPS’s foram se sobrepondo, e, com 

eles, diversas regras de transição foram sendo criadas, e hoje, para se definir e registrar um 

requerimento de concessão de um benefício previdenciário é necessário que seja realizada uma 

minuciosa análise sobre as normas aplicáveis. 

 

3.3 Embora cada uma das regras advenha de uma legislação específica, o conjunto acumulado 

de informações é muito extenso, tornando-se indispensável a utilização de uma ferramenta 

eletrônica para a sua eficiente gestão. Atualmente o FUMPRES não dispõe de ferramenta 

adequada que atenda às suas demandas e há uma legislação que estabelece os procedimentos 

que devem ser adotados para a contratação entre a iniciativa privada e o ente público. 

 

3.4 Assim, a contratação ora pretendida visa suprir esta importante demanda por ferramentas 

informatizadas para gestão do RPPS do Município de Salvador, em especial da sua 

sistematização de rotinas de gestão, bem como atender ao que estabelece o conjunto normativo 

legal que sistematiza as licitações e contratos administrativos. 

 

3.5 Outrossim, as diretrizes pretendidas e descritas neste TR definem as principais 

características técnicas, funcionais e operacionais da solução tecnológica, de serviços e 

sistemas de gestão, visando incorporar ferramentas com tecnologia de ponta que facilitem sua 

integração ao patrimônio existente e proporcionem ganhos de qualidade e modernização aos 
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serviços previdenciários prestados aos segurados do RPPS do Município de Salvador, 

proporcionando, também, ganhos em produtividade e eficiência ao mesmo. 

 

3.6 A solução atenderá às necessidades de gestão e planejamento estratégico relativo a 

pessoal, proporcionando maior confiabilidade aos dados cadastrais, pessoais e funcionais dos 

beneficiários, além de racionalizar e padronizar os processos, diminuindo os custos e 

aumentando a eficiência e a eficácia da gestão. 

 

3.7 Nesse sentido, os estudos que desencadearam o presente processo licitatório foram 

delineados a partir do entendimento e aperfeiçoamento do fluxo de atendimento ao público com 

a adoção de ferramentas tecnológicas que melhor permitam o ajuste entre a legislação vigente 

e a realidade do nosso Município. 

 

4. HABILITAÇÃO TÉCNICA 

4.1 As LICITANTES deverão apresentar atestados de Capacidade Técnica, comprovando aptidão 

para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 

com o objeto deste Termo de Referência, através de declaração, fornecida por Regime Próprio de 

Previdência Social, municipal ou estadual, comprovando a execução de implantação completa e 

de que mantém em funcionamento software de gestão previdenciária, com descrição dos módulos 

e suas funcionalidades. 

4.1.1 Entende-se como compatível e pertinente a comprovação de fornecimento de sistema de 

informação previdenciária, gerenciador de Regime Próprio de Previdência Social para 

entidades com massa de segurados não inferior a 15.000 (quinze mil), o que equivale à 

aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do quantitativo de segurados atendidos pelo 

FUMPRES. A demanda de tal quantitativo é necessário tendo em vista que o RPPS do 

Município de Salvador é um dos maiores e mais antigos do País, entretanto, conta com uma 

estrutura precária de pessoal e procedimentos absolutamente manualizados. Em razão disso, 

é imprescindível a comprovação de capacidade técnica operacional compatível com as 

dificuldades que serão enfrentadas pela contratada. 

4.2 As LICITANTES deverão apresentar declaração de capacidade técnica-operacional atestando 

experiência e qualificação dos profissionais disponíveis para realização do objeto desta licitação 

através de Declaração Formal, a qual deve indicar que contará com equipe profissional composta, 

no mínimo, pelos seguintes profissionais: 

4.2.1. 01 (um) profissional com formação acadêmica na área de Análise de Desenvolvimento 

de Sistema; 

4.2.2. 01 (um) profissional detentor de título de especialização (lato ou stricto sensu) em Gestão 

de Projetos; 

4.2.3. 01 (um) profissional detentor de Certificação Profissional ANBIMA – CPA 10 ou CPA 20; 

4.2.4. 01 (um) profissional com Registro no Conselho Regional de Contabilidade – CRC; 

4.2.5. 01 (um) profissional com Registro na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB; 

4.2.6. 01 (um) profissional detentor de Certificação de Profissional na área de teste de Software 

– CTFL ou CBTS; 



 

 

 

 

Revisão 11/09/2019 PROCESSO SEMGE- 4887/2018 Página 4 

 

4.2.7. 01 (um) profissional detentor de Certificação Profissional de Gerenciamento de Projetos 

(PMP). 

 

4.3 A comprovação do vínculo existente entre a LICITANTE e os profissionais citados nos itens 

acima, poderá ser feita através de cópia da Carteira de Trabalho, Contrato de Trabalho, e, em 

sendo sócios da empresa, através do Contrato Social, até a data da assinatura do contrato. 

4.3.1  A comprovação do vínculo existente entre a LICITANTE e os profissionais citados nos 

itens 4.2.3 e 4.2.6, poderá ser feita através de cópia da Carteira de Trabalho, Contrato de 

Trabalho ou Contrato de prestação de serviço, e, em sendo sócios da empresa, através do 

Contrato Social, até a data da assinatura do contrato. 

4.4 A comprovação da qualificação dos profissionais com os títulos e certificações acima 

relacionados poderá ser feita através de diploma ou certificado de conclusão de curso, devendo o 

documento ser apresentado por fotocópia autenticada ou original; 

4.5 Admite-se, durante a execução dos serviços, a substituição dos profissionais apresentados na 

licitação por outros profissionais de experiência equivalente ou superior mediante prévia e 

expressa autorização pelo FUMPRES. 

4.6 Declaração da LICITANTE comprovando ciência do Termo de Referência e de que a proposta 

está de acordo com suas prerrogativas. 

4.7 A comprovação referente à capacidade técnica-operacional será realizada antes da assinatura 

do contrato. 

 

5. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS 

5.1. Após a instalação e a configuração, o software será submetido a testes de operação pelo 

período mínimo de 72 (setenta e duas) horas, após o qual será emitido certificado de aceitação 

pelo Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI/SEMGE mediante apoio da Companhia de 

Governanca Eletrônica do Salvador – COGEL. 

5.2. As propostas das empresas LICITANTES serão recebidas e encaminhadas para análise e 

emissão de Parecer Técnico da COGEL. 

5.3. A COGEL poderá solicitar amostras às empresas, que deverão ser apresentadas no prazo 

máximo de 72 (setenta e duas) horas após a convocação através de ofício, encaminhada via fax 

ou e-mail.  

5.3.1 As demais empresas, caso necessário, serão convocadas em ordem de classificação 

e deverão apresentar as amostras no mesmo prazo. 

5.4. Apresentar, juntamente com a proposta, a indicação e descrição detalhada das características 

técnicas do(s) produtos(s) proposto(s) para o(s) respectivo(s) item(ns) que compõe(m) o objeto 

desta Licitação, em conformidade com os requisitos, especificações e condições estipuladas neste 

TR, inclusive prazo de entrega, garantia, bem como as declarações, devidamente preenchidos. 

 

6. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 



 

 

 

 

Revisão 11/09/2019 PROCESSO SEMGE- 4887/2018 Página 5 

 

6.1 A prestação dos serviços dar-se-á de acordo com as necessidades e objetivos estratégicos 

do Município de Salvador, nas dependências do CONTRATANTE e, também, nas 

dependências da CONTRATADA, de acordo com a necessidade, interesse e conveniência do 

Município, com vistas a assegurar as condições imprescindíveis e específicas da execução 

dos serviços. 

 

7. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1 Os serviços objeto deste Termo de Referência serão prestados mediante Ordem de Serviço 

– OS emitida pelo Fiscal do Contrato, designado pela Secretaria Municipal de Gestão – SEMGE, 

gestora do Contrato. 

7.2 Os profissionais deverão ter experiência técnica devidamente comprovada e compatíveis 

com os serviços objeto deste TR. 

7.3 O software a ser fornecido deverá apresentar, no mínimo, as seguintes características: 

 

7.3.1 Da Arquitetura 

7.3.1.1 Modularização: A solução global deverá estar subdividida em subsistemas que, por 

sua vez, serão divididos em módulos que agruparão funcionalidades relacionadas e 

coesas.  

7.3.1.2  A solução ofertada deve conter, pelo menos, os seguintes módulos:  

a. Cadastro dos Efetivos, Aposentados, Pensionistas e seus dependentes; 

Recadastramento;  

b. Arrecadação;  

c. Simulador de Aposentadorias, Gestão Processual e Documental;  

d. Portal de autoatendimento dos efetivos, aposentados e pensionistas;  

e. Perícia Médica;  

f. Folha de Pagamento;  

g. Gestão Financeira (Investimentos);  

h. Módulo de Configuração de Parâmetros do Sistema;  

i. Segurança e Ferramenta para extração de informações (Relatórios). 

7.3.1.3 Todos os módulos e subsistemas deverão estar integrados e poderão ser 

implantados simultaneamente ou por módulo.  

7.3.1.4 Parametrização: A solução deverá permitir o atendimento às regras do FUMPRES, 

bem como as regras operacionais do RPPS. 

7.3.1.5 Escalabilidade: A solução deverá suportar o crescimento da massa de servidores 

atendidos, assim como o aumento de serviços prestados aos mesmos decorrente de 

normas e aspectos gerenciais do FUMPRES. 

7.3.1.6 Acessibilidade: As interfaces para o usuário final deverão ser amigáveis e 

customizáveis para apresentar a imagem institucional do FUMPRES, para facilitar a 



 

 

 

 

Revisão 11/09/2019 PROCESSO SEMGE- 4887/2018 Página 6 

 

navegação e operação geral do sistema, visando à obtenção dos produtos e serviços 

oferecidos pela ferramenta. 

7.3.1.7 Segurança: A solução deverá administrar um forte controle de acesso pelos 

usuários às bases de dados gerenciadas pelo sistema, mantendo log e trilha de auditoria 

permanente para cada operação realizada. Cada usuário só poderá acessar o sistema 

através de sua identificação pessoal e sua correspondente senha de acesso, baseado 

numa estrutura de perfil e menus associados para cada tipo de acesso. 

7.3.1.8 Tecnologia: A solução deverá utilizar plataforma de desenvolvimento WEB. 

7.3.1.9 Banco de dados: A solução deverá utilizar gerenciador de banco de dados Microsoft 

SQL Server ou Oracle utilizados pela PMS. 

7.3.1.10 Plataforma Server: A solução deverá funcionar em sistema operacional Microsoft 

Windows ou Linux. 

7.3.1.11 Plataforma Cliente: A solução cliente deverá funcionar nos navegadores Google 

Chrome, Safari, Mozilla Firefox e Internet Explorer, em suas versões mais recentes. 

 

7.3.2 Das Funcionalidades 

 

7.3.2.1 A solução deverá estar totalmente orientada para a Administração Pública, focado 

na gestão de RPPS’s e aderente à legislação vigente.  

7.3.2.1.1  A solução deverá ser compatível com os dispositivos constantes da Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD Nº 13.709, que entrará em vigor em 

agosto de 2020, cujo objetivo é regulamentar o tratamento de dados pessoais de 

clientes e usuários por parte de empresas públicas e privadas. 

7.3.2.2 O cadastro deverá conter todas as informações necessárias para o funcionamento 

do RPPS e as exigências previdenciárias, legais e fiscais, tanto do Ministério da Economia, 

como dos órgãos públicos com que estiver relacionada por força de lei. 

7.3.2.3 O sistema informatizado ofertado deverá atender às funcionalidades abaixo, que 

consiste na realização de testes com a finalidade de aferir a conformidade da solução 

ofertada com as exigências técnicas contidas neste TR.  

7.3.2.4. Relação das funcionalidades: 

 
 
 

ITEM                                           DESCRIÇÃO 

MÓDULO DE CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS DO SISTEMA 

1. Possibilitar a parametrização do cálculo do valor do benefício para cada regra 
de concessão, conforme legislação federal e local, contendo no mínimo: Idade 
Mínima, 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, bem como ser 
ajustável às eventuais alterações na regra de cálculo. 

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. 
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3. Efetuar a parametrização da idade limite dos filhos beneficiários de Pensão 
por Morte, com o objetivo extinção da cota automaticamente. 

4. Efetuar a parametrização do rateio de pensão por morte devendo conter, no 
mínimo, as opções: (i) rateio de cotas em partes iguais e rateio de cotas em 
50% para Cônjuge e 50% para demais dependentes; (ii) permitir o ajuste a 
eventuais mudanças na legislação previdenciária. 

5. Efetuar parametrização da reversão das cotas finalizadas de Pensão Por 
Morte contendo, no mínimo, as opções: Reverter cota finalizada apenas para 
Cônjuge, Reverter cota finalizada em partes iguais e Não Reverter Cota 
Finalizada. 

6. Efetuar a parametrização de idade limite para recebimento do benefício de 
Salário Família. 

7. Efetuar a parametrização de valores limites para obtenção do direito ao 
benefício de Salário Família. 

8. Permitir a parametrização da quantidade de dias de prorrogação de Salário 
Família. 

9. Efetuar parametrização dos dias pagos pelo órgão empregador para 
benefícios de Auxílio Doença. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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: Formatação de Fonte, Tamanho de Fonte 
e Cor da Fonte. 

13. 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. 

 
FERRAMENTA PARA EXTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

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

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

16. 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. 

17. Possui ferramenta de Business Inteligence (BI) para gestão dos indicadores 
de desempenho do RPPS. 

 

CADASTRO DOS EFETIVOS, APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SEUS 
DEPENDENTES 

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

19. Efetuar registro, atualização e consulta dos dados dos servidores segurados 
do RPPS, incluindo os aposentados, pensionistas e efetivos. 

20. Efetuar registro, atualização e consulta dos dados dos aposentados, 
permitindo mais de um vínculo. 
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21. Efetuar a crítica de duplicidade de inscrição previdenciária para fins de 
verificação em casos não legalmente acumuláveis. 

22. Efetuar Cadastro/atualização e consulta dos pensionistas. 

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

24. Efetuar a definição de cada Órgão da Administração Pública Direta, Indireta, 
dos poderes constituídos, possa ter sua estrutura organizacional refletida no 
sistema. 

25. Efetuar e administrar a documentação digitalizada dos beneficiários (efetivos, 
aposentados e pensionistas). 

26. Efetuar e administrar e registrar a vida funcional do servidor efetivo, assim 
como o acompanhamento de todos os trâmites de servidores aposentados, 
pensionistas e dependentes. 

27. Manter histórico por beneficiário (efetivos, aposentados e pensionistas). 

28. Efetuar registro e controle em cadastro de falecimento de beneficiário 
(efetivos, aposentados e pensionistas). 

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

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

31. Efetuar o registro de períodos sem contribuição. 

32. Efetuar o registro de períodos de afastamento com contribuição. 

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

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

35. Aplicar as regras de negócio para a validação de dados cadastrais, tanto no 
ingresso quanto na manutenção. 

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

37. Efetuar manutenção e consulta da ficha funcional e financeira dos servidores 
aposentados. 

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

39. Efetuar o registro de gratificações por meio de fórmulas. 

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

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

42. Efetuar a diferenciação no cadastro em Fundo Previdenciário e Fundo 
Financeiro, de acordo com as regras para segregação da massa. 

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

44. Efetuar a exportação dos dados para o cálculo atuarial. 

45. Efetuar a exportação dos dados para o SIPREV-MPS, em layout compatível 
com o e-social. 

 

RECADASTRAMENTO 

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

47. Efetuar atualização dos dados Pessoais e Funcionais dos servidores 
aposentados e pensionistas. 
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48. Permitir o cadastro do histórico de trabalho dos servidores, destacando o 
tempo em RGPS e outros RPPS. 

49. Efetuar o recadastramento utilizando-se de dispositivo de leitura biométrica e 
para registro fotográfico, através de dispositivo e arquivo de imagem.  

50. Efetuar a emissão do protocolo de recadastramento. 

51. Emitir relatório para bloqueio do pagamento de benefícios para não 
recadastrados. 

52.Efetuar a emissão de relatórios de gestão. 

53.Permitir administrar documentos digitalizados. 

 

ARRECADAÇÃO 

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

55. Efetuar administração de recolhimento de contribuições previdenciárias de 
cada servidor e patronal, por fonte pagadora, de forma individualizada, por regime 
financeiro e previdenciário. 

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

57. Imprimir relação de contribuintes do RPPS com informações de contribuição 
do empregador e empregado, por Regime Financeiro. 

58. Efetuar controle do recolhimento do servidor e patronal. 

59. Imprimir relatórios para gestão de cobrança de recolhimentos não efetuados. 

60. Efetuar emissão de extratos das arrecadações efetuadas. 

61. Efetuar emissão de extrato individualizado de contribuição previdenciária. 

62. Efetuar emissão de relatório consolidado da arrecadação. 

63. Efetuar a emissão da Guia de Recolhimento de Contribuições Previdenciárias 
para comprovação de repasse dos órgãos do Município, bem como da Câmara 
Municipal do Salvador, ao RPPS, inclusive via WEB. 

64. Controle de recolhimento para contribuinte Facultativo (individual). 

65. Permitir a emissão da Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária 
para contribuinte facultativo (individual). 

66. Emitir os boletos de Arrecadação pelos órgãos de origem, através da internet. 

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

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

 

SIMULADOR DE APOSENTADORIAS 

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

70. Emitir relatório consolidado contendo a situação do segurado em relação a todas 
as regras aposentatórias e a previsão de implementação. 

71. Emitir relatório detalhado para cada regra, contendo a situação do segurado, 
previsão de implementação e apuração do valor do provento. 

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

73. 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. 

74. Emitir relatório detalhado com a simulação de Abono de Permanência, com 
demonstração da data de implementação do direito. 

75. Emitir relatório detalhado para simulação de aposentadorias especiais por 
exposição a agentes nocivos, demonstrando o tempo de exposição apurado. 
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76. Emitir relatório detalhado com Termo de Opção para aposentadoria, contendo 
todas as regras em que o segurado implementou direito. 

 
 

GESTÃO PROCESSUAL E DOCUMENTAL 

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

78. Efetuar análise, concessão e revisão de benefícios de aposentadoria, conforme 
legislação vigente. 

79. Efetuar análise, concessão e revisão de benefícios de pensão por morte, 
conforme legislação vigente. 

80. Efetuar a concessão de aposentadorias especiais por exposição a agentes 
nocivos. 

81. Efetuar a concessão de aposentadorias por mandado de injunção. 

82. Permitir a emissão de relatório contendo memória do cálculo da concessão do 
benefício, inclusive planilha com a apuração da média aritmética para benefícios 
concedidos após a EC 41/2003. 

83. Efetuar a concessão de aposentadorias por invalidez conforme EC 70/2012. 

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

85. 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. 

86. 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. 

87. Efetuar registros sobre inclusões, alterações e cancelamentos de pensão: motivo 
e data, bem como novo rateio de cotas, se houver. 

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

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

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

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

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

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

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

95. Efetuar cadastro de tipos de processos administrativos. 

96. Efetuar elaboração e emissão de Certidão de Tempo de Contribuição. 

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

98. Efetuar revisão da Certidão de Tempo de Contribuição. 

99. Efetuar validação da Certidão de Tempo de Contribuição por meio de endereço 
eletrônico. 

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

101. Gerenciar os fluxos de processos e prazos através de alarmes. 
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102. 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: Formatação de Fonte, 
Tamanho de Fonte e cor da Fonte. 

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

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

105. Efetuar a gravação do histórico de alteração dos documentos. 

106. Efetuar incorporação dos documentos digitalizados específicos para cada 
atividade de cada fluxo de trabalho definido, ficando disponíveis em qualquer etapa 
do fluxo. 

107. Efetuar o armazenamento, paginação e acompanhamento do processo virtual, 
constituindo cópia fiel do processo físico em formato digital. 

108. Efetuar o controle de confidencialidade dos documentos do processo virtual. 

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

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

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

112. Permitir o registro de documentos em repositório de informações com estrutura 
hierárquica, contendo, no mínimo, descrição do documento, anexo e controle de 
permissão. 

113. Permitir a exportação de dados e processos para análise dos órgãos de controle 
externo, federal, estadual e municipal. 

 

PORTAL DE AUTOATENDIMENTO PARA SERVIDORES EFETIVOS, 
APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

114. Efetuar o acompanhamento de processos de concessão de benefícios. 

115. Efetuar a emissão de extrato contribuição previdenciária. 

116. Efetuar a emissão de guia de recolhimento de contribuição facultativa para os 
servidores efetivos; 

117. Efetuar a emissão de Ficha Financeira. 

 
7.4. Do Serviços de Suporte: 

7.4.1. O Suporte visa atender, em tempo hábil e de forma efetiva, as necessidades de informação 

técnica e funcional sob a utilização do sistema, em casos de erros e situações não previstas, 

necessidades de apoio operacional, assim como solução de problemas que podem acontecer no 

dia a dia da operação. 

7.4.2 As principais atribuições e responsabilidades da área de suporte que a CONTRATADA deve 

exercer são: 

a) Atender chamados de suporte dos usuários do FUMPRES nos prazos especificados e nos 

níveis mínimos de serviços estabelecidos neste TR;  

b) Emitir relatórios estatísticos de atendimentos realizados, propondo melhorias baseadas nos 

mesmos; 

c) Plano de Contingência, operação sem sistema; 
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d) Além do suporte presencial, a CONTRATADA deverá dispor de uma equipe para atender às 

necessidades de Suporte, remoto, via Telefone, e-mail ou Internet, de segunda à sexta-feira, 

das 08h00 às 17h00 horas. 

7.4.3 Deverá ser fornecido aplicativo para registro de chamados, constando, no mínimo: órgão 

solicitante, departamento/seção, nome do solicitante, indicação da data e horário de abertura e 

fechamento, módulo envolvido, usuário requisitante, solução dada, responsável pela solução, 

data da solução, hora da solução e detalhamento do problema.  

 
7.5 Da Transferência de Tecnologia: 

 

7.5.1. A CONTRATADA é obrigada a entregar ao FUMPRES a documentação completa em meio 

digital, em especial da licença perpétua, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos 

necessários à utilização da tecnologia. Deverá disponibilizar técnico habilitado para realizar o 

treinamento sobre a documentação técnica entregue e esclarecer eventuais dúvidas surgidas, 

de forma a possibilitar o entendimento da documentação e da solução por uma equipe técnica 

de informática do FUMPRES, composta por até 10 (dez) pessoas, com uma carga horária 

máxima de 120 (cento e vinte) horas, podendo ser requisitado mais treinamento mediante OS. 

7.5.2 O treinamento deverá abordar o modelo conceitual do banco de dados, em termos de 

estrutura de dados, funções e resultados. Deverá ser apresentada a nomenclatura utilizada, a 

estrutura lógica da solução, a estrutura de parametrização e de segurança. Também deverão ser 

abordados os procedimentos relacionados à operação técnica, onde são descritas todas as 

operações do sistema, seus objetivos e resultados esperados, instruções quanto à preparação 

dos dados de entrada, solução de problemas, geração de relatórios, rotinas de "back-up", entre 

outras. 

 

7.6 Do Treinamento de Usuários: 

 

7.6.1 O processo de Treinamento a ser realizado pela CONTRATADA deverá conter, no mínimo, 

as seguintes atividades: 

a) Promover a capacitação de gestores e multiplicadores na utilização das funcionalidades 

de acompanhamento e gestão de cada local onde o Sistema for implantado; 

b) Capacitar a equipe da Assessoria de Informática do FUMPRES na utilização das 

funcionalidades do software; 

c) Treinar e capacitar os usuários das unidades no uso do software de gerenciamento da 

informação, onde o sistema for implantado. 

 

7.7 Do Processo de Implantação: 

7.7.1 O processo de implantação do sistema pela CONTRATADA deverá conter, no mínimo, as 

seguintes atividades: 

a) Elaboração de “Plano de Trabalho”, abrangendo todas as atividades que compõem o 

projeto e sua execução; 
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b) Apresentação de “Cronograma de Trabalho” coerente com o Plano de Trabalho 

apresentado, indicando as atividades relacionadas ao processo de Implantação, 

Treinamento, Operação Assistida e demais itens integrantes do contrato a ser celebrado; 

c) Reunião de abertura do projeto; 

d) Treinamento na criação das tabelas e parâmetros dos sistemas; 

e) Treinamento dos processos operacionais dos sistemas; 

f) Acompanhamento e orientação para sanar dúvidas de uso antes da implantação.  

 

7.8 Do Prazo para implantação: 

7.8.1 As implantações deverão ocorrer em módulos de acordo com a prioridade solicitada. 

7.8.2 Para cada entrega, com prazo definido no cronograma abaixo, serão realizados testes 

funcionais e tecnológicos nos módulos e, após a conclusão e validação, será emitido um Termo 

de Aceite pela Gerência de Tecnologia da Informação. 

7.8.3 A implantação e implementação da solução devem ocorrer de acordo com o cronograma 

a seguir: 

 

Etapas 
Prazo em 

meses 

Fase 1: Planejamento do trabalho, instalação de todos os módulos previstos 
no projeto básico, incluindo adequação do parque tecnológico no âmbito dos 
servidores de dados e de aplicação, bem como software de gerenciamento de 
banco de dados e sistemas operacionais. 

 
01 

Fase 2: Validação das implantações efetuadas na primeira fase, conforme 
descrito nos requisitos funcionais e técnicos, visando garantir a performance 
sistêmica durante a vigência do contrato. 

 
01 

Fase 3: Migração de dados funcionais e financeiros de todos os   aposentados 
e pensionistas e correção de erros e informações duplicadas; Realizar o 
levantamento de informações relativas às parametrizações e customizações 
necessárias para adequação do sistema às normas do FUMPRES; Definição 
da estrutura de dados para carga inicial do sistema; Levantamento dos 
requisitos de integração com outros sistemas; Desenvolvimento das 
soluções de integração; 

 
 
 

03 

Fase 4: Realizar treinamento nas unidades do FUMPRES e também de outros 
órgãos do Município, quando necessário, com acompanhamento e suporte 
técnico local e remoto. 

 
01 

Fase 5: Manutenção corretiva, evolutiva e adaptativa e suporte técnico.  
06 
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7.9 Prazos e Características do Atendimento 
 

7.9.1 Deverão ser observados como prazos máximos de atendimento, contados do horário da 

abertura do chamado para a solução do problema, ou autorização para execução dos serviços, 

na seguinte conformidade: 

7.9.2 O período de realização dos serviços será objeto de cronograma a ser elaborado pela 

empresa vencedora do certame juntamente com o FUMPRES. 

 

Prazos Descrição dos Serviços 

 
05 (cinco) dias 

úteis. 

Para modificações ou alterações necessárias no sistema contratado, 
decorrentes de nova legislação ou de mudanças na legislação em vigor. 
Esse prazo de atendimento poderá ser reduzido seja estipulado pela 
própria legislação. 

 
48 (quarenta e 

oito) horas. 

Para solução dos problemas detectados no sistema contratado. 
Entretanto, em se tratando de problema detectado no processamento 
mensal da folha definitiva, o cronograma não pode sofrer impactos. 

 
02 (dois) dias 

úteis. 

Para suporte técnico e solução de problemas de processamento, 
detectados no sistema contratado, e conclusão dos processamentos das 
rotinas mensais com a consequente entrega de seus produtos aos 
usuários. 

02 (dois) dias 
úteis. 

Para análise das solicitações que impliquem em manutenções, 
alterações, correções ou implementações no sistema contratado. 

07 (sete) dias 
úteis. 

Para realização de manutenções, alterações, correções ou 
implementações no sistema contratado. 

 
7.9.3 Os prazos acima poderão ser ampliados em razão da complexidade apresentada, 

mediante justificativa da CONTRATADA e aceita pela CONTRATANTE, como também 

poderão ser reduzidos, em caráter de emergência, devidamente justificada. 

7.9.4 Os serviços de consultoria, manutenção, assistência, apoio e suporte técnico devem ser 

prestados normalmente nos dias úteis, das 08h00min às 18h00min.  

7.9.4.1 Nos casos excepcionais, tais serviços poderão ser realizados a qualquer tempo, 

conforme determinação da CONTRATANTE. 

7.9.5 Quando comprovado que o serviço efetuado não foi executado com exatidão, a correção 

deverá ser efetuada no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, sem qualquer ônus, ficando ainda 

garantido a CONTRATANTE o direito de ressarcimento dos eventuais prejuízos. 

7.9.6 Os serviços de manutenção, suporte e assistência serão prestados, também, nas 

seguintes condições: 
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a) Via WEB (remoto), das 08h00min às 18h00min; 

b) Via telefone, das 08h00min às 18h00min; 

c) Via fax ou correspondência; 

d) Imediatamente, para os casos emergenciais que impliquem na paralisação das 

atividades; 

e) Atendimento a servidores na sede do FUMPRES das 08h00min às 18h00min; 

f) A CONTRATADA deverá disponibilizar profissionais com qualificação técnica visando 

manter a operacionalidade do sistema, nas dependências do FUMPRES. 

 

7.10 Documentação do Sistema: 

 

7.10.1 Deverá ser fornecida documentação sobre a descrição da arquitetura do sistema e a 

estrutura analítica do projeto em mídia magnética. 

7.10.2 Fornecer documentação do usuário que descreve os procedimentos de utilização do 

sistema sob o ponto de vista do gestor do negócio do FUMPRES, ou seja, o Manual do 

Usuário, apresentando uma introdução informal do sistema e descrevendo, passo a passo, 

suas funcionalidades e as respectivas formas de utilização. 

7.10.3  Deverá ser fornecido manuais de instrução, manuais de usuário ou manuais de 

operação, que deverão detalhar os procedimentos de instalação, configuração, ajustes 

e utilização do software objeto da contratação, previamente à instalação efetiva dos 

equipamentos, para validação acerca da aderência da solução ofertada às 

especificações e exigência constantes do TR.     

7.10.4 Possuir ajuda “online” para que o próprio usuário possa elucidar suas dúvidas durante a 

operação do sistema. 

 

7.11. Integrações com sistemas existentes: 

 

7.11.1 Deverá possuir interface de integração com os seguintes sistemas legados da Prefeitura 
e demais órgãos: 

(a) Sistema de Gestão de Pessoas (SIGP), ou equivalente que venha a substituí-lo; 

(b) Sistema de Gestão Financeira (SIGEF), ou equivalente que venha a substituí-lo; 

(c) Sistema SIPREV do Ministério da Economia que deve receber informações referentes 
aos dados previdenciários que serãogerados pelo sistema, ou equivalente que venha a 
substituí-lo; 

(d) Sistema SISOBI-DATAPREV: o sistema deverá checar, periodicamente, a existência 
de pensionistas ou aposentados no cadastro de óbitos da DATAPREV, ou equivalente 
que venha a substituí-lo; 
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(e) Sistema COMPREV: o sistema ofertado deverá efetuar cruzamento de dados para 
identificar servidores que contribuíram para o RGPS e se aposentaram pelo RPPS, ou 
equivalente que venha a substituí-lo; 

(f) Sistemas de gestão dos órgãos de controle externo; 

(g) Demais sistemas a critério da CONTRATANTE. 

 
7.11.2. As ferramentas necessárias para integração deverão ser desenvolvidas pela 
CONTRATADA. 
 
 
7.12 Suporte técnico local: 
 

7.12.1 Para a execução dos serviços especificados neste TR, a CONTRATADA deverá manter 

os recursos técnicos profissionais necessários para cumprir toda a programação de serviços. 

7.12.2 É de responsabilidade da CONTRATADA dimensionar, manter e supervisionar, 

adequadamente, as equipes que executarão os serviços adjudicados, sem outros ônus para o 

FUMPRES durante o período de contrato. 

7.12.3 Faltas, demissões, deficiências técnicas ou quantitativas, férias, etc., de técnicos da 

CONTRATADA, não poderão ser utilizadas como justificativas de atrasos e/ou redução da 

qualidade dos serviços prestados. 

7.12.4 Todas as despesas com treinamento e testes de empregados da CONTRATADA, que 

porventura venham a ser promovidas pelo FUMPRES, serão debitadas à CONTRATADA. 

7.12.5 Acessos fora do horário normal de trabalho, finais de semana e feriados, deverão ser 

informados com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas ao FUMPRES. 

7.12.6 A fim de garantir a qualidade dos serviços prestados, a CONTRATADA deverá 

providenciar, no mínimo, 02 (dois) profissionais responsáveis pelo suporte e manutenção no 

sistema, em que estes serão responsáveis pela implementação e execução dos serviços 

contratados, com integração com a equipe de informática do FUMPRES em todas as fases da 

prestação dos serviços. Os profissionais se responsabilizam pelo suporte e manutenção do 

sistema implementado. 

7.12.7 A CONTRATADA deverá comprovar que os profissionais indicados são membros de sua 

equipe funcional efetiva, mediante a juntada de cópia autenticada das respectivas Carteiras de 

Trabalho e Previdência Social - CTPS. 

7.12.8 No decorrer do contrato, o FUMPRES, mediante notificação feita à CONTRATADA, 

poderá exigir a substituição desses profissionais, caso apurada e comprovada conduta 

incorreta com o perfil ético e profissional.  

7.12.8.1 Tal substituição deverá ser realizada em no máximo 30 (trinta) dias do 

recebimento da notificação, sob pena de aplicação de sanções contratuais. 

7.12.9 Os prazos de atendimento aos chamados poderão ser ampliados em razão da 

complexidade apresentada, mediante justificativa da CONTRATADA, e aceita pelo FUMPRES, 

como também, poderão ser reduzidos, em caráter de emergência, desde que devidamente 

justificada. 
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7.13. Treinamento: 
 

7.13.1 O treinamento deverá prever todo material técnico necessário a ser fornecido para 

todos os participantes.  

7.13.2 Os locais onde ocorrerão os treinamentos serão posteriormente definidos pelo 

FUMPRES. 

7.13.3 Usuário FUMPRES – Instruir os participantes com todo o conhecimento necessário à 

operação de todos os módulos do Sistema: cadastrais e operacionais gerais (usuários), no 

que se refere a: 

a) Arquitetura e funcionamento do sistema; 

b) Serviços disponíveis (natureza, funcionamento, facilidades, tratamento de erros); 

c) Rotinas de operação; 

d) Gerência de segurança: senha de acesso, classe de usuários, grau de autoridade e 

especialização. 
 

7.13.4 A CONTRATADA deverá prover o treinamento para operação do sistema, cujo 

conteúdo deverá abranger, no mínimo, os tópicos abaixo descritos: 

7.13.4.1 Administração do sistema - Instruir os participantes com relação aos 

procedimentos de administração e manutenção da solução, no que se refere a: 

a) Arquitetura e funcionamento do sistema; 

b) Software/protocolos de Comunicação; 

c) Serviços disponíveis (natureza, funcionamento, facilidades, tratamento de erros); 

d) Banco de dados (estrutura de dados, tratamento de dados, sistema gerenciador, 

modelagem); 

e) Modelo de dados; 

f) Rotinas de operação; 

g) Gerência de segurança: senha de acesso, classe de usuários, grau de autoridade e 

especialização; 

h) Gerência de desempenho de sistemas e de serviços; 

i) Backup e restauração. 

 

7.14 Locais para implantação, acesso e utilização 

 

7.14.1 A implantação da solução deverá ser realizada por equipe própria da CONTRATADA e 

deverá ser instalada e configurada em ambiente de dados na sede do FUMPRES. 

7.14.2 O sistema será utilizado pelo FUMPRES, em todas as suas dependências, mas deverá 

ser projetado para permitir o acesso a funcionalidades específicas em qualquer órgão do 

Município. 

7.15 Todos os recursos logísticos necessários ao perfeito atendimento dos serviços a serem 

demandados correrão por conta da CONTRATADA. 

7.16 Para garantir a celeridade e a qualidade da prestação dos serviços, a CONTRATADA 

deverá manter à disposição do Município, equipe técnica mínima que, obrigatoriamente, cumprirá 
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as exigências de formação básica e experiência profissional comprovada, de acordo com o 

disposto neste TR. 

7.17 A CONTRATADA poderá, de acordo com suas necessidades, substituir profissionais da 

equipe, desde que os novos profissionais também possuam os requisitos definidos neste TR. 

7.18 A CONTRATADA deverá manter suporte administrativo inerente às atividades a serem 

executadas, garantindo um serviço de alto padrão, sem nenhum custo adicional para o 

CONTRATANTE. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1 A CONTRATADA deverá cumprir as normas gerais, legais e regulamentares contempladas 

no ordenamento jurídico que disciplinam a execução dos serviços licitados. 

8.2 A CONTRATADA deverá obedecer aos procedimentos em vigor e os apresentados pelo 

CONTRATANTE neste Termo de Referência e no Contrato de Prestação de Serviços. 

8.1 Prestar os serviços por meio de pessoal adequadamente qualificado e capacitado para suas 

atividades, contratados na forma da Lei, com o grau de escolaridade e a experiência compatível 

com as atividades a serem exercidas. 

8.2 Cumprir rigorosamente com todas as programações e atividades inerentes ao objeto deste 

Termo de Referência. 

8.3 Prestar os serviços de acordo com o especificado no Termo de Referência. 

8.4 Levar, imediatamente, ao conhecimento do Fiscal do Contrato, qualquer fato extraordinário 

ou anormal que ocorra durante a execução dos serviços, para adoção de medidas cabíveis, bem 

como, comunicar por escrito e de forma detalhada, todo tipo de acidente que, eventualmente, 

venha a ocorrer. 

8.5 Prover o pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, sem interrupção. 

8.6 Substituir, sempre que exigido pelo gestor do contrato, qualquer profissional cuja atuação, 

permanência e/ou comportamento sejam prejudiciais, inconvenientes, insatisfatórios à disciplina 

da repartição ou ao interesse do serviço, ou ainda, incompatíveis com a prestação de serviço 

que lhe forem atribuídas. 

8.7 Responder pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo, quando da execução dos serviços. 

8.8 Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, desde que praticada por seus 

profissionais durante a execução dos serviços objeto deste Termo de Referência. 

8.9. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito Federal, Estadual 

ou Municipal. 

8.10 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às 

recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação. 

8.11 Implantar a supervisão permanente dos serviços, de modo adequado e de forma a obter 

uma operação correta e eficaz. 

8.12 Manter suporte inerente aos serviços a serem executados, garantindo a eles um alto padrão 

de qualidade, sem nenhum custo adicional para o CONTRATANTE. 
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8.13 Atender prontamente quaisquer exigências do Fiscal do Contrato, inerentes ao objeto do 

futuro Contrato. 

8.14 Renunciar, expressamente, a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com 

o CONTRATANTE, haja vista que a inadimplência da CONTRATADA, com referência aos 

encargos estabelecidos nas condições anteriores, não transferem a responsabilidade por seu 

pagamento ao CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto do Contrato a ser firmado. 

8.15 Obedecer às normas e rotinas do CONTRATANTE, em especial as que disserem respeito 

à segurança, à guarda, à manutenção e à integridade das informações existentes ou geradas 

durante a execução dos serviços. 

8.16 Guardar o mais absoluto sigilo em relação às informações ou documentos de quaisquer 

naturezas a que venham tomar conhecimento, respondendo administrativa, civil e criminalmente 

por sua indevida divulgação e/ou incorreta ou descuidada utilização. 

8.17 Reconhecer que, como prestador de serviço, sem vinculação direta com as atividades 

desenvolvidas, todo e qualquer trabalho realizado ou desenvolvido será de exclusiva propriedade 

do CONTRATANTE. 

8.18 Se abster de utilizar o Contrato como caução ou como garantia em operações financeiras. 

8.19 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e 

obrigações sociais previstos na legislação em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, 

uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o 

CONTRATANTE. 

8.20 Apresentar, em conformidade com a Lei de Licitações N° 8.666, de 21 de junho de 1993, 

Art. 29, a documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, que, conforme o caso, 

consistirá em: 

a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de 

Contribuintes (CGC); 

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede da LICITANTE, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 

o objeto contratual; 

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede da LICITANTE, ou outra equivalente, na forma da lei; 

d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei. 

 

8.21 A CONTRATADA obriga-se a fornecer solução de gestão previdenciária, observando 

integralmente as condições estabelecidas. 

8.22 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. 



 

 

 

 

Revisão 11/09/2019 PROCESSO SEMGE- 4887/2018 Página 20 

 

8.23 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. 

8.24 Fornecer documentação de todos os levantamentos e trabalhos realizados. 

8.25 Transmitir para os técnicos e usuários do CONTRATANTE, o conhecimento necessário sobre 

as customizações, integrações e ao uso eficiente e eficaz da solução. 

8.26 Identificar as necessidades de integração da solução. 

8.27 Definir e adequar todos os requisitos necessários para a plena implantação e funcionamento 

da solução. 

8.28 Reparar quaisquer danos, comprovadamente, de sua responsabilidade, 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. 

8.29 Prestar os seguintes serviços de manutenção: 

a) MANUTENÇÃO CORRETIVA: Consistirá no atendimento de erros e defeitos de 

funcionamento do sistema; 

b) MANUTENÇÃO LEGAL: São as adequações sistêmicas para atender às mudanças 

legais, aplicáveis aos RPPS; 

c) MANUTENÇÃO ADAPTATIVA: Adaptação de funcionalidades existentes e que não 

impactem em modificações de sua estrutura, ou ainda, atualização de versão do 

sistema. 

8.30 Custear todas as despesas e encargos de qualquer natureza, impostos, taxas e honorários 

referentes ao objeto desta contratação. 

8.31 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. 

8.32 A Contratada realizará até 05 (cinco) treinamentos para turmas de 30 (trinta) pessoas ao 

longo da vigência do contrato, conforme solicitação da CONTRATANTE. 

9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

9.1 Permitir acesso dos Colaboradores da CONTRATADA às dependências da CONTRATANTE, 

desde que estejam devidamente credenciados, fardados e com crachá de identificação. 

9.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelos 

colaboradores da CONTRATADA. 

9.3 Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho. 
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9.4 Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no 

mercado, pelas demais empresas que executem serviços similares ao objeto deste Termo de 

Referência, de forma a garantir que sejam mais vantajosos para o CONTRATANTE. 

9.5 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive quanto à 

continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, justificados e 

aceitos pelo Fiscal do Contrato, não devem ser interrompidas. 

9.6 Emitir, por intermédio do Fiscal do Contrato, relatórios sobre os atos referentes à execução 

do Contrato que vier a ser celebrado, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização 

da prestação dos serviços, à exigência de condições estabelecidas e à proposta de aplicação de 

sanções. 

9.7 Disponibilizar a estrutura necessária para o desenvolvimento das atividades, para os serviços 

que forem realizados nas dependências do CONTRATANTE.  

9.8 Indicar de forma expressa o Fiscal do Contrato. 

9.9 Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por intermédio do Fiscal do Contrato.  

9.10 Especificar e estabelecer diretrizes para aceitação dos serviços executados pela 

CONTRATADA. 

9.11 Aprovar boletim de medição, mensalmente, devidamente assinado pelo CONTRATADO. 

9.12 Liberar pagamento após a CONTRATADA apresentar, em conformidade com a Lei de 

Licitações, a documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista. 

9.13 Programar pagamento após o recebimento e aprovação do Boletim de Medição e da Nota 

Fiscal, respectivamente. 

9.14 Fornecer todas as informações, esclarecimentos e dados necessários à realização dos 

serviços pela CONTRATADA. 

9.15 Proporcionar as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar os serviços 

dentro da normalidade deste contrato. 

9.16 Efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições estabelecida no contrato. 

9.17 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. 

9.18  Aplicar as sanções decorrentes de eventuais inadimplementos parciais ou totais da 

CONTRATADA na forma prevista. 

9.19 Cumprir todas as obrigações deste Termo, bem como todas as exigências contidas no TR, 

no contrato e na proposta de preços, que sejam de inteira competência do CONTRATANTE. 

9.20 Custear as despesas com passagem aérea, translado, hospedagem entre outras, devendo o 

valor dessas despesas já estarem incluídos no valor contratado. 

10. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

10.1 A presente contratação deverá ser realizada na modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, devido ao fato dos serviços serem 
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considerados comuns, conforme as características previstas no Art. 1º da Lei nº 

10.520/02. 

11. CONTEÚDO DAS PROPOSTAS 

11.1 Menor preço global deve ser entendido como o somatório dos valores dos serviços previstos 

neste TR. 

11.2 As propostas de preço deverão conter informações e documentações detalhadas. 

11.3 A potencial LICITANTE deverá atestar em suas propostas que os equipamentos deverão 

ter interoperabilidade com o legado dos equipamentos atualmente instalados na PMS, baseados 

em padrões aceitos no mercado.  

11.2 Para fins de formulação de Proposta de Preços, a Proponente deverá cotar o preço de cada 

item específico previsto, observando suas especificações, conforme modelo contido no ANEXO 

I. 

11.3 Todos os recursos logísticos necessários ao perfeito atendimento dos serviços a serem 

demandados correrão por conta da CONTRATADA. 

11.3.1 As empresas licitantes deverão computar, por item, despesas com os seus 

colaboradores alocados na prestação dos serviços, hora-extra, encargos sociais, 

impostos e taxas e quaisquer outros insumos necessários à execução dos serviços. 

11.4 A potencial LICITANTE deverá apresentar, em sua proposta comercial, documentos 

técnicos (manuais, catálogos, etc), emitidos pelos fabricantes dos equipamentos ofertados para 

prestação de todos os serviços a serem contratados, que comprovem através de uma planilha, 

com referência de página, documento técnico utilizado e texto de comprovação, o atendimento 

de todas as especificações contidas neste Termo.  

11.4.1 Os documentos deverão ser apresentados em língua portuguesa ou inglesa, com 

tradução, e serem oriundos do próprio fabricante ou de domínio público oficial do 

fabricante. 

12. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

12.1 O prazo de vigência do Contrato, a contar da data da sua assinatura, será de 12 (doze) 

meses, podendo ser prorrogado, a critério da CONTRATANTE e concordância da 

CONTRATADA, por iguais e sucessivos períodos, até o limite definido no inciso II do art. 57 da 

Lei nº 8.666/93. 

12.2. À prestação de serviços a serem executados de forma contínua, poderão ter a sua duração 

prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais 

vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses. 

13. GARANTIAS 

13.1 A empresa vencedora deverá apresentar a garantia de 5% (cinco por cento) do valor do 

contrato, que deverá ser entregue até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato, podendo 

optar por uma das modalidades previstas no art. 56, parágrafo, 1º, incisos I, II e III da Lei n° 

8.666/93; 
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13.2 Quando a garantia for efetuada em títulos da dívida pública, estes devem ser emitidos sob 

a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia, 

autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos valores econômicos, conforme definido 

pelo Ministério da Fazenda.  

13.3 A garantia deverá ter previsão de validade de mais 180 (cento e oitenta) dias após o 

encerramento contratual. 

 

14. PRAZO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

15.1 A CONTRATADA terá um prazo máximo de 10 (dez) dias úteis para iniciar a prestação dos 

serviços em todas as unidades, a partir da assinatura do contrato.  

15.2 A gestão do contrato será realizada pela Diretoria de Previdência da Secretaria Municipal 

de Gestão, através do seu Diretor.  

15.3 A fiscalização do contrato será realizada pelo Núcleo de Tecnologia da Informação – NTI 

da Secretaria Municipal de Gestão.  

16 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

16.1 O pagamento será realizado nos termos do Cronograma de Desembolso, conforme 

tabela abaixo e as parcelas serão desembolsadas pela CONTRATANTE nos valores 

correspondentes aos percentuais indicados, mediante a comprovação das atividades 

mencionadas, por parte da CONTRATADA. 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Descrição Parcela Percentual 
de 

desembolso 

Condição de pagamento 

Software e fornecimento de 
licença perpétua de sistema de 
gerenciamento de Regime 
Próprio de Previdência Social 
(RPPS); 

Planejamento e instalação; 

Validação do Sistema; 

 

1ª 

100% 

(Item 1.1 do 
anexo I) 

Em 06 parcelas mensais iguais e 
consecutivas iniciando-se 30 dias 
após Termo de Aceite dos itens 1.1 e 
1.2 do Anexo I (Software e 
fornecimento de licença perpétua de 
sistema de gerenciamento de Regime 
Próprio de Previdência Social 
(RPPS); Planejamento e instalação; 
Validação do Sistema; (serviços de 
migração de dados e integração de 
sistemas. Migração dos dados; 
Levantamento dos requisitos de 
integração com outros sistemas; 
Desenvolvimento das soluções de 
integração). 

Migração dos dados; 

Levantamento dos requisitos de 
integração com outros sistemas;  

Desenvolvimento das soluções 
de integração; 

2ª 100% 

(Item 1.2 do 
anexo I) 

Em 06 parcelas mensais iguais e 
consecutivas iniciando-se 30 dias 
após Termo de Aceite dos serviços 
de migração de dados e integração 
de sistemas. 



 

 

 

 

Revisão 11/09/2019 PROCESSO SEMGE- 4887/2018 Página 24 

 

Treinamento de usuários 

3ª 100%  

(Item 1.3 do 
anexo I) 

30 dias após Termo de Aceite dos 
serviços de treinamento de usuários. 

Suporte 

4ª 100%  

(Item 1.4 do 
anexo I) 

Em 06 parcelas mensais iguais e 
consecutivas iniciando-se 30 dias  
Termo de Aceite e conclusão das 
etapas 1, 2 e 3.  

 

17 RECURSO ORÇAMENTÁRIO 

 

17.1 A despesa com o Contrato resultante desta licitação será custeada pelas rubricas 

próprias. 

17.2 O CONTRATANTE consignará em seu orçamento as dotações necessárias ao 

atendimento dos pagamentos previstos para cada exercício. 

17.3 Ao CONTRATANTE reserva-se o direito de não executar a totalidade da verba estimada, 

bem como de ampliá-lar, segundo sua conveniência e de acordo com a disponibilidade 

orçamentária, devendo ser observados os dispositivos legais contidos na Lei n° 8.666/93. 

 

18 PAGAMENTO 

 

18.1 A CONTRATADA deverá emitir Boletim de Medição, demonstrativos contábeis, com 

apresentação de relatório, devidamente assinado e Nota Fiscal no valor correspondente ao 

serviço executado e encaminhar para a Coordenação Administrativa – CAD da SEMGE. 

18.2 A CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal/Fatura após aprovação do Boletim de Medição 

junto à Diretoria de Previdência da SEMGE. 

18.3 A CONTRATADA deverá manter regularidade e apresentar as respectivas quitações, 

quando exigidas, junto ao FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, INSS Instituto 

Nacional do Seguro Social, Órgão das Fazendas: Federal, Estadual, Municipal e CNDT - Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas, em conformidade com o disposto na Lei n° 12.44, de 7 de julho 

de 2011, bem como a Lei nº 8.666/93. 

18.4 O pagamento será realizado pela CONTRATANTE, através de crédito em conta corrente, 

obrigatoriamente, mantida junto ao Banco Bradesco, consoante determinação do Decreto 

Municipal n.º 23.856/2013 (arts. 1º a 4º), com observância das exceções ali previstas (art. 5º, 

parágrafo único), a qual deverá ser indicada na declaração fornecida pelo estabelecimento 

bancário, na forma do disposto no art. 4º, § 2º do Decreto Municipal nº 13.991/2002, no prazo de 

até 20 (vinte) dias úteis, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em conformidade com 

a legislação vigente, correspondentes aos serviços efetivamente prestados, devidamente 

atestados pelo Servidor/Comissão de Recebimento e mediante a apresentação dos documentos 

fiscais exigíveis e declaração de não existência de débitos registrados no CADIM Municipal, 

conforme Decreto Municipal Nº 24.419/2013. 
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18.5 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da 

CONTRATADA, o decurso do prazo de pagamentos será interrompido, reiniciando-se sua 

contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida 

atualização financeira ou correção monetária. 

18.6 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, 

sem que isso gere direito a reajustamento de preço ou correção monetária. 

19. SIGILO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS 

19.1 Todas as informações relativas à CONTRATANTE e constantes do cadastro da 

CONTRATADA serão tratadas como confidenciais e somente poderão ser fornecidas quando 

solicitadas: 

 

I. Pela CONTRATANTE; 

II. Em decorrência de determinação judicial. 

 

19.2 Os conhecimentos, dados e informações de propriedade do Município, relativos aos 

aspectos econômico-financeiros, tecnológicos e administrativos, tais como produtos, 

sistemas, técnicas, estratégias, métodos operacionais e quaisquer outros, repassados por 

força do objeto da presente proposta, constituem informação privilegiada e como tal, tem 

caráter de confidencialidade, só podendo ser utilizados, exclusivamente, no cumprimento e 

execução das condições estabelecidas nesta proposta, sendo expressamente vedado à 

CONTRATADA: 

 

I. Utilizá-los para fins outros, não previstos neste instrumento; 

II. Repassá-los à terceiros e empregados não vinculados diretamente ao objeto proposto. 

 

20 ANEXOS QUE COMPÕEM ESTE TERMO DE REFERÊNCIA 

Anexo I – Modelo de Proposta de Preços 

 
 
 

Salvador, 11 de setembro de 2019. 

  

 

 

Daniel Ribeiro 

Diretor de Previdência 

 

 

Ricardo Seixas 

Gerente de Tecnologia 
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ANEXO I 
 

(MODELO) 

PROPOSTA DE PREÇOS  

PROCESSO LICITATÓRIO XX/2019 

 

Proposta que faz a empresa ____________________________________ inscrita no CNPJ (MF) 

nº ________________________ e inscrição estadual nº ____________________, estabelecida 

no (a)______________________________, para o objeto deste certame, abaixo especificado, 

conforme estabelecido no Pregão nº__/2019.  

 

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: Execução dos serviços descritos no item 2 do edital. 

 

Valor Global: R$ ________________(___________________________)  

 

Subitem Unidade Qtde Descrição Vlr. Unitário Vlr. Total 

1.1 

PRODUTO 01 

Aquisição de Software e 
fornecimento de licença 
perpétua de sistema de 
gerenciamento de Regime 
Próprio de Previdência Social 
(RPPS); 

  

SERVIÇO 01 Planejamento e Instalação;   

SERVIÇO 01 Validação do Sistema;   

1.2 SERVIÇO 01 

Migração de Dados; 

Levantamento dos requisitos de 
integração com outros sistemas;  

Desenvolvimento das soluções 
de integração; 

  

1.3 SERVIÇO 01 Treinamento de usuários;   

1.4 Mês 06 Suporte técnico;   

VALOR TOTAL   

 

Validade da Proposta:  

Nome do representante que irá assinar o contrato, nº do CPF, nº do RG, Estado civil, profissão e 

endereço residencial. 

 

Local e data 

___________________________________________ 

Assinatura e carimbo (representante legal da empresa) 

Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante 


