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EE  DD  II  TT  AA  LL  DDEE  LLIICCIITTAAÇÇÃÃOO  
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 
 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP/EQUIPARADOS 
 

TIPO DO PREGÃO:- MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE ÚNICO 
 
 
OINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA – IPREMM, autarquia, 
instituída por força de Lei Complementar nº 008/1991,  regido atualmente pela Lei Complementar 
450/05,  por meio de sua Presidente Executiva do IPREMM Sra. MÔNICA REGINA DA SILVA, no 
uso de suas atribuições legais, torna pública Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do 
tipo MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE ÚNICO, objetivando a contratação de empresa 
especializada em software, para locação de sistema de gerenciamento de Folha de pagamento e 
de benefícios previdenciários, conforme Anexos I e Memorial Descritivo, que fazem parte 
integrante deste Edital, destinados ao Instituto de Previdência do Município de Marília – 
IPREMM. O procedimento licitatório obedecerá integralmente a Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto 
Municipal 11.001/2013, modificado pelo 11006/2013 e pelo 11871/2016; aplicando-se 
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 atualizada, a Lei 
Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14 e demais normas regulamentares 
aplicáveis à espécie. 
 
Esta licitação atende ao protocolo de n.º 28928/2020 (IPREMM). 
 
O presente processo será conduzido pelo Sr. Ademir Aparecido Flausino na função de 
Pregoeiro, conforme designação da Portaria nº 36952/2019. 
 
 
CADASTRAMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS 
 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até o dia 15/07/2020 às 09:00 horas 
 
ABERTURA DAS PROPOSTAS:         Dia 15/07/2020 às 09:10horas 
 
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 15/07/2020 à partir das 9:30 horas 
 
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br “acesso identificado no link – licitações” 
 
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF) 
 
1 OBJETO 
1.1  A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada em 
software, para locação de sistema de gerenciamento de Folha de pagamento e de benefícios 
previdenciários, conforme Anexo I e Memorial Descritivo, que fazem parte integrante deste 
Edital, destinados ao Instituto de Previdência do Município de Marília – IPREMM. 
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1.2 Compõem este Edital os seguintes anexos: 
ANEXO 1     Descrição técnica do objeto do certame e Memorial Descritivo (Termo de Referência); 
ANEXO 2     Exigências para habilitação  
ANEXO3    Modelo de Declaração Empregado Menor, Pleno Atendimento aos Requisitos De 
Habilitação, Inexistência de Fato Impeditivo e Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 
ANEXO 4     Modelo de Carta Proposta 
ANEXO 5 Modelo De Indicação Do Profissional Responsável 
ANEXO 6 Modelo Do Termo De Compromisso Individual Aceitando Indicação 
ANEXO 7 Prova de Conceito 
ANEXO 8 Minuta do Contrato Social 
 
1.3 -   Todo serviço a ser efetuado pela empresa contratada estará sob a coordenadoria do 
Instituto de Previdência do Município de Marília – IPREMM.  
 
2  DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
2.1  O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 
mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases através do 
Sistema de Pregão Eletrônico do Banco do Brasil S.A.. 
2.2  Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Prefeitura Municipal de Marília, 
denominado PREGOEIRO, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos 
para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica do Banco do Brasil S.A 
(www.licitacoes-e.com.br). 
 
3  RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO  
3.1  O licitante deverá observar a(s) data(s) e os horário(s) limite(s) previsto para o 
recebimento das propostas, atentando também para a data e horário da abertura das propostas, bem 
como do início da disputa constantes do preâmbulo deste Edital. 
 
4  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
4.1  Somente poderão participar desta licitação às Microempresas - ME, Empresas de 
Pequeno Porte - EPP e Equiparados (cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488/07 e  
empresário individual enquadrados nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 
123/06), alterado pela Lei Complementar nº 147/2014, regularmente estabelecida no País, que 
sejam especializadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações 
e normas contidas neste Edital e seus Anexos.  
 
4.2  Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas previamente credenciadas 
perante o provedor do sistema eletrônico – o Banco do Brasil S/A. 
4.3.  Será vedada a participação de: 
 4.3.1  empresas que não estejam enquadradas no item 4.1 

4.3.2     empresas em consórcios, que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 
4.3.3     empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou 

entidade da Administração pública direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, sob pena de 
incidir na previsão do parágrafo único do art. 97 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações; 

4.3.4   empresas impedidas ou suspensas de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de 
Marília, nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal 8.666/93 e sua alterações posteriores; 

4.3.5  empresas sob  falência, concurso de credores, dissolução, liquidação judicial ou 
extrajudicial. 
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5  CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES DO BANCO DO 
BRASIL S/A. 
5.1  Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão ser 
credenciados previamente perante o provedor do sistema – o Banco do Brasil S/A – para a geração de 
chave e senha de acesso. A senha não é a da empresa licitante, ela é de responsabilidade da pessoa 
física que representa a empresa, sendo, portanto, pessoal e intransferível devendo ser mantida sob 
sigilo absoluto. 
5.2  As pessoas jurídicas ou empresas individuais deverão credenciar representantes, 
mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, atribuindo poderes para 
formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no “licitações-e”. 
5.2.1.  Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa licitante, 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. 
5.3  Para o credenciamento, os interessados deverão dirigir-se a qualquer agência do Banco 
do Brasil S.A, sediadas no País, para que façam sua adesão ao licitações-e. 
5.3.1  Para o licitante correntista do Banco, é necessário: 

5.3.1.1.  -firmar Termo de Adesão ao Regulamento; 
5.3.1.2. -nomear representante(s) (pessoa física), que será(ão) reconhecido(s) como legítimo(s) 

para realizar(em) negócios em seu nome e sob sua responsabilidade (Termo de Nomeação de 
Representante): 

a) O(s) representante(s) também será(ao) registrado(s) no sistema; 
b) Caso ele(s) não seja(m) correntista(s) do Banco, deverá(ao) fornecer cópia de identidade, 

CPF e comprovante de residência. 
5.3.2.   Para o licitante não correntista do Banco, é necessário: 

5.3.2.1.fornecer cópia do contrato social, do CNPJ e dos documentos pessoais dos sócios; 
5.3.2.2. firmar Termo de Adesão ao Regulamento; 
5.3.2.3.nomear representante(s) (pessoa física), que será(ão) reconhecido(s) como legítimo(s) 

para realizar(em) negócios em seu nome e sob sua responsabilidade (Termo de Nomeação de 
Representante): 

a) o representante também será(ao) registrado(s) no sistema; 
b) caso ele(s) não seja(m) correntista(s) do Banco, deverá(ao) fornecer cópia de identidade, 

CPF e comprovante de residência. 
5.4.  O aplicativo “licitações-e” pode ser acessado através dos endereços eletrônicos 
www.bb.com.br, acesso pelo link “Outros sites/licitações” ou diretamente www.licitacoes-e.com.br. 
5.5.  O Termo de Adesão ao Regulamento e o Termo de Nomeação de Representante podem 
ser obtidos na página do sistema Licitações, na internet, opção “Solicitação de credenciamento no 
Licitações”, ou fornecidos pelas agências do Banco. 
5.5.1.  Para possibilitar maior segurança aos participantes, o credenciamento não é feito pela 
internet. Ao preencher o formulário, o interessado estará fazendo apenas um pré-cadastramento, que 
será enviado à agência por ele escolhida para posterior efetivação. 
5.6.  A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderá ser utilizada 
em qualquer pregão eletrônico, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude 
de sua inabilitação perante o Cadastro de Fornecedores do Município de Marília – SP. 
5.7.  A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 
provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso. 
5.8.   O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema 
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ou ao Município responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda 
que por terceiros. 
5.9.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do 
licitante ou seu representante legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 
 
6  REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
6.1  O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com auxílio da equipe de apoio, que terá, 
em especial as seguintes atribuições: 
6.1.1  Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio, 
6.1.2  Responder as questões formuladas pelos licitantes, relativas ao certame, 
6.1.3  Abrir proposta de preços, 
6.1.4  Analisar a aceitabilidade das propostas, 
6.1.5  Desclassificar propostas indicando seus motivos, 
6.1.6  Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de 
menor preço, 
6.1.7  Verificar a Habilitação do licitante classificado em primeiro lugar, 
6.1.8  Declarar o vencedor, 
6.1.9  Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos, 
6.1.10  Elaborar a ata de sessão com auxílio eletrônico, 
6.1.11  Encaminhar o processo a Autoridade Competente para homologar, 
 
 

7 PARTICIPAÇÃO 
7.1  A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos. 
7.1.1  A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site 
www.licitacoes-e.com.br, opção “Acesso Identificado”. 
7.2  O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação previstas no Edital.  
7.3  O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
7.4  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
7.5  No caso de dúvida quanto à utilização da ferramenta Portal de Compras do Banco do 
Brasil, utilizar o suporte técnico através do telefone: 0800 729 0500. 
 
 
8  PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 
8.1   O encaminhamento de proposta inicial para o sistema eletrônico pressupõe o pleno 
conhecimento e atendimento às exigências legais e disposições deste Edital. O Licitante será 
responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
8.2   No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informadas 
no campo próprio todos os requisitos a saber: 
 8.2.1   O PREÇO TOTAL do Lote único para o qual pretende concorrer, de acordo com o 
Anexo I – Especificação dos Itens, com a inclusão de todos os custos operacionais, inclusive o frete de 
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sua atividade/fornecimento e os tributos eventualmente incidentes, bem como as demais despesas 
diretas e indiretas, não cabendo ao Instituto de Previdência do Município de Marília – IPREMM ou à 
Municipalidade nenhum custo adicional. 
 8.2.2 Deverão ter informações suficientes para sua análise em conformidade com o 
Anexo I, que deverão ser informados no campo “informações adicionais”, quando da 
formulação da proposta eletrônica, no aplicativo “licitações-e”. 

8.2.3 Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades no preenchimento da proposta 
eletrônica poderão ser sanadas pela licitante, após solicitação e/ou consentimento do Pregoeiro, desde 
que: da correção não se caracterize nova proposta e o preço final ofertado não sofra acréscimo. 
8.3    A apresentação da proposta implica na aceitação pelo licitante de que: 
 8.3.1 o prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 
corridos,contados da data de encerramento para entrega das propostas iniciais. 
 8.3.2   o prazo de pagamento ocorrerá até o dia 10 (dez) do mês subsequente à 
contratação. 
 8.3.3 Os pagamentos para a locação do presente objeto serão realizados conforme segue:  
 a) - Parcela única a ser realizada após os serviços de implantação que segue: Instalação; 
diagnóstico; adequação dos modelos de documentos emitíveis; conversão de dados; validação do 
software; instalação, configuração e treinamento de usuários; e  
 b) - 11 parcelas mensais e iguais referentes à manutenção, atualização e suporte técnico do 
sistema, que se iniciarão 30 (trinta) dias após o pagamento da implantação. 
  8.3.4 conhece todos os termos deste Edital e também responsabilizar-se-á pelo 
acompanhamento de todas ou quaisquer informações relativas a este processo. 
8.4 Poderão ser desclassificadas as ofertas que não atenderem às exigências do presente 
instrumento convocatório ou apresentem qualquer irregularidade capaz de dificultar o seu julgamento. 

8.5 Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes. 
 
 
9  HABILITAÇÃO 
9.1  Os documento exigidos para a habilitação neste processo licitatório constam no 
ANEXO 2. 
 
 
10  ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 
10.1  A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início à sessão pública do 
pregão eletrônico, com divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a 
aceitabilidade das propostas. 
10.2  Aberta a etapa competitiva, será considerado como primeiro lance a proposta inicial 
de menor valor apresentada por Lote. 
10.3  Os licitantes deverão estar conectados ao sistema para participarem da etapa de lances, 
podendo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
10.4   Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado. 
10.5  A cada lance ofertado o licitante será imediatamente informado de seu recebimento e 
respectivo horário de registro e valor. 
10.6  Os lances ofertados serão no MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE ÚNICO, com 
no máximo duas casas decimais, sendo desprezadas as demais. 
10.7  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. 
10.8  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema eletrônico. 
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10.9  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais 
participantes. 
10.10  A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento 
iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de até 
30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances.  

10.10.1 Quando houver um único licitante ou uma única proposta válida, caberá ao pregoeiro 
verificar a aceitabilidade do(s) preço(s) ofertado(s). 
10.11  Encerrada a fase de recebimento de lances, compete ao pregoeiro avaliar a 
aceitabilidade dos preços apresentados, verificando a perfeita consonância com as especificações e 
condições do edital, podendo encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha 
apresentado o lance de menor valor aceitável, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir 
sobre sua aceitação. 
10.12  O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento 
da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação 
do lance de menor valor. 
10.13.  Do licitante detentor da melhor oferta serão solicitados, pelo Pregoeiro, os 
documentos relativos à habilitação, de acordo com o Anexo 2 deste Edital e a proposta de preços 
atualizada, devendo ser remetidos através do e-mail:- licitacao1@marilia.sp.gov.br (digitalizados), 
no prazo máximo de 24 horas a contar da solicitação do Pregoeiro, com posterior encaminhamento 
do original ou cópia autenticada. 

10.13.1 O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima 
estabelecido, acarretará nas sanções previstas no item 16.5 e seguintes deste Edital. 
10.14  Se as propostas ou os lances de menores valores não forem aceitáveis, ou se os 
licitantes desatenderem às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as propostas ou os lances 
subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e a habilitação do participante, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. 
Nesta hipótese, o pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
10.15  A classificação das propostas e/ou lances apresentados e demais informações relativas 
à sessão pública do pregão, constarão da Ata. Ficando também a mesma disponibilizada na internet 
através do endereço eletrônico www.marília.sp.gov.br.  
 
 
11  PROPOSTA ESCRITA 
11.1  O licitante vencedor deverá enviar ao Pregoeiro, a Proposta de Preços escrita, 
conforme ANEXO 4, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo 
Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone, fax, email, nome e número do 
banco, número da agência e da conta bancária. Deverão acompanhar a proposta os documentos de 
Habilitação em originais ou cópias autenticadas. 
11.1.1 O prazo máximo para o envio do solicitado no item acima é de 03 (três) dias úteis, contados 
da data da sessão pública virtual, sendo que o endereço é: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA 
– DIRETORIA DE LICITAÇÃO,  AV. SANTO ANTONIO, 2377 – B. SOMENZARI – MARÍLIA – 
SP – CEP 17506-040, A/C de Ademir Aparecido Flausino– Pregoeiro. 
11.2  A proposta escrita deverá conter: 
11.2.1  Especificação completa do sistema oferecido com informações técnicas que 
possibilitem a sua completa avaliação, totalmente conforme descrito no ANEXO 1, deste Edital. 
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11.2.2  Valores oferecidos após a etapa de lances. 
11.2.3  Prazo de validade da Proposta: - Conforme edital. 
11.2.4  Prazo de entrega:- Conforme edital. 
11.2.5  Condição de pagamento:- Conforme edital 
 
 
12  CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
12.1  Para julgamento será adotado o critério MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE 
ÚNICO. 
12.2  Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da 
legislação em vigor. 
12.3  Para julgamento também será observada a Lei Complementar 123/2006 – ME e 
EPP  

12.3.1   Em caso de empate, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006, será assegurada, 
como critério de desempate, preferência de contratação para a microempresa, empresas de pequeno 
porte ou microempreendedor individual, cuja proposta seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior 
à proposta mais bem classificada no final dos lances do pregão; 

12.3.1.1Para efeito do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 
12.3.1.2Encerrada a fase de lances, o licitante enquadrado como microempresa, empresa de 

pequeno porte ou microempreendedor individual mais bem classificado será convocado para 
apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, no prazo máximo de 05 minutos após o 
encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

12.3.1.3Em caso de apresentação da nova proposta, na forma do subitem “12.3.1.2”, será 
examinada a aceitabilidade da proposta e os requisitos de habilitação; 

12.3.1.4Não sendo apresentada nova proposta, na forma o subitem “12.3.1.2”, ou não 
ocorrendo a contratação, serão convocadas as microempresa ou empresa de pequeno porte ou 
microempreendedor individual remanescentes que porventura se enquadrem na situação de empate, na 
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito; 

12.3.1.5O direito de preferência previsto neste item somente se aplicará quando a melhor 
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 
microempreendedor individual; 

12.3.1.6Não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou 
microempreendedor individual na forma do item anterior, o objeto será adjudicado em favor da 
proposta originalmente vencedora do certame, após o cumprimento dos requisitos de aceitabilidade da 
proposta e dos documentos de habilitação do licitante; 

12.3.1.7Sendo declarado Habilitado, o pregoeiro convocará o licitante habilitado para 
apresentação da DEMONSTRAÇÃO DE FUNCIONALIDADES DO SISTEMA PROPOSTO desta 
licitação, que deverá ocorrer em 5 (cinco) dias úteis após a sessão, devendo todos os licitantes serem 
notificados em ata do dia indicado para demonstração em epígrafe.  

12.3.1.8A equipe técnica devidamente designada, assistirá à DEMONSTRAÇÃO, verificando 
a conformidade do sistema proposto com o ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO, constante do 
Edital, sendo assegurada a presença e participação das demais licitantes na apresentação. 

12.3.1.9A DEMONSTRAÇÃO será realizada através da execução de 60% das 
funcionalidades,conforme estabelecido no ANEXO 7 - ROTEIRO PARA PROVA DE CONCEITO, 
em seu item  4 - PROVA DE CONCEITO” da página 40 à página 43. 

 
12.3.1.10 Todos os recursos deverão ser trazidos pela licitante, disponibilizando tantos 

técnicos quantos necessários, computadores, etc. para as demonstrações. 
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12.3.1.11Concluída a DEMONSTRAÇÃO da licitante de menor preço, verificada a 
comprovação ao atendimento das especificações obrigatórias, conforme o ANEXO I e MEMORIAL 
DESCRITIVO, constante do Edital e aceita a sua DEMONSTRAÇÃO, o pregoeiro anunciará a 
licitante como vencedora do certame. 

12.3.1.12Se a licitante não atender aos requisitos da DEMONSTRAÇÃO, o pregoeiro 
examinará a oferta subseqüente, bem como sua Habilitação, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo a DEMONSTRAÇÃO da proponente, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, 
até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 

12.3.1.13Constatado o atendimento das exigências previstas no Edital e, na hipótese da 
inexistência de recursos, a licitante será declarada adjudicatária do certame. 

12.3.1.14 Não poderá haver desistência das propostas e/ou lances ofertados, sujeitando-se 
a licitante desistente às penalidades, conforme artigo 7.º da Lei Federal n.º 10.520/02. 

 
 
13   DOS ESCLARECIMENTOS, QUESTIONAMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO 
DO ATO CONVOCATÓRIO 

13.1  Os pedidos de esclarecimentos/questionamentos referentes ao presente pregão 
Eletrônico deverão ser enviados à Autoridade Competente, até as 17:00 horas do dia 13/07/2020, por 
meio eletrônico, via Internet no endereço www.licitacoes-e.com.br, Suas Licitações, Acolhimento de 
Propostas, PE-001/2020-IPREMM, Incluir Mensagem ou através do e-
mail:licitacao1@marilia.sp.gov.br ou ainda protocolado na Diretoria de Licitações, Av. Santo 
Antonio, 2377 – B. Somenzari – MARÍLIA – SP – CEP 17506-040. 
13.2  Os esclarecimentos serão respondidos e disponibilizados no endereço eletrônico acima 
mencionado. 
13.3  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 
os licitantes, no endereço web www.licitacoes-e.com.br, Suas Licitações, Acolhimento de Propostas, 
PE-001/2020-IPREMM, Incluir Mensagem. 
13.4  Até as 17:00 horas do dia 13/07/2020, o ato convocatório poderá ser impugnado nos 
termos do Artigo 41 da Lei Federal 8.666/93 e seus parágrafos, no endereço eletrônico por meio 
eletrônico, via Internet no endereço www.licitacoes-e.com.br, Suas Licitações, Acolhimento de 
Propostas, PE-001/2020-IPREMM, Incluir Mensagem ou através do e-
mail:licitacao1@marilia.sp.gov.br ou ainda protocolado na Diretoria de Licitação, Av. Santo Antônio, 
2377, Bairro Somenzari, Marília/SP, CEP-17.506-040. 
13.5  No caso de retificação do Edital, que não implique em sua republicação, o 
credenciamento e as propostas porventura encaminhadas continuam válidos. 
13.6  Eventuais retificações deste edital serão disponibilizadas no endereço eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br e Portal desta entidade (www.marilia.sp.gov.br/licitacao). 
13.7  É de responsabilidade do fornecedor o acompanhamento do processo pelo site do 
Banco do Brasil, no endereço www.licitacoes-e.com.br, até a data da realização da sessão pública.  
13.8  Não serão conhecidos pedidos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo licitante. 
13.9  As dúvidas a serem solucionadas, deverão ser encaminhadas através de e.mail ou 
protocoladas na Diretoria de Licitação, observando as disposições contidas na Lei Federal nº 
10.527/2011 e Decreto nº 12395/2018.  
 
 
14  DOS RECURSOS, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
14.1  Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo licitante. 
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14.2  A intenção de interpor recurso poderá ser promovida pelo licitante, depois de 
declarado o vencedor da disputa pelo pregoeiro. O Sistema aceitará a intenção do licitante, nas 24 
horas, imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor. O fornecedor desclassificado antes 
da fase de disputa também poderá manifestar a sua intenção de interpor recurso naquele momento. O 
recorrente manifestará sua intenção com registro da síntese de suas razões. 
14.3  Manifestada a intenção em recorrer, de conformidade com o item anterior, o 
representante da recorrente, juntará memoriais no prazo de 03 (três) dias. Os demais interessados 
ficam, desde logo, intimados a apresentarem contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo do recorrente.  
14.4  A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de 
recurso. 
14.5  Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios 
ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
14.6  Os recursos contra decisões do Pregoeiro terão efeito suspensivo. 
14.7  O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
14.8  Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 
 
 
 
 
15                     MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
15.1  A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, 
definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das 
sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal. 
15.2   No caso de inexecução parcial do ajustado ficará a empresa vencedora sujeita a multa 
de 30% (trinta por cento) do valor dos equipamentos não entregues; 
15.3   No caso de inexecução total do ajustado ficará a empresa vencedora sujeita a multa de 
50% (cinqüenta por cento) do valor dos equipamentos não entregues. 
15.4   Em caso de atraso no cumprimento do prazo de entrega, estará a vencedora sujeita às 
seguintes penalidades, sempre relativas ao valor empenhado. 
 15.4.1 Atraso de até 10 dias, multa de 0,25% ao dia. 
 15.4.2 Atraso de 11 a 20 dias, multa de 0,50% ao dia. 
 15.4.3 Atraso superior a 20 dias, multa de 1% ao dia.  
15.5  Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
celebrarem o contrato, deixarem de entregar ou apresentarem documentação falsa, exigida para a 
licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou 
fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou 
cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo 
da reparação dos danos causados ao Instituto de Previdência do Município de Marília – IPREMM e à 
Prefeitura Municipal de Marília, pelo infrator: 
   15.5.1 Advertência 
   15.5.2 Multa 
  15.5.3 Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo 
prazo de até 02(dois) anos. 
  15.5.4 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou penalidade. 
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15.6   Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei. 
 
 
16  DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

16.1  Na execução dos serviços deverão ser obedecidos os itens do memorial descritivo, 
constante no Anexo1- (Termo de Referência); 
16.2  Será rejeitado serviço com especificação diferente da constante no Anexo I e 
Memorial Descritivo; 
 
17  DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES GERAIS 
17.1  A solução integrada deverá ser instalada pela contratada, após a assinatura do termo de 
contrato, observado o prazo de instalação informado na proposta e o disposto no item 15.4 da cláusula 
15 deste edital, sendo certo que todas as despesas necessárias correrão exclusivamente por conta da 
contratada.  
17.2  Todas as despesas necessárias ao fiel cumprimento do objeto do termo de contrato 
correrão exclusivamente por conta da contratada, inclusive aquelas relacionadas com os programas em 
si, os serviços de instalação, funcionamento, conversão total de dados, apresentação, treinamento de 
pessoal, além dos deslocamentos, diárias, estadias, e, custo com pessoal para atendimentos técnicos 
“in-loco”, quando requisitado pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA 
– IPREMM.  
17.3  No caso de necessidade de atendimento in-loco, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA – IPREMM notificará a contratada que terá o prazo máximo de 12 
(doze) horas para resolução do problema identificado. Em caso de necessidade de deslocamentos, 
hospedagem e alimentação dos técnicos, as despesas correrão exclusivamente por conta da contratada, 
devendo tais custos estar previstos no valor ofertado da locação mensal.  
17.4  Imediatamente após a assinatura do termo de contrato, a contratada deverá dar início 
aos trabalhos de implantação da solução integrada e conversão dos dados contidos atualmente em uso 
pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA – IPREMM. O prazo máximo 
para que a solução integrada esteja totalmente implantada e plenamente operante em todas suas 
funções, e, com todos os dados convertidos, não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, contados da data 
da assinatura do termo de contrato. 
17.5  Depois de implantado a solução integrada e convertido os dados, a empresa contratada 
deverá realizar a apresentação oficial da nova solução aos usuários e técnicos do INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA – IPREMM, visando apurar o efetivo atendimento 
de todas as condições exigidas pelo edital, e, o funcionamento pleno para todas as áreas licitadas. 

17.5.1  Constatadas irregularidades no funcionamento da solução integrada, o INSTITUTO 
DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA – IPREMM poderá determinar à contratada a 
correção da falha, devendo a nova solução ser adequada inteiramente ao exigido pelo edital, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 
contratado. 

17.5.1.1 No caso de recusa da empresa em corrigir o problema, na reincidência, ou mesmo em 
caso de ultrapassado o prazo concedido, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 
MARÍLIA – IPREMM poderá, com fundamento nos artigos 77, e 78, I, II, III, IV, V, VII, e, VIII da 
Lei n.° 8.666/93, determinar a rescisão unilateral do contrato, e aplicar à contratada as penalidades 
legais definidas na cláusula 15 deste edital.  
17.5.2  Estando integralmente de acordo, a solução integrada deverá entrar em operação, 
somente após a data de emissão da ordem de serviços pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DE MARÍLIA – IPREMM.  
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17.5.3  Para efeito de pagamentos do valor da locação, somente serão considerados os 
períodos após a emissão da ordem de serviços e entrada em funcionamento da nova solução 
contratada.  
17.5.4  O período de implantação, conversão de dados, apresentação da solução integrada e 
correção de eventuais falhas não será computado para efeito de pagamento, não sendo devido, 
portanto, o pagamento de mês de locação até a efetiva entrada em funcionamento da nova solução 
contratada.  
17.5.5  Será acrescida a vigência do contrato o período de implantação da solução integrada. 
17.6  São obrigações da contratada, além daquelas implícitas nas cláusulas do edital, anexos 
e termo de contrato:  

17.6.1 Implantar a nova solução integrada licitada, objeto desse contrato, de acordo com as 
melhores técnicas e com pessoal capacitado e nos prazos estipulados. 

17.6.2 Manter o técnico da CONTRATANTE, encarregado de acompanhar os trabalhos, a par 
do andamento do projeto, prestando-lhe todas as informações necessárias.  

17.6.3 Corrigir eventuais problemas de funcionamento da solução integrada.  
17.6.4 Caso necessite, ministrar palestras e treinamento ao pessoal da CONTRATANTE, por 

ocasião da entrega da solução integrada.  
17.6.5 Prestar manutenção a solução integrada. 
17.6.6 Na expiração contratual, fornecer à CONTRATANTE, cópias dos arquivos 

atualizados, os quais se destinarão à conversão para outro programa que venha a ser contratado.  
17.6.7 O fiel cumprimento de todas as cláusulas e condições expressadas no edital, anexos e 

termo de contrato. 
17.6.8 Manter sigilo absoluto das informações processadas.  

 17.6.9 Sob pena de não recebimento do objeto deste certame e instauração do devido 
processo administrativo, a nota fiscal que acompanha o objeto deste certame, deverá ser emitida pela 
mesma empresa vencedora deste pregão, ou seja pelo dados da empresa constante na nota de 
empenho. Portanto, se a empresa participou com documentos da matriz, a nota fiscal deve ser da 
matriz; se participou com documentos da filial a nota fiscal deve ser emitida pela filial 
 
 

18  DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E FUNCIONAMENTO 
18.1  O objeto da presente licitação será recebido: 

18.1.2  provisoriamente para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a 
especificação; 

18.1.2 definitivamente, após a verificação da qualidade e perfeito funcionamento do objeto, e 
consequente aceitação. 
18.2  Serão rejeitados no recebimento, os softwares fornecidos/instalados com 
especificações diferentes das constantes do ANEXO I e Memorial Descritivo e das informadas na 
PROPOSTA, devendo a sua substituição ocorrer na forma e prazos definidos no item 18.3 abaixo. 
18.3  Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por 
escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

 b) se disser respeito à diferença no funcionamento, determinar sua complementação ou 
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
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 b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 
com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por 
escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 
 
19                     CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
19.1  Em relação à CONDIÇÃO DE PAGAMENTO deverá ser observado o que segue: 

19.1.1 Os pagamentos para a locação do presente objeto serão realizados conforme segue:  
  a) - Parcela única a ser realizada após os serviços de implantação que segue: 
Instalação; diagnóstico; adequação dos modelos de documentos emitíveis; conversão de dados; 
validação do software; instalação, configuração e treinamento de usuários e  
  b) - 11 parcelas mensais e iguais referentes à manutenção, atualização e suporte 
técnico do sistema, que se iniciarão 30(trinta) dias após o pagamento da implantação. 

19.1.2 Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente daquela definida no 
item anterior. 

19.1.3 Não serão consideradas as propostas com condições de pagamento “Antecipado” e 
com prazo contado “Da emissão da Nota Fiscal”. 

19.1.4 O Instituto de Previdência do Município de Marília – IPREMM NÃO efetuará 
pagamento através de cobrança bancária (boleto). Os pagamentos serão efetuados por meio de 
Ordem de Pagamento Bancária, mediante crédito em conta corrente, devendo para tanto a 
Licitante indicar no Modelo de Proposta os Dados Bancários: nº do Banco, Agência, nº da Conta 
corrente e Código de identificação se houver. 

19.1.5 Havendo atrasos nos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, poderá haver 
incidência de correção monetária com base no IGP-M/FGV, calculados entre a data final do período 
de adimplemento de cada parcela e a do efetivo pagamento, devendo, entretanto ser solicitado pela 
CONTRATADA, através de requerimento protocolado no Ganha Tempo Municipal. 
 
 
20 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

20.1   As despesas decorrentes da contratação do objeto licitado correrão por conta da 
seguinte dotação orçamentárias: 
 
ORGÃO 04 IPREMM 
UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA 

04.01.00 IPREMM 

CATEGORIA ECONOMICA 3.3.90.39 Outros Serv. De Terc. Pessoal Jurídica 
FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA 

09.271.0401.2.401  

 
 
21 CONTRATO 
21.1  A empresa vencedora será convocada dentro do prazo de 05(cinco) dias úteis da data 
da homologação e adjudicação, pela Procuradoria do IPREMM, para firmar o contrato. 
21.2  O não comparecimento para firmar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados do recebimento da convocação de que trata o item acima, facultará a Administração 
adjudicar o objeto do certame a segunda classificada, consoante o disposto no Artigo 64 e parágrafos 
da Lei 8.666/93. 
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21.3  O contrato vigorará pelo prazo de 12 meses, contados a partir da sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite previsto no Artigo 57, IVda Lei 
Federal 8.666/93. 
 
 
22 DO REAJUSTE 

22.1  O valor do contratado será fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) meses 
de acordo com a Lei Federal n.º 9.069/95.  
22.2  Ultrapassado o período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do 
Contrato, o mesmo poderá ser reajustado para reposição da perda inflacionária, mediante 
requerimento da CONTRATADA, pelo índice anual do IGPM fornecido pela FGV ou outro 
que vier a substituí-lo a fim de manter o valor real de mercado.  
 
 
23  ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
23.1  Os licitantes PODERÃO agendar dia e horário para visita técnica, no 
IPREMM, sito a Av. Pedro de Toledo, nº 1.041, Bairro Palmital – Marília/SP, fone (014) 
3414-1013, com a Sra. Thais Lopes Franco. 
23.2  Na visita técnica, que é facultativa, serão feitos os esclarecimentos pertinentes 
aos serviços, contudo sua não realização não motiva descumprir as obrigações pertinentes a 
esse objeto. 
23.3  Quando solicitada a visita, o agendamento deverá ser realizado a partir da 
publicação do edital até o dia 10/07/2020. 
23.4  Para visita técnica no local, a empresa proponente deverá enviar responsável, 
munido de documento com autorização. 
23.5  Caso seja realizada a visita, deverá ser feita uma Declaração de Visita, 
comprovando-se a visitação ao local, devendo ser assinada por um servidor do referido 
Instituto e pelo interessado que realizar a visita. Essa declaração deverá ser apresentada no dia 
da sessão do Pregão, juntamente com os documentos de Habilitação (envelope nº 2). 
23.6  Caso a empresa licitante julgue desnecessária a visita ao local, deverá 
apresentar, no dia da sessão do Pregão juntamente com os documentos de Habilitação 
(envelope nº 2), Declaração de que tem ciência de todas as condições necessárias e 
especificações técnicas pertinentes para a execução do objeto licitado e de todos os 
aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução do mesmo. 
23.7  Nenhum licitante, em nenhum momento, poderá alegar desconhecimento da 
estrutura técnica a pretexto para não executar o serviço objeto da contratação nos termos 
requeridos neste Processo Licitatório. 
 

24  DISPOSIÇÕES FINAIS 
24.1  A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA – IPREMM revogá-la, no 
todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou 
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado 
disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. OINSTITUTO DE 
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PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA – IPREMM poderá, ainda, prorrogar, a qualquer 
tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 
24.2  O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do 
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do 
pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis; 
24.3  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; 
24.4  Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 
fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação; 
24.5  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 
do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta. 
24.6  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; 
24.7  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. 
24.8  Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro; 
24.9  A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos 
deste Edital; 
24.10  Não cabe ao Banco Brasil S/A qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas 
pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens 
ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada. 
24.11  De sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os 
atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 
24.12  O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste 
Edital será o da COMARCA DE MARÍLIA, considerado aquele a que está vinculado o Pregoeiro. 
24.13  O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atenderão aos interessados no horário de 08:00hs 
às 14:00hs, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA - 
DIRETORIA DE LICITAÇÕES, para melhores esclarecimentos; 
24.14  No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 
Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, 
retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados;  
 
24.15  Informações complementares que se fizerem necessárias deverão ser procuradas pelo 
interessado na Diretoria de Licitações da Secretaria Municipal da Fazenda, Av. Santo Antonio, 2377 – 
B. Somenzari – Marília/SP – CEP 17506-040- Email: licitacao1@marilia.sp.gov.br. 
 
Marília/SP, aos  
 

 
 

____________________________ 
Mônica Regina da Silva 

Presidente Executiva do IPREMM 
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ANEXO 1 
 
 
Pregão Eletrônico- 001/2020 - IPREMM 
Contratação de empresa especializada em software, para locação de sistema de gerenciamento 
de Folha de pagamento e de benefícios previdenciários, conforme Anexo I e Memorial 
Descritivo, que fazem parte integrante deste Edital, destinados ao Instituto de Previdência do 
Município de Marília – IPREMM. 
 

 
LOTE ÚNICO 

 
 
Item 

 
 

Qtde 

 
 

Unid. 

 
 

Descrição 

 
VALORES  

 
Valor Unitário Valor Total 

 
 

1 

 
 

1 

 
 
SERV. 

 
 

IMPLANTAÇÃO E 
TREINAMENTO, CONFORME 

TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

 
 

R$ XXX.XXX,XX 

 
 

R$ XXX.XXX,XX 
 

 
 
2 

 
 

11 
 
 

 
 

MÊS 

LOCAÇÃO DOS SOFTWARES 
(PROTEC, PREVFOLHA, 

PROTOCOLO E ATUALIZAÇÃ 
ONLINE, CONFORME TERMO DE 

REFERÊNCIA. 

 
 
 
 

R$ XXX.XXX,XX 

 
 
 
 

R$ XXX.XXX,XX 

 
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (SOMATORIA DOS ITENS 1 + 2):      R$ XXX.XXX,XX 

 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO (TERMO DE REFERÊNCIA) 

 

MÓDULO DE GESTÃO PROTOCOLO: 

 

 Cadastrar setores/departamentos; 

 Cadastrar e controlar automaticamente a numeração de protocolos e de processos por 
tipo/categoria; 

 Selecionar e incluir os dados dos servidores municipais, nos requerimentos protocolados pelos 
mesmos; 

 Controlar o fluxo de processos (entrada e saída dos documentos nos setores/departamentos); 

 Emitir relatórios gerenciais por: nome ou número do servidor; número de protocolo; data e hora 
de entrada; por situação (em andamento, arquivado, setor, etc.); 

 Emitir requerimento contendo dados do servidor, motivo do requerimento, data, hora e local, e 
protocolo a ser fornecido ao requerente; 
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 Emitir etiqueta com número de protocolo e demais dados de identificação; 

 Visualizar todos os protocolos pendentes para despacho assim como quantidade de dias em 
aberto, para um melhor atendimento ao requerente; 

 Configurar de modo optativo controle de recebimento de protocolo por setor no acesso ao 
sistema, gerando garantia de visualização do protocolo para despacho, para cobrança efetiva da 
execução; 

 Apensar um processo de protocolo mais recente a outro protocolo já realizado; 

 Reabrir protocolo para qualquer tipo de tramitação; 

 Possibilitar ao operador do sistema ser responsável por um ou mais setores de tramitação do 
mesmo; 

 Consultar holerites para informações aos requerentes, exclusivamente aos servidores ativos, 
aposentados e pensionistas, para agilizar o atendimento; 

 Consultar Informes de Rendimentos para declaração de imposto de renda, exclusivamente aos 
servidores ativos, aposentados e pensionistas, para agilizar o atendimento; 

 

MÓDULO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS: 
 

CADASTRO DE PESSOAL 
 
 Permitir a captação e manutenção de informações pessoais de todos os servidores com no 

mínimo os seguintes dados: matrícula, nome, filiação, data de nascimento, sexo, grau de 
instrução, estado civil, fotografia, endereço, CPF, PIS, RG (número, órgão expedidor e data de 
expedição), carteira de trabalho (número e série), carteira de habilitação, naturalidade, 
nacionalidade, tipo sanguíneo. Identificar se é doador de sangue e se é Deficiente Físico;  

 Permitir a captação e manutenção de informações do vínculo que o servidor teve e/ou tem com 
o Órgão, com no mínimo os seguintes dados: regime jurídico, vínculo, cargo, salário, carga 
horária semanal, data de nomeação, data de posse, data de admissão, data de término de contrato 
temporário, lotação, unidade orçamentária, horário de trabalho, tipo de ponto, local de trabalho;  

 Permitir a captação e manutenção de informações da qualificação profissional incluindo a 
escolaridade, formação, treinamentos realizados e experiências anteriores; 

 Controlar os dependentes de servidores para fins de salário família e imposto de renda 
realizando a sua baixa automática na época devida conforme limites e condições previstas em 
lei para cada dependente; 

 Permitir o cadastramento de servidores em diversos regimes jurídicos como: celetistas, 
estatutários, regime jurídico único e contratos temporários; 

 Registrar e manter o histórico das alterações de nome, cargo, salário, unidade gestora, lotação, 
custeio, vínculo, regime jurídico, local de trabalho e banco/agência/conta bancária dos 
servidores, registrando as informações de: motivo da alteração, data e hora da operação e 
usuário que efetuou a alteração; 

 Permitir o cadastramento de todas as referências salariais contendo no mínimo o símbolo da 
referência e o histórico dos valores salariais para cada referência; 

 Permitir o cadastramento de todos os cargos do quadro de pessoal de natureza efetivo, 
comissionado e temporário com no mínimo a nomenclatura, natureza, grau de instrução, 
Cadastro Brasileiro de Ocupações - CBO, referência salarial inicial, quantidade criada, data e 
motivo de extinção, com possibilidade de incluir movimentação de suplementação ou anulação 
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de cargos, influenciando nos relatórios quantitativos do quadro de ocupação, registrar as 
atribuições necessárias em cada cargo; 

 Permitir a entrega de documentos, holerites mediante identificação biométrica aos servidores, 
beneficiários ou terceiros devidamente autorizados e cadastrados; 

 Possuir “atalhos” para consulta de dados dos servidores permitindo, que de um mesmo local 
possam ser consultadas diversas informações, como: dados financeiros, dependentes, licenças e 
afastamentos, férias e licença prêmio; 

 Estabelecer um único código de registro para o servidor, para que através deste possam ser 
aproveitados os dados cadastrais de servidor que já trabalhou no Órgão Público e permitir 
controlar todos os vínculos empregatícios que o servidor tenha ou venha a ter com este, 
possibilitando a consulta de dados históricos, independente do período trabalhado;  

 Validar dígito verificador do número do CPF; 
 Validar dígito verificador do número do PIS; 
 Permitir o cadastramento do Plano de Cargos, informando, os cargos aprovados e a quantidade 

de vagas aprovadas para cada cargo na unidade; 
 Permitir o cadastramento e controle dos vínculos dos servidores efetivos, que estão nomeados 

em cargo de comissão possibilitando a consulta das informações cadastrais de ambos os 
vínculos; 

 Emitir as fichas de dados cadastrais dos servidores; 
 Localizar servidores por nome ou parte dele, número de matrícula, número de arquivo ou por 

dado geral ou outra especificação necessária pelo Instituto; 
 Permitir a inclusão de um novo contrato a partir de informações de um contrato já existente, 

selecionando um ou vários servidores;  
 Possibilitar a configuração das formas de desligamento por regime de trabalho e motivo de 

rescisão, para garantir que não seja informado um desligamento inadequado para o servidor; 
 Possibilitar a configuração das formas de admissão por regime de trabalho, categoria 

funcional, regime previdenciário e tipo de admissão, para garantir que não seja admitido um 
servidor com informações fora dos padrões permitidos; 

 Permitir transferência coletiva nos itens (local de trabalho, lotação, custeio, cargo, padrão de 
salário); 

 Permitir lançamentos coletivos nos itens (lançamentos fixos, lançamentos variáveis, 
mensagens nos holerites e lançamentos no currículo funcional); 

 Permitir a importação dos números das pastas dos prontuários dos beneficiários do IPREMM, 
constantes em seus cadastros, a fim de que seja preservada a numeração utilizada atualmente;  

 Permitir numeração crescente sequencial, de forma automática, a cada novo cadastro de 
beneficiário, a ser utilizada para marcação do número da pasta do prontuário do 
inativo/pensionista, bem como permitir a utilização do número concedido a um beneficiário 
quando de sua perda de benefício, sendo que nesse caso, o número de pasta utilizado até então 
para o seu prontuário, ficará disponível e será utilizado para o próximo cadastro; 

 Emissão de Carteirinhas para aposentados e pensionistas; 

 

FÉRIAS 
 
 Manter o cadastro de todos os períodos aquisitivos de férias dos servidores desde a admissão 

até a exoneração; 
 Permitir o lançamento de mais de um período de gozo para o mesmo período aquisitivo de 

férias controlando o saldo restante dos dias de férias; 
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 Permitir o lançamento de férias em gozo e pecúnia para o mesmo período aquisitivo 
controlando o saldo restante dos dias de férias; 

 Permitir o pagamento de 1/3 de férias integral ou proporcional a cada período de gozo 
lançado; 

 Permitir o apostilamento das férias em gozo por necessidade da administração, devolvendo os 
dias apostilados para o saldo das férias para gozo oportuno; 

 Emitir relação de férias vencidas e a vencer por unidade administrativa; 
 Emitir os Avisos de Férias; 
 Permitir o lançamento de um mesmo período de gozo para um grupo de servidores; 
 

LICENÇA PRÊMIO 
 
 Manter o cadastro de todos os períodos aquisitivos (quinquênios) de licença prêmio dos 

servidores desde a admissão até a exoneração; 
 Permitir o lançamento de mais de um período de gozo para o mesmo período aquisitivo de 

licença prêmio controlando o saldo restante dos dias; 
 Permitir o lançamento de licença prêmio em gozo e pecúnia para o mesmo período aquisitivo 

controlando o saldo restante dos dias; 
 Permitir o apostilamento de licença prêmio em gozo por necessidade da administração, 

devolvendo os dias apostilados para o saldo da licença prêmio para gozo oportuno; 
 

FREQUÊNCIA 
 
 Efetuar o lançamento de todos os tipos de licenças, a seguir: licença gala, licença nojo e 

licença sem vencimento e demais previsões legais, informando no mínimo a identificação do 
servidor, tipo de licença, documento apresentado, data de início e término da licença; 

 Possuir controle de licenças por servidor, com tipo, período de gozo, tipo e descrição; 
 Permitir o lançamento de ocorrências que impliquem na vida funcional do servidor, com a 

informação da data da ocorrência e quantidade de dias, tais como: falta abonada, falta 
injustificada, suspensão, horas extras; 

 Integrar com módulo de Ponto Eletrônico exportando para este as informações de licenças, 
afastamentos, férias, licença prêmio e desligamentos, para que possam ser justificadas as 
ausências no ponto através destes dados, e importar os dados do ponto para processamento em 
folha de pagamento; 

 Garantir o registro de uma única informação em um período na frequência, não permitindo 
duplicidade de lançamento; 

 Permitir o controle e registro de justificativas para faltas descontadas indevidamente com 
possibilidade de restituição na folha de pagamento a partir do registro da justificativa; 

 Permitir o lançamento da frequência de forma descentralizada, ou seja, cada Unidade 
Administrativa poderá lançar a frequência dos servidores que estão lotados nela. Para as 
unidades que tem acesso ao banco de dados, disponibilizar lançamento diretamente na rotina de 
frequência, e para unidades que não tem acesso à rede possibilitar que estas informações sejam 
enviadas em meio-magnético para o setor de recursos humanos para a importação dos dados 
para o banco de dados da folha de pagamento, verificando e consolidando as informações para o 
processamento da folha de pagamento mensal. 

 Possuir calendário de feriados e dias úteis; 
 Permitir o lançamento de uma ocorrência na frequência informando o período em que 

aconteceu evitando desta forma que sejam realizados vários lançamentos da mesma ocorrência 
para um mesmo servidor; 
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 Controlar os lançamentos de Falta Abonada não permitindo inserir além do limite estabelecido 
por controle do próprio usuário; 

 Gerar automaticamente faltas sem DSR quando do lançamento da falta injustificada em dia 
útil; 

 Permitir o lançamento de faltas e licenças de ½ dia e demais ocorrências que influenciem na 
contagem de efetivo exercício. Este lançamento deverá influenciar na contagem de tempo de 
serviço, caso esteja configurado; 

 Emitir relatórios de ocorrências dos servidores com filtro, permitindo a pesquisa de várias 
ocorrências de uma só vez, conforme selecionado; 

 Permitir anotações das horas extras realizadas pelos servidores, com opção de registro para 
pagamento ou cômputo em banco de horas, sendo possível, ao anotar neste último caso, o 
acréscimo automático de 50% (cinquenta por cento), se assim solicitado. 

 

CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO 
 
 Calcular o tempo de efetivo exercício para fins de adicional por tempo de serviço, abatendo as 

faltas injustificadas e as licenças não contadas como efetivo exercício, emitindo relatório e 
certidão para concessão e atualização do percentual concedido para pagamento em folha, 
controlando os períodos aquisitivos, prorrogando ou cancelando os mesmos, conforme 
necessidade; 

 Calcular o tempo de efetivo exercício para fins de adicional sexta-parte, abatendo as faltas 
injustificadas e as licenças não contadas como efetivo exercício, emitindo relatório e certidão 
para concessão e atualização do percentual concedido para pagamento em folha, controlando os 
períodos aquisitivos, prorrogando ou cancelando os mesmos, conforme necessidade; 

 Calcular o tempo de efetivo exercício para fins de licença prêmio, abatendo as faltas 
injustificadas e as licenças não contadas como efetivo exercício, emitindo relatório e certidão 
para concessão dos dias de licença prêmio, controlando os períodos aquisitivos, prorrogando ou 
cancelando os mesmos, conforme necessidade; 

 Calcular o tempo de efetivo exercício para fins de férias, abatendo as faltas injustificadas e as 
licenças não contadas como efetivo exercício, concedendo os dias de direito de gozo de férias, 
controlando os períodos aquisitivos, prorrogando ou cancelando os mesmos, conforme 
necessidade; 

 Calcular o tempo de efetivo exercício para fins de progressão salarial, abatendo as faltas 
injustificadas e as licenças não contadas como efetivo exercício, emitindo relatório e certidão 
para concessão e atualização do salário para pagamento em folha, controlando os períodos 
aquisitivos, prorrogando ou cancelando os mesmos, conforme necessidade; 

 Calcular o tempo de efetivo exercício para fins de aposentadoria, abatendo as faltas 
injustificadas e justificadas e as licenças não contadas como efetivo exercício, emitindo certidão 
demonstrando o tempo de efetivo exercício até a data atual. Permitir a informação de tempos 
anteriores oriundos de outros órgãos, consolidando todo o tempo na certidão para fins de 
aposentadoria; 

 

MÓDULO DE CADASTRAMENTO/RECADASTRAMENTO PREVIDENCIÁRIO: 

 

 Cadastrar órgãos, entidades e servidores municipais, mediante importação de dados existentes 
no cadastro dos entes municipais, com parametrização de dados como alíquotas (servidor e 
patronal), salários e idades e demais dados dos servidores, dependentes e pensionistas; 
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 Recadastrar dados de servidores ativos, inativos e pensionistas, com registro e armazenamento 
de fotos e impressão digital e digitalização de documentos dos servidores; 

 Integrar com os Sistemas SISOBI e SIPREV-MPS do Ministério da Previdência e Assistência 
Social, permitindo a importação e exportação de dados; 

 Exportar dados para avaliação atuarial; 

 Comunicar com o sistema de Departamento de Pessoal dos demais entes municipais, 
possibilitando a importação de dados dos novos servidores, dependentes, remunerações e 
contribuições de forma eletrônica, sem a necessidade de digitação dos dados (através de 
arquivos .txt); 

 Controlar grupo familiar e cadastro dos dependentes informando o tipo de vínculo com o 
servidor, data de nascimento, documentos pessoais e grau de capacidade;  

 Cadastrar automaticamente os índices de atualização de salários e aplicação automática no 
cálculo da média;  

 Recadastrar segurados do IPREMM, ativos, inativos e pensionistas, utilizando a identificação 
biométrica; 

 Controlar recadastramentos realizados; 

 Crítica de duplicidade de inscrição previdenciária para fins de verificação em casos não 
legalmente acumuláveis;  

 Possibilitar cadastro do histórico de trabalho dos servidores, destacando o tempo em Regime 
Geral de Previdência Social e outros Regimes Próprios de Previdência Social;  

 Manter o registro de todos os afastamentos sem remuneração;  

 Emitir relatórios gerenciais: por servidores (completo, simplificado, por local de trabalho, por 
tempo de contribuição, por idade, etc.); por ente municipal; por unidade administrativa; por 
cargos; em licença (com ou sem remuneração); de dependentes; das contribuições; por 
benefícios; com dados do INSS; para recadastramento anual de ativos, inativos e pensionistas, 
inclusive formulário e comprovante de recadastramento; 

 Controlar a numeração do arquivo físico dos segurados, gerar, para novos segurados, novos 
números na sequência ou utilizar automaticamente um número de arquivo de segurados 
desligados; 

 Permitir o controle e geração de relatórios dos grupos de beneficiários por segregação de massa: 
financeiro e previdenciário; 

 Filtrar por período, remunerações e contribuições com as situações em que os servidores se 
encontram; 

 Controlar individualmente as contribuições previdenciárias dos servidores e patronal, por 
fonte pagadora, registrar mensalmente a remuneração e a contribuição e controlar o 
recolhimento das contribuições dos servidores e patronal. 

 Emitir extrato individualizado de contribuição previdenciária para comprovação de repasse 
dos entes patronais ao RPPS.  

 Permitir o cadastro de órgãos da administração direta e indireta; 
 Cadastrar as alíquotas especificadas em lei e demais campos necessários ao funcionamento do 

setor de arrecadação; 
 Permitir importação mensal da base de cálculo para a previdência da folha de pagamento de 

todos os servidores dos órgãos do município (administração direta e indireta); 
 Emitir extrato mensal de contribuições de acordo com a legislação vigente e disponibilizar no 

website do RPPS; 
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 Permitir inserção manual e automática de contribuição para cada servidor;  
 Confirmar o servidor ou autorizado utilizando sistema de biometria; 
 

MÓDULO DE SIMULAÇÃO E DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 

 

 Importar da base de dados cadastrais de todos os segurados da administração direta e indireta e 
cadastramento do tempo de serviço atual e anterior ao ingresso no serviço público, destacando o 
cadastramento de tempo concomitante e informando tempo de funções de magistério bem como 
contagem do tempo de careira; 

 Efetuar simulação de aposentadoria, com a apresentação de regras e cálculo dos períodos, 
informando quando o servidor poderá se aposentar e por quais regras com emissão de relatórios 
detalhados sobre a simulação de aposentadoria inclusive o tempo restante de 
serviço/contribuição para dar entrada ao processo de aposentadoria; 

 Permitir a simulação de proventos inclusive para casos de aposentadoria por proporcionalidade, 
com cálculos dos proventos do segurado de acordo com os fatores previdenciários emitidos 
mensalmente pelo Ministério da Previdência Social com aplicação também das regras de 
aposentadoria por integralidade, sendo que a decisão pela integralidade ou proporcionalidade 
deverá ser apresentada seguindo a legislação específica; 

 Realizar cálculo da média dos salários para processo de aposentadoria, de acordo com a Lei n° 
10.887/2004, por tipos de aposentadoria: art. 40 – por tempo de contribuição, por idade, 
compulsória, por invalidez e art. 2º da EC 41, com redutor; 

 Aposentadoria com proventos integrais pela regra permanente e transitória, inclusive com as 
alterações da EC 41/03 e EC 47/05. 

 Calcular a proporcionalidade a ser aplicada quando da existência de acúmulo de benefícios 
previdenciários - EC 103/2019, art. 24. 

 Simular as regras de aposentadoria de acordo com a EC 103/2019. 
 Possuir cálculo de aposentadoria com proventos proporcionais, por tempo de contribuição até 

2003 e por idade; 
 Possuir alerta, com antecedência de pelo menos 2 (dois) meses da data a partir da qual o 

servidor terá que ser aposentado compulsoriamente e o dependente menor completará 21 (vinte 
e um) anos de idade; 

 Emitir demonstrativo através das regras de aposentadoria disponibilizadas, a forma de cálculo 
do valor dos proventos de aposentadoria, regras de reajuste dos proventos (paridade) e direito ao 
abono de permanência; 

 Possibilitar a consulta e emissão de relatórios relacionados aos benefícios de auxílio doença 
concedidos pelo Instituto em momento anterior à EC 103/2019, emitindo planilhas de controle e 
integrado ao sistema de folha de pagamento; 

 Emitir requerimento de aposentadoria padronizável; 
 Emitir Ofício de requerimento de documento funcional padronizável; 
 Emitir declaração de não acúmulo de cargo público ou processo disciplinar padronizável; 
 Emitir declaração de ciência e acordo padronizável; 
 Emitir declaração de residência padronizável; 
 Emitir simulação de aposentadoria; 
 Emitir requerimento de aposentadoria padronizável; 
 Emitir relatório de remunerações atualizadas pelo INPC com todas as remunerações do 

segurado desde julho de 1994, conforme a EC 41/2003, atualizadas automaticamente pelos 
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fatores previdenciários mais recentes, disponibilizados pelo Ministério da Economia por meio 
da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, informando quais remunerações compuseram 
a parte de 80% (oitenta por cento) das maiores remunerações utilizadas para o cálculo da média 
aritmética simples; 

 Emitir relatório de simulações de proventos gerando automaticamente planilha, baseando os 
cálculos na média aritmética simples, trazendo o valor a que o segurado terá direito a receber ao 
se aposentar; 

 Emitir demonstrativo das regras de aposentadoria que o servidor não tem o direito adquirido, 
incluindo o motivo; 

 Possibilitar a informação, com segurança, ao servidor da data de aposentadoria que lhe seja 
mais vantajosa; 

 Emitir Certidão de Verbas Remuneratórias; 
 Possibilitar emissão de Portaria de Concessão de Aposentadoria com numeração sequencial, 

podendo ser automática ou manual, de acordo com a numeração em utilização pelo Regime 
Próprio com embasamento legal inclusive, de acordo com a legislação municipal; 

 Emitir Declaração de Publicação de Portaria padronizável; 
 Emitir Certidão de Tempo de Contribuição de Acordo com a legislação vigente incluindo a 

Portaria Ministerial nº 154/2008; 

 Emitir ofício de encaminhamento ao Tribunal de Contas seguindo numeração sequencial, 
podendo ser automático ou manual, de acordo com a numeração utilizada pelo Regime Próprio. 

 

PROJEÇÃO DE APOSENTADORIA DE ACORDO COM A EC Nº 103/2019 

 

 Possibilitar a simulação das projeções das possíveis datas de concessão de aposentadoria a partir 
dos dados individualizados já cadastrados de cada servidor, de acordo com o disposto na EC 
103/2019, segundo as regras previstas nos seguintes dispositivos da referida emenda:  

- Inciso I, do §1º do Art.10;  

- Inciso II do §2º do Art. 10;  

- Inciso I, §6º do Art. 4º;  

- Incisos I a V do caput do Art. 4º;  

- Inciso I, §2º do Art. 20;  

- Inciso II, §2º do Art. 20;  

- Inciso III do Art. 21;  

- Art. 22 c/c Lei Complementar 142 de 08/05/2013 e IN/SPPS 02/2004; 

 Realizar a projeção das possíveis regras de concessão de aposentadoria, a partir dos dados 
individualizados já cadastrados de cada servidor, de acordo com o disposto na EC 103/2019, 
também para as hipóteses daqueles ocupantes de cargos em efetivo exercício das funções de 
magistério, de acordo com os seguintes dispositivos da referida emenda:  

- Inciso I, do §1º do Art.10;  

- Inciso I, §6º do Art. 4º;  

- Incisos I a V do caput do Art. 4º;  

- Inciso I, §2º do Art. 20;  

- Inciso II, §2º do Art. 20; 
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 Realizar cálculo da média dos salários para processo de aposentadoria, de acordo com a Lei n° 
10.887/2004, por tipos de aposentadoria (Artigo 40 da CF; Artigo 2° da EC 41; Artigo 6° da EC 
41; Artigo 3° da EC 47 e pela EC 70); 

 

CÁLCULO DOS PROVENTOS E PENSÕES DE ACORDO COM A EC Nº 103/2019 

 

 Realizar a projeção do valor dos proventos e/ou pensões de acordo com as diversas regras de 
concessão de aposentadoria da EC 103/2019, a partir do registro das bases de contribuição de 
cada servidor já cadastradas, em especial com os cálculos previstos nos seguintes dispositivos 
da referida emenda:  

- §8º do Art. 4º;  

- §2º do Art. 26;  

- §3º do Art. 26;  

- §4º do Art. 26; 

 Possuir cálculo de proventos integrais e proporcionais ao conceder aposentadoria; 

 

MÓDULO DE ATUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL 

 

 Capacidade de atualização online entre os entes municipais (Prefeitura Municipal de Marília, 
Câmara Municipal de Marília e Departamento de Água e Esgoto do Município de Marília) e 
IPREMM; 

 Integrar (comunicação) via Sistema de Computador com empresas prestadoras de serviços às 
autarquias vinculadas ao IPREMM, com a finalidade de atualização cadastral de todos os 
servidores estatutários e contribuintes para o Instituto de Previdência do Município de Marília, 
automaticamente e online; 

 As Atualizações terão que atingir os dados cadastrais dos servidores no que diz respeito a: dados 
dos servidores, dados de dependentes, dados dos cargos, importação de contribuições mensais, 
faltas para dedução de tempo de contribuição, faltas para dedução de tempo de cargo, faltas para 
dedução de tempo na carreira, e faltas para dedução de tempo no serviço público de acordo com 
a necessidade da Autarquia e com regras apresentadas pela empresa terceirizada pelas 
autarquias;  

 Relatórios de quantidades de Servidores novos que foram incluídos via atualização online entre 
entes e IPREMM; 

 Relatórios de quantidades de Servidores que foram alterados via atualização online entre entes 
e IPREMM; 

 A contratada se responsabilizará pelas tratativas com os respectivos entes para a importação 
dos dados; 

 

MÓDULO DE GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 

 

 O processo de atualização do sistema deverá ocorrer normalmente, sem interromper a execução 
das funcionalidades dos aplicativos no ambiente de produção; 

 Permitir trabalhar com processo unificado nas várias categorias de folhas; 
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 Possuir cadastro de servidores e beneficiários com divisões que agrupem características 
similares do funcionário; 

 Realizar cadastro de dependentes informando tipo de vínculo com o beneficiário ou servidor, e 
dependência da declaração de IR, sendo lançado automaticamente na folha de pagamento; 

 Permitir o cadastramento de pensões judiciais com o nome do pensionista, CPF, data de 
inclusão, banco e conta para pagamento, dados para cálculo (percentual, valor fixo, salário 
mínimo); 

 Atualização automática das alterações do INSS, RPPS, IRRF, salário família e Ministério do 
Trabalho e cadastro parametrizável das tabelas e alterações dos tributos considerando as 
particularidades do município; 

 Dispor de ferramenta para importação do banco de dados de óbitos no formato disposto pela 
DATAPREV/MPS, mantendo o banco de dados acumulado e realizando o cruzamento de dados 
de óbitos com a folha de pagamento e emitindo relatório. Possibilitar a consulta pelo CPF, 
nome, nome da mãe, PIS e data de nascimento; 

 Admitir controle de Previdência Própria; 

 Possuir cadastro de tipos de verbas; 

 Possuir integração com dos dados cadastrais da RAIS, DIRF e AUDESP; 

 Ter total compatibilidade com o SIPREV/MPS podendo gerar arquivos para importação no 
layout exigido pelo MPS; 

 Possuir cadastro parametrizado de cargos, funções e tabelas em geral, conforme a necessidade; 

 Possuir rotina para criação de fórmulas para códigos de proventos e descontos; 

 Possuir controle de progressões e promoções conforme Legislação, assim como controle de 
anuênio, etc; 

 Possuir controle de empréstimo consignado, inclusive com baixa automática quando finalizado 
o prazo de contrato e geração de relatório de margem consignável individual; 

 Possuir rotinas de processamento de adiantamento, mensal, férias, rescisão, 13º salário 
controlando valores fixos, variáveis, incidências, acertos, contribuição sindical; 

 Emitir mensagem em holerite de grupos de funcionários ou individual; 

 Possuir controle de eventos dentro de meses para pagamentos, licenças, etc.; 

 Emitir relatório de folha de pagamento por lotação; 

 Emitir relatório de folha de pagamento por faixa salarial bruta, com filtros de data, entidade, 
referência de folha, valor inicial e final de benefício, inclusão e exclusão de beneficiários e 
eventos; 

 Emitir relatórios de beneficiários que possuam mais de um benefício; 

 Emitir relatório de folha de pagamento de valores descontados de plano de saúde, contendo 
código beneficiário, nome, valores do titular e dependentes, bem como a parte patronal e 
somatória de valores líquido e bruto; 

 Gerar arquivos para importação no SEFIP; 

 Gerar arquivos para pagamento do PASEP; 

 Gerar arquivos para importação na DIRF,  

 Gerar arquivos para importação na RAIS; 
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 Gerar arquivos para importação na AUDESP, incluindo folha suplementar; 

 Gerar arquivos para pagamento de salários via bancos credenciados; 

 Possuir rotina de ajuste salarial (Paridade ou Regime Geral); 

 Possuir rotina integrada com a contabilidade através de arquivos texto, para empenhos 
automáticos; 

 Importação de dados cadastrais de todos os entes municipais; 

 Importação de dados financeiros de cada servidor; 

 Possuir ferramenta para carregar holerites e informe de rendimentos no site do IPREMM; 

 Possuir ferramenta para carregar extrato individualizado no site do IPREMM; 

 Emissão de relatórios em geral especificados na implementação; 

 Gerar créditos em conta em forma de arquivo, permitindo o registro dos dados do crédito 
(nome, banco, agência, conta e valor) para o mês em questão de modo permanente, 
possibilitando consultas futuras via sistema, sem a necessidade de manusear os arquivos em 
papel; 

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

 Permitir o cadastramento de todos os lançamentos fixos dos servidores (adicionais, 
gratificações, consignações, etc.), para efeito de pagamento ou desconto em folha, com no 
mínimo, o código da verba; 

 Permitir o lançamento dos eventos de forma provisionada e manual, sem prejuízo dos eventos 
automáticos, tais como IRRF, previdência, redutores legais e demais eventos necessários; 

 Emissão do resumo da folha de pagamento com filtro, no mínimo, por ano, referência, geral e 
por servidor; 

 Permitir a diferenciação no cadastro em fundo capitalizado e fundo financeiro de acordo com 
as regras para segregação da massa; 

 Cálculo e recálculo da folha de pagamento por ano, mês e referência; 

 Permitir o reajuste de benefícios com ou sem paridade; 

 Permitir o reajuste parcial ou global das referências salariais; 

 Possibilitar lançamento de eventos de crédito ou débito utilizando fórmulas de cálculo; 

 Permitir o reajuste de benefícios com paridade, por código de evento de crédito e com 
percentual distinto de reajuste para cada código; 

 Possibilitar no reajuste de benefícios o recálculo automático dos eventos que se utilizam de 
fórmulas; 

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

 Permitir o cadastramento de lançamentos parcelados, a crédito ou a débito, para os servidores, 
de forma a controlar as parcelas lançadas em folha e o saldo atual remanescente. O lançamento 
das parcelas em folha deve ser de forma automática, podendo ser pago ou descontado o total ou 
parte do valor baseado em uma fórmula de cálculo que calcule um percentual sobre a 
remuneração, permitindo o lançamento até o limite deste percentual, atualizando o saldo 
remanescente automaticamente após o encerramento da folha; 

 Permitir a reversão automática de cotas de pensão por morte em caso de finalização de uma das 
cotas, seguindo regra de reversão parametrizada; 
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 Permitir validação de possíveis inconsistências por meio de alertas e travas de segurança antes 
da conclusão da folha; 

 Possibilitar a visualização de lista de possíveis inconsistências contendo no mínimo a descrição 
da Inconsistência com o quantitativo de incidência na folha. 

 Possibilitar visualização de lista de beneficiários, contendo no mínimo o nome do beneficiário, 
código e entidade, para cada possível inconsistência encontrada na folha; 

 Possibilitar comparação com SISOBI diretamente no módulo de folha, sendo este um item de 
bloqueio para a conclusão da folha; 

 Permitir a aprovação de lançamentos manuais na folha ou reajuste de valores por autoridade 
competente; 

 Permitir o acompanhamento de forma individual e coletiva das licenças e ou afastamentos 
concedidos aos servidores por tipo de afastamento e ou licença e a sua vigência, e consequentes 
reflexos no pagamento do servidor; 

 Os relatórios deverão permitir a inclusão do brasão do Instituto; 

 Emitir relatórios para gestão; 

 Emitir ficha financeira; 

 Disponibilizar uma ferramenta para elaboração de relatórios, para confecção rápida de 
relatórios personalizados, conforme solicitado pelos usuários; 

 Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como possibilitar que sejam gravados em 
disco, em formatos como HTML, PDF, DOC, XLS, TXT, ou outros, que permitam ser 
visualizados posteriormente ou impressos, além de permitir a seleção e configuração da 
impressora local ou de rede disponível; 

 Permitir o controle e geração de relatórios dos convênios médicos e odontológicos dos 
segurados; 

 Exportar o arquivo contendo informações para impressão dos holerites conforme layout 
fornecido pela empresa responsável pela impressão; 

 Permitir o processamento de folhas de servidores do RPPS, inativos e pensionistas 
separadamente e simultaneamente; 

 Separar operadores da folha de pagamento pelo tipo de folha (servidores do RPPS, inativos e 
pensionistas), não permitindo que operadores sem permissão possam incluir, excluir ou alterar 
qualquer registro de outra folha a que não tenha acesso; 

 Permitir o processamento da folha em competência anterior à atual relativo a complementação 
de aposentadorias e pensões recebidas pelo INSS; 

 Demais rotinas pertinentes ao desenvolvimento dos serviços; 

 

MÓDULO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

 

 Permitir elaboração e emissão de certidão de tempo de contribuição; 

 Permitir emissão de 2ª via da certidão de tempo de contribuição; 

 Permitir revisão da certidão de tempo de contribuição.  

 

MÓDULO DE EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA CÁLCULO ATUARIAL 
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 Gerar arquivos e exportação de dados necessários para elaboração do Cálculo Atuarial, 
separados por categoria (efetivos, inativos, pensionistas) de acordo com o layout fornecido pela 
empresa contratada pelo IPREMM. 

 

MÓDULO DE INTEGRAÇÃO COM O SISOBI 

 

 Integrar ao sistema SISOBI para pesquisas e rastreamento de falecidos permitindo detectar e 
interromper automaticamente o pagamento de benefício ao servidor que tenha falecido e que 
esteja recebendo benefício indevidamente. 

 

MÓDULO DE INTEGRAÇÃO COM O SIPREV 

 

 Permitir a geração de arquivos de acordo com o padrão determinado pelo SIPREV do Governo 
Federal. 

 Exportar arquivos por Entidade/Órgãos. 
 Exportar arquivos por Carreiras. 
 Exportar arquivos por Cargos. 
 Exportar arquivos por Alíquotas. 
 

Servidores 
- Exportar os Servidores Ativos por entidade. 
- Exportar os Servidores Aposentados por entidade. 
- Exportar os Servidores Arquivo Morto por entidade. 

 

Histórico Financeiro 

- Exportar o Histórico por Ano/mês dos Ativos/Aposentados/Arquivo Morto. 

- Exportar o Histórico por Competência dos Ativos/Aposentados/Arquivo Morto. 

- Exportar o Histórico por Ano dos Ativos/Aposentados/Arquivo Morto. 

- Exportar o Histórico por Entidades dos Ativos/Aposentados/Arquivo Morto. 

 

Benefícios de Servidores 

- Exportar os Benefícios dos Aposentados por entidade. 

- Exportar os Benefícios dos Pensionistas por entidade. 

 

MÓDULO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

 

 Emitir formulário constando os dados das aposentadorias e pensões concedidas para lançamento 
no sistema COMPREV, de acordo com as informações solicitadas em requerimento próprio do 
COMPREV.  

 

PORTAL DOS SEGURADOS ATIVOS / INATIVOS / PENSIONISTAS 
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 Acesso por Usuário e Senha 

 Cadastro de Usuário. 

 Alteração de Senha. 

 Recuperação de Senha por e-mail. 

 Importação dos Cadastros dos Usuários. 

 Permitir a emissão de extrato contribuição previdenciária. 

 Permitir a emissão do Recibo de Pagamento (holerite). 

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

 Permitir a consulta da folha de pagamento para atender à Lei de Acesso à Informação. 

 

MÓDULO DE REAJUSTE DE BENEFÍCIOS 

 

 Permitir a simulação de reajuste por evento/verba com paridade;  

 Permitir simulação de reajuste sem paridade, com aplicação de índices conforme Portaria SPS; 

 Permitir emissão de relatório da simulação do reajuste de forma sintética. 

 Permitir emissão de relatório da simulação do reajuste de forma detalhada. 

 Permitir confirmação do reajuste por meio de login diferenciado, representando a autoridade 
competente. 

 

MÓDULO DE CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS DO SISTEMA 

 

 Possibilitar a flexibilidade no cadastramento de novos parâmetros tanto em nível particular 
como geral, para atendimento das regras de negócio conforme legislação e configuração 
operacional do RPPS. 

 Possibilitar a parametrização do cálculo de todas as regras de concessão de benefícios, bem 
como a forma de apuração do tempo líquido para cada requisito na concessão de aposentadorias. 

 Permitir parametrização de segregação de massa para fins de arrecadação, com no mínimo o 
registro de nome do fundo e data de corte. 

 Permitir a parametrização do rateio de pensão por morte. 

 Permitir 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. 

 Permitir a parametrização de modelos de documentos com campos vinculados ao sistema. 

 

MÓDULO DE CONSIGNADO E DESCONTO DE CONVÊNIOS 

 

 Possuir controle de empréstimo consignado, inclusive com baixa automática quando 
finalizado o prazo de contrato e geração de relatório de margem consignável individual; 
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 Permitir a Integração de dados (Importação e Exportação) referente a empréstimos 
consignados, cartões e convênios conforme layouts fornecidos pelas empresas responsáveis por 
esse controle. 

 

MÓDULO DE SEGURANÇA 

 

 Possibilitar a administração de níveis de acesso a cada funcionalidade do sistema. 

 Possibilitar a administração de perfis e usuários para acesso ao sistema. 

 Possibilitar a auditoria nos módulos. 

 Possibilitar o registro de log de alterações com informação do usuário que efetuou a alteração. 

 Possibilitar o uso de dispositivo de leitura biométrica como forma de login ao sistema. 

 Permitir a atribuição de permissão de acesso aos cadastros de segurados. 

 

 

SUPORTE / ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

 Sistema de Assistência remota próprio integrado aos Módulos/Sistemas sem depender de outras 
empresas de terceiros. 

 O Suporte técnico remoto deverá ser executado exclusivamente por software de propriedade 
da contratada. 

 O Suporte técnico deverá ser prestado de segunda a sexta-feira no período das 08h às 18h, 
exceto em feriados nacionais; 
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ANEXO 2 

 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 
1  Habilitação Jurídica 
1.1  Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
1.2  Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
1.3  Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
1.4  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 atividade assim o exigir. 
1.5  Tratando-se de representante legal o estatuto social, contrato social ou outro 
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, devidamente autenticado, deverá 
constar expressos os poderes para a pessoa exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura; 
1.6  Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual 
constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente 
documento, dentre os indicados acima, que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

1.7               Serão consideradas habilitadas as empresas que constarem no seu contrato social, objeto 
social pertinente a contratação que preencherem as condições constantes deste Edital.  

 
 
2 Regularidade Fiscal e Trabalhista 
2.1  Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ); 
2.2  Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Municipal do domicílio ou sede 
do Licitante, pertinentes e compatíveis com o objeto licitado ou outra equivalente, na forma da lei; 
2.2.1   A comprovação de Regularidade para com a Fazenda Municipal do Domicílio 
do Órgão da Contratada deverá ser feita através de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito 
de Negativa de Débitos relativa ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). 
2.3  Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais, instituídos por lei. 
2.4  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
trabalho, aprovada pelo Decreto – Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 Alterada pela LEI nº 12.440, de 
7 de julho de 2011 – DOU de 08/07/2011. 
 
 
3  Qualificação Técnica-Operacional 
3.1  Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com o objeto da licitação. A comprovação de aptidão referida será feita por 
atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou 
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privado, que comprove a capacitação técnica da empresa em executar serviço de 
características semelhantes ao objeto da presente licitação.  
3.2  Só serão considerados válidos os atestados em papel timbrado da entidade 
expedidora, com identificação da Razão Social, CNPJ e endereço da entidade. O atestado 
deverá ser datado e assinado por pessoa física identificada pelo seu nome, cargo exercido na 
entidade, números de telefone e/ou de fac símile para contato, estando as informações sujeitas 
à conferência pelo Pregoeiro.     
 
 
4  Declaração Obrigatória 
4.1  Declaração Negativa de empregados menores de 18 anos em trabalho noturno, 
insalubre ou perigoso, ou menores de 16 anos, Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de 
Habilitação,Declaração de inexistência de fato impeditivo à sua participação; que não foi declarada 
inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública ou suspensa de licitar com a Prefeitura 
Municipal de Marília e que se compromete a comunicar ocorrência de quaisquer fatos supervenientes 
e Quanto as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (ME e EPP), deverão assinalar a opção na 
Declaração, visando o exercício do Direito de Preferência previsto na Lei Complementar 123/2006. 
(Modelo - Anexo 3); 
4.2  Declaração de posse dos itens necessários, para execução e realização dos trabalhos, 
constantes do Memorial Descritivo. 
 
 
5  Qualificação Econômico-Financeira 
5.1  Certidão Negativa de feitos sobre Falência, expedida pelo distribuidor da sede da 
licitante, com data de expedição não superiora 90(noventa) dias corridos, contados da data de 
encerramento para entrega das propostas iniciais, desde que em validade. 
5.2  Poderão participar as empresas em Recuperação Judicial, com Certidão Positiva, 
demonstrado Plano de Recuperação já homologado. 
 
 
6  DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO: 
6.1.1  A documentação exigida poderá ser apresentada no original ou através de impresso 
informatizado obtido via Internet, com data de expedição não anterior a 90 (noventa) dias, contados da 
data de encerramento para entrega das propostas iniciais, se outro prazo de validade não constar nos 
documentos.  
6.1.2  A documentação também poderá ser apresentada através de cópia, produzida por 
qualquer processo de reprodução, autenticada por cartório competente, ou por servidor desta 
Administração Pública ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
6.1.3  Os documentos que não constarem prazo de validade (exceto os impressos 
informatizados obtidos via Internet e aqueles mencionados nos itens 1 e 5 deste Anexo), serão 
considerados válidos, por esta municipalidade e para efeito desta licitação, pelo prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias a partir da data de expedição dos mesmos. 
6.1.4  Poderão ser apresentadas Certidões Positivas com efeitos de negativa, conforme artigo 
206 do Código Tributário Nacional (Lei n.º 5.172, de 25 de Outubro de 1.966). 
6.1.5  Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante e, 
preferencialmente com nº. CNPJ e endereço respectivo: 
6.1.6  Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;  
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6.1.7  Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 
da matriz; 
6.1.8  Se a licitante for a matriz e a fornecedora for a filial, os documentos deverão ser 
apresentados em nome da matriz e da filial simultaneamente, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
6.1.9  As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão apresentar 
toda a documentação arrolada no item 2, mesmo que apresentem alguma restrição. 
6.1.10  Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período a critério da 
Administração Pública, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada 
vencedora do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, 
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
6.1.11  A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará 
na perda do direito à contratação, sem prejuízo de demais sanções. 
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ANEXO 3 
 

DECLARAÇÕES 

 
 

At. – Pregoeiro Oficial  
 
Pregão Eletrônico n.º 001/2020 - IPREMM 
 
 
(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob n.° 
......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas 
atribuições legais, vem DECLARAR para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as 
penas da Lei que: 
 
Está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto 
no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 
27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, 
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos.  
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ).  
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  
 
Cumpre plenamente aos requisitos de habilitação e concorda com os termos e condições do edital.  

 
Inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea 
para licitar ou contratar com a Administração Pública ou suspensa de licitar com a Prefeitura 
Municipal de Marília, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.  
 
Esta empresa, na presente data, é considerada: 
(  ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006; 
(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 
123, de 14/12/2006; 
 
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
Por ser verdade assina a presente. 
 
..................., ............... de ................................ de 2020. 
 
 

.................................................................... 
Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.°do documento de identidade 
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ANEXO 4 
 

CARTA PROPOSTA 

 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 
 
Prezados Senhores, 
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 - IPREMM- Carta-Proposta de Fornecimento. 
 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos serviços abaixo discriminados, conforme Anexo 
01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
  RAZÃO SOCIAL: 
  CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
  REPRESENTANTE E CARGO: 
  CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:  
  ENDEREÇO e TELEFONE: 
  e-mail:- 

 DADOS BANCÁRIOS:  NOME E Nº   DO  BANCO,   Nº DA AGÊNCIA,  Nº  DA    CONTA   
CORRENTE 

  CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO SE HOUVER 
 
 
2.  CONDIÇÕES GERAIS 
2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente 

licitação. 
 
 PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) - Deverá ser cotado, preço unitário de 

acordo com o Anexo 1 do Edital. 
LOTE ÚNICO 

 
 
Item 

 
 

Qtde 

 
 

Unid. 

 
 

Descrição 

 
VALORES  

 
Valor Unitário Valor Total 

 
 

1 

 
 

1 

 
 
SERV. 

 
 

IMPLANTAÇÃO E 
TREINAMENTO, CONFORME 

TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

 
 

R$ XXX.XXX,XX 

 
 

R$ XXX.XXX,XX 
 

 
 
2 

 
 

11 
 
 

 
 

MÊS 

LOCAÇÃO DOS SOFTWARES 
(PROTEC, PREVFOLHA, 

PROTOCOLO E ATUALIZAÇÃ 
ONLINE, CONFORME TERMO DE 

REFERÊNCIA. 

 
 
 
 

R$ XXX.XXX,XX 

 
 
 
 

R$ XXX.XXX,XX 
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VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (SOMATORIA DOS ITENS 1 + 2):      R$ XXX.XXX,XX 
 

 
Prazo de entrega: conforme edital. 

Validade da Proposta: conforme edital. 

Condição de Pagamento: conforme edital. 

2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais 
como os encargos (fretes, obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes 
sobre o fornecimento.  

 
LOCAL E DATA 
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE 
(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 
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ANEXO 5 
 
 

MODELO DE INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
 
 

“DECLARAÇÃO” 
 
À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 
 
At. – Pregoeiro Oficial  
 
Pregão Eletrônico n.º 001/2020 - IPREMM 
 
 
(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob n.° 

......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas 
atribuições legais, vem:  

 
 
 
DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que o Sr. 

_______________________________________ _____________________, será o responsável 
pelo objeto ora licitado. 

 
Por ser verdade assina a presente.  
 
 
 
..................., ............... de .......................... de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

...................................................................... 
Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
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ANEXO 6 
 
 

MODELO DO TERMO DE COMPROMISSO INDIVIDUAL ACEITANDO INDICAÇÃO 
 
 
 
À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 
 
At. – Pregoeiro Oficial  
 
Pregão Eletrônico n.º 001/2020 - IPREMM 
 
 
 
Eu, _______________________________________, aceito a indicação de ser responsável técnico, 
feita pela empresa ______________________________, CNPJ _______________________, para o 
objeto ora licitado. 
 
 
 
 
Por ser verdade assina a presente.  
 
..................., ............... de .......................... de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
...................................................................... 

Nome do Profissional 
RG: 
CPF: 
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1 OBJETIVO E ABRANGÊNCIA 

 

Fornecer os insumos necessários à realização da análise da prova de conceito da solução 

apresentada pela licitante melhor classificada no Pregão Eletrônico 001/2020 - IPREMM, quanto ao 

atendimento dos requisitos funcionais e não funcionais contidos no Anexo I - Memorial Descritivo;  

 

O trabalho concretiza-se formalmente com a realização da prova de conceito, bem como todas as 

atividades a ela inerentes.  

 

 

 

2 REFERÊNCIAS 

 

Edital e respectivos anexos do Pregão Eletrônico 001/2020 - IPREMM, destinado a contratação 

de empresa especializada em software, para locação de sistema de gerenciamento de Folha de 

pagamento e de benefícios previdenciários, conforme Anexos I e Memorial Descritivo, que fazem 

parte integrante deste Edital, destinados ao Instituto de Previdência do Município de Marília – 

IPREMM, em regime de menor preço global do lote único. 

 

 

3 ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE TÉCNICA 

 

Cabe à Equipe Técnica garantir a plena execução de todas as atividades relativas à prova de 

conceito, conforme o contido no Edital do Pregão Eletrônico 001/2020 - IPREMM. 

 

4 PROVA DE CONCEITO 

Tendo o pregoeiro finalizado o processo de apuração da classificação das empresas participantes, fica 

obrigada, sob pena de desclassificação, a empresa mais bem classificada, a executar nas dependências 

do Instituto de Previdência do Município de Marília – IPREMM, demonstração prática dos 60% das 

funcionalidades da solução, conforme rol abaixo elencado, com utilização de software e equipamentos 

próprios, simulando o ambiente de trabalho. 
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A demonstração obrigatória tem como objetivo garantir que os sistemas ofertados pela melhor 

classificada contemplem parte dos itens previstos neste Termo de Referência – Anexo I. 

Os sistemas serão apresentados conforme questionário de avaliação contendo 60% das funções básicas 

e indispensáveis ao sistema descritas no Anexo 7, onde a empresa classificada deverá atender 

fielmente as questões elaboradas e demonstrar o funcionamento do sistema dentro dos parâmetros 

deste termo de referência. 

A realização da prova de conceito e a verificação do cumprimento dos requisitos técnicos 

obrigatórios previstos neste Termo de Referência ficarão a cargo da Equipe Técnica, integrada por 

servidores pertencentes ao Instituto de Previdência do Município de Marília – IPREMM. 

A data e horário da prova de conceito serão previamente agendados pelo pregoeiro. 

A prova será executada e julgada pela Equipe Técnica do CONTRATANTE, com base nos itens 

constantes no Termo de Referência. 

Caso a Licitante vencedora não realize a Prova de Conceito ou apresente solução que não atenda às 

especificações técnicas definidas, será desclassificada, deverá ser imediatamente convocada a 

Licitante com colocação subsequente na etapa de lances, e assim, sucessivamente, até que seja 

identificada solução que atenda às necessidades do Instituto de Previdência do Município de Marília 

– IPREMM. 

Condições de reprovação da Prova Conceito: 

Não comparecimento para execução da prova na data e hora marcada; 

Não atendimento de 100% (cem por cento) dos 60% das funcionalidades da solução. 

 

Se, ao final da execução da Prova de Conceito, ficar comprovado o cumprimento de todos os 

requisitos, a Equipe Técnica emitirá Termo de Verificação, com vistas à aceitação da proposta da 

Licitante. 
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PROVA DE CONCEITO 

 ROL DE 60% DAS FUNCIONALIDADES CONTIDAS NO ANEXOI, QUE 

DEVERÃO SER DEMONSTRADOS PELO LICITANTE DETENTOR DA MELHOR 

PROPOSTA. 

 

Os itens descritos na tabela abaixo deverão ser plenamente atendidos para que sejam 

declarados como aceitos nesta Prova de Conceito. O não atendimento acarretará na desclassificação 

da empresa participante. 

 

Teste 1 – Benefícios Previdenciários: Atende 
(Sim/Não) 

1) Cadastro de novo beneficiário;  

2) Cálculo de benefício de Aposentadoria com 

direito a proventos proporcionais, considerada a 

média aritmética simples das maiores 

remunerações, utilizadas como base para as 

contribuições do servidor aos regimes de 

previdência a que esteve vinculado, 

correspondentes a 80% (oitenta por cento) de 

todo o período contributivo desde julho de 1994 

ou desde a data do início da contribuição, se 

posterior àquela competência; 

 

3) Cálculo de benefício de Aposentadoria com 

base nas novas regras da Emenda Constitucional 

nº 103/2019; 

 

4) Cálculo da proporcionalidade prevista no artigo 

24, §§ 1º e 2º da Emenda Constitucional nº 

103/2019;  

 

5) Lançamento de tempo de contribuição para 

outros regimes; 
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6) Projeção para data de aposentadoria;  

7) Dedução automática do tempo de 

contribuição/cargo/carreira das ocorrências 

lançadas, considerando os respectivos critérios. 

Ex. Na readaptação deduz-se somente o tempo 

de carreira. 

 

 

 

  

Teste 2 – Protocolo: Atende 
(Sim/Não) 

1) Cadastramento de novo protocolo;  

2) Geração automática de número de processos no 

caso de protocolos de aposentadoria e pensão 

por morte; 

 

  

Teste 3 – Folha de Pagamento: Atende 
(Sim/Não) 

1) Permitir a validação de possíveis inconsistências 

por meio de travas e avisos; 

 

2) Lançamento de faltas e exportação para a folha 

de pagamento; 

 

3) Cálculo automático do adicional por progressão 

na carreira (anuênio); 

 

4) Lançamento e provisionamento de eventos 

pertinentes a folha de pagamento, tais como: 

referência salarial, adicional de sexta-parte, 

gratificações etc. 
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ANEXO 8 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 
 

CST - _____________  
 
 

Termo de Contrato que o IPREMM – INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA,firma com ..., 
para locação de ..., destinados à .... 

 
 
 

O IPREMM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 

MUNICÍPIO DE MARÍLIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J. sob o n.º 

59.989.830/0001-36, com sede na ----------, situada na Av. Pedro de Toledo, n.º 10.41, neste ato 

representado pela sua Presidente Executiva Sra. MONICA REGINA DA SILVA, neste ato denominado 

CONTRATANTE e ...., pessoa jurídica de direito privado, sediada à ..., n.º ..., na cidade de ..., Estado 

de ..., cadastrada no C.N.P.J. sob o n.º ..., representada por ..., portadora do R.G. n.º ..., cadastrado no 

C.P.F. sob o n.º ..., neste ato denominada CONTRATADA, partes ao final assinadas, celebram o 

presente Contrato, de acordo com as disposições nele contidas e em conformidade com o ..., sujeitando-se à 

LeiFederal n.º 10.520/02, ao Decreto Municipal n.º 11.001/13 e à Lei Federal n.º 8.666/93, na forma das 

seguintes cláusulas e condições: 

 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA:   DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS 
     CARACTERÍSTICOS 
 
     Constitui o objeto do presente contrato a prestação de serviços de ..., 
conforme descrito no ..., bem como proposta apresentada no mesmo processo licitatório, que passam a fazer 
parte integrante do presente contrato como se transcritos fossem. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA:  DO FORNECIMENTO  
 
     A CONTRATADA deverá efetuar a entrega dos produtos e serviços, 
no endereço citado abaixo: 
 
 Av. Pedro de Toledo, n.º 1.041, Bairro Palmital - MARÍLIA/SP 
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O software deverá ser instalado pela CONTRATADA, no prazo 

máximo de 30(trinta) dias após a data de assinatura deste Contrato. 
 
Todas as despesas necessárias ao fiel cumprimento do objeto do 

termo de contrato correrão, exclusivamente, por conta da CONTRATADA, inclusive aquelas relacionadas com 
os programas em si, os serviços de instalação, funcionamento, conversão total de dados, apresentação, 
treinamento pessoal, além dos deslocamentos, diárias, estadias e custo com pessoal para atendimentos técnicos 
“in-loco”, quando requisitado pelo CONTRATANTE. 

 
No caso de necessidade de atendimento in-loco, o 

CONTRATANTE notificará a CONTRATADA, que terá prazo máximo de 12 (doze) horas para resolução do 
problema identificado. Em caso de necessidade de deslocamentos, hospedagem e alimentação dos técnicos, as 
despesas correrão exclusivamente por conta da contratada, devendo tais custos estar previstos no valor ofertado 
da locação. 

 
 Imediatamente após a assinatura do termo deste contrato, a 

CONTRATADA deverá dar inicio aos trabalhos de implantação do sistema e conversão dos dados contidos nos 
softwares atualmente em uso pelo IPREMM. O prazo máximo para que o sistema esteja totalmente implantado e 
plenamente operante em todas suas funções, e com todos os dados convertidos, não poderá ser superior a 30 
(trinta) contados da data da assinatura do termo de contrato, conforme item 5.1.6.2 do Edital. 

 
Depois de implantado o sistema e convertidos os dados, a empresa 

contratada deverá realizar a apresentação oficial do sistema aos usuários e técnicos do IPREMM, visando apurar 
o efetivo atendimento de todas as condições exigidas pelo Edital, e, o funcionamento pleno do sistema. 

 
Constatadas irregularidades no funcionamento do sistema, o 

IPREMM poderá determinar à contratada a correção da falha, devendo o sistema ser adequado inteiramente ao 
exigido pelo Edital, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado. 

 
No caso de recusa da empresa em corrigir o problema, na 

reincidência, ou mesmo em caso de ultrapassado o prazo concedido, o IPREMM poderá, com fundamento nos 
artigos 77, 78, I, II, III, IV, V, VII e VIII, da Lei n.º 8.666/93, determinar a rescisão unilateral do contrato e 
aplicar à CONTRATADA as penalidades legais. 

 
Estando integralmente de acordo, o sistema deverá entrar em 

operação, somente após a data de emissão da ordem de serviços pelo CONTRATANTE. 
 
O período de implantação, conversão de dados, apresentação do 

sistema e correção de eventuais falhas não será computado para efeito de pagamento, não sendo devido, 
portanto, o pagamento de mês da locação até a efetiva entrada em funcionamento do sistema. 

 
Será acrescido a vigência do contrato o período de implantação do 

sistema. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA:  DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO  
 
     O valor dos serviços, objeto do presente instrumento, é de R$ ... (...). 
 
     Os preços unitários dos serviços são os constantes da proposta 
apresentada a fls. ... do ... e estão assim discriminados: 
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Descrição dos serviços Preço 

Unitário 
Total 

- ... ................................... R$ ... R$... 

 
     O pagamento referente aos serviços prestados será efetuado pelo 
CONTRATANTE .... 
 
     O pagamento será efetuado através de Ordem de Pagamento 
Bancária. 
 
     Havendo atrasos nos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, 
poderá haver incidência de correção monetária com base no IGP-M/FGV, calculados entre a data final do 
período de adimplemento de cada parcela e a do efetivo pagamento, devendo, entretanto ser solicitado pela 
CONTRATADA, através de requerimento protocolado no Ganha Tempo Municipal.  
 
 
     Os dados bancários da CONTRATADA, para efeito do disposto 
desta Cláusula, são os seguintes: 

Número do Banco: ... 

Nome do Banco: ... 

Número da Agência Bancária: ... 

Número da Conta Corrente: ... 

Código de Identificação (se houver): 
 
 
CLÁUSULA QUARTA:   DO REAJUSTE DOS PREÇOS 
 
     O valor do presente contrato será fixo e irreajustável pelo período 
de 12 (doze) meses de acordo com a Lei Federal n.º 9.069/95. 
 
     Ultrapassado o período de 12 (doze) meses, contados da data de 
assinatura do Contrato, o mesmo poderá ser reajustado para reposição da perda inflacionária, mediante 
requerimento da CONTRATADA, pelo índice anual do IGPm fornecido pela FGV ou outro que vier a substituí-
lo a fim de manter o valor real de mercado. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA:   DAS DOTAÇÕES 
 
     As despesas decorrentes do pagamento e elaboração deste 
instrumento correrão por conta do CONTRATANTE, prevista no  orçamento -  Dotação Orçamentária:Órgão 
n.º...; Unidade n.º...; Categoria Econômica n.º...; e Funcional Programática n.º .... 
 
 
CLÁUSULA SEXTA:   DO RECEBIMENTO E FUNCIONAMENTO 
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     Para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos 
com as especificações será emitido Termo de Recebimento Provisório. 
 
     Após a verificação da qualidade e quantidade do produto e aceitação 
do mesmo, será emitido Termo de Recebimento Definitivo. 
 
 
     Serão rejeitados no recebimento, os softwares fornecidos/instalados 
com especificações diferentes das constantes do ANEXO I e Memorial Descritivo e das informadas na 
PROPOSTA, devendo a sua substituição ocorrer na forma e prazos abaixo definidos. 
 
 
     Constatadas irregularidades no objeto contratual, o 
CONTRATANTE poderá: 
 

a) Caso a irregularidade se refira à especificação, rejeitá-lo, no todo ou em parte, 
determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis; 

 
a.1) na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação 
por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

 
b) Caso a irregularidade se refira à diferença no funcionamento, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 
b.1) na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com 
a indicação do CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da 
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

 
São obrigações da CONTRATADA, além daquelas implícitas nas 

cláusulas do Edital e anexos: 
 
1 - Implantar o sistema, objeto desse contrato, de acordo com as 

melhores técnicas e com pessoal capacitado e nos prazos estipulados. 
 
2 – Manter informado do andamento do projeto, o técnico da 

CONTRATANTE encarregado de acompanhar os trabalhos, prestando-lhe todas as informações  necessárias. 
 
3 – Corrigir eventuais problemas de funcionamento dos sistemas. 
 
4 – Caso seja necessário, ministrar palestras e treinamento ao 

pessoal do CONTRATANTE, por ocasião da entrega do sistema. 
 
5 – Prestar manutenção aos sistemas. 
 
6 – Na expiração contratual, fornecer ao CONTRATANTE, cópias 

dos arquivos atualizados, os quais se destinarão à conversão para outro programa que venha a ser contratado. 
 
7 – Cumprir, fielmente, todas as cláusulas e condições expressadas 

no Edital, anexos e termo de contrato. 
 
8 – Manter sigilo absoluto das informações processadas. 
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9 – Emitir , sob pena de não recebimento do objeto deste contrato e 

instauração do devido processo administrativo, a nota fiscal que acompanha o produto, com os dados 
CONTRATADA, ou seja, os dados da empresa constantes na nota de empenho. 
 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA:   DAS PENALIDADES 
 
     A CONTRATADA estará sujeita, em caso de inadimplemento de 
suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, às seguintes multas, sem 
prejuízo das sanções legais: Art. 86 a 88 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
     Em caso de inexecução parcial dos serviços ajustados, estará sujeita 
a CONTRATADA, ao pagamento de multa correspondente a 30% (trinta por cento) e no caso de inexecução 
total dos serviços ajustados, estará sujeita ao pagamento de multa correspondente a 50% (cinquenta por cento) do 
valor dos serviços não executados. 
 
     Em caso de atraso na execução dos serviços relativamente ao prazo 
previsto, estará sujeita a CONTRATADA às seguintes multas, calculadas sobre os serviços não executados. 
 
     a) atraso de até 10 (dez) dias - multa de 0,25% (vinte e cinco 
centésimos percentuais) ao dia; 
 
     b) atraso de 11 (onze) a 20 (vinte) dias - multa de 0,50% (cinquenta 
centésimos percentuais) ao dia; 
 
     c) atraso superior a 20 (vinte) dias - multa de 1% (um por cento) ao 
dia. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA:   DA RESCISÃO 
 
     A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, a critério 
do CONTRATANTE, a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei, constituindo 
motivo para rescisão aqueles elencados na Lei Federal n.º 8.666/93, especialmente nos seus artigos n.º 78, 79 e 
80, com seus respectivos incisos. 
 
 
CLÁUSULA NONA:   DA VINCULAÇÃO 
 
     O presente instrumento vincula-se à proposta vencedora e ao Edital 
do Processo de licitação - Pregão ... n.º ..., fazendo, portanto, parte integrante do mesmo.  
 
     São aplicáveis à execução deste contrato a Lei Federal n.º 10.520/02, 
o Decreto Municipal n.º 11.001/13 e a Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
     Aos casos omissos serão aplicadas as Leis supracitadas e, 
subsidiariamente o Código Civil. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA:   DA MANUTENÇÃO DE EXIGÊNCIAS 
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     Fica a CONTRATADA com a obrigação de manter, durante toda a 
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificações exigidas e apresentadas na licitação. 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  
PRIMEIRA:     DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
     A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover ou 
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato quando se verificar ser impróprio para o 
uso. 
 
     Serão rejeitados pelo CONTRATANTE, no momento do 
recebimento, os materiais fornecidos com especificações, diferentes das constantes no Anexo I, Memorial 
descritivo e proposta, bem como, não será admitido, em nenhuma hipótese, a substituição do produto adjudicado, 
quer em função das marcas, dos tipos ou outras especificações. 
 
     A CONTRATADA se obriga, por ocasião do cumprimento do 
ajuste, a fornecer o documento fiscal respectivo, em duas vias. 
 
     A responsabilidade da CONTRATADA é integral para com a 
execução do objeto do presente contrato, nos termos do Código Civil Brasileiro. 
 
  
CLÁUSULA DÉCIMA 
SEGUNDA:    DA VIGÊNCIA 
 
     O prazo de vigência do presente contrato é de 12 meses,contados da 
data de assinatura, podendo ser prorrogado a critério das partes, nos termos do artigo 57, IV e parágrafos da Lei 
Federal n.º 8.666/93, caso haja interesse do CONTRATANTE. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA 
TERCEIRA:    DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
     A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover ou 
substituir, a suas expensas, no total ou em partes, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados. 
 
     Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA: 
 
1)- Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência da contratação da empreitada, objeto deste 
Contrato. 
 
2)- As contribuições devidas à Seguridade Social, encargos trabalhistas, taxas, prêmios de seguros e de acidentes 
de trabalho, emolumentos e demais despesas necessárias. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  
QUARTA:    DO FORO 
 



 

 

 
Instituto de Previdência do Município de Marília – IPREMM 
Estado de São Paulo 
      Av. Pedro de Toledo, 1.041 – Bairro Palmital – CEP 17.504 – 021 
CNPJ nº 59.989.830/0001-36 

 

49 
Av. Santo Antonio, 2377 – B. Somenzari – Marília/SP – CEP 17506-040.  

 Fone (14) 3402-4410 / Ramal 4505 - Email: licitacao1@marilia.sp.gov.br 
 

 

     As partes signatárias do presente instrumento de contrato elegem, 
com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o foro da Comarca de Marília/SP para 
dirimir dúvidas, omissões e litígios oriundos da execução do que ora se pactua. 
 
     E assim, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o 
presente instrumento de contrato, perante duas testemunhas abaixo assinadas, para um único e só fim de direito. 
 
     Marília, _____ de __________________de _____. 
 
 
Pela CONTRATANTE: 
 

MONICA REGINA DA SILVA 
PRESIDENTE EXECUTIVA DO IPREMM 

 
... 

 
Pela CONTRATADA: 
 

... 
Testemunhas: 
 
1)  
nome: 
RG: 
 
2)  
nome: 
RG:  
 

ANÁLISE JURÍDICA DO CONTRATO: 

Contrato formalmente em ordem nos termos  
da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 
 

 
CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA – IPREMM 

CONTRATADA:  ______________________________________________ 

CONTRATO N° (DE ORIGEM): _____ - ______________/__________ 

OBJETO:__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
 
1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e 
Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, 
em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, 
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme 
regras do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada 
pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, 
interpor recursos e o que mais couber. 

 
Marília, _______ de _________________ de _________. 

 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
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CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________ 
 
Assinatura:______________________________________________________ 
Responsáveis que assinaram o ajuste: 
 
 
Pelo CONTRATANTE: 
 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________ 
 
 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
Pela CONTRATADA: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________ 
 
 
Assinatura: ____________________________________________________ 
 

 

 
      


