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EDITAL  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2018 

PROCESSO Nº 2018/449849 

 

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, por meio de sua Pregoeira, designada pela 

Portaria nº 342 de 13/11/2018, publicada no Diário Oficial do Estado nº 33741 de 19/11/2018, torna público 

para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma 

ELETRÔNICA, pelo tipo MENOR PREÇO, que será regido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 

5.450, de 31 de maio de 2005, Lei Complementar nº 123, de 14 de março de 2006, os Decretos Estaduais de 

números 2.069/2006, 199/2003 e 967, de 04 de maio de 2008, a Lei Estadual nº 6.474, de 6 de agosto de 2002 

e Decretos Estaduais nos 877 e 878, de 31 de março de 2008, Instrução Normativa nº 0018, de 21 de maio de 

2008 e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores 

mediante as condições estabelecidas neste Edital e Anexos. 

Na hipótese de ocorrer feriado ou fato impeditivo de realizar essa sessão pública, fica a mesma adiada para 

o primeiro dia útil imediato, no mesmo local e hora, ou em outro a ser definido. 

 

Data da Realização: 05/12/2018 

Horário: 10:00h (horário de Brasília/DF) 

Modalidade: PREGÃO ELETRONICO 

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  

Acesso ao Edital: www.compraspara.pa.gov.br, www.comprasnet.pa.gov.br, www.igeprev.pa.gov.br 

Acesso Eletrônico à Participação: www.comprasnet.gov.br 

CÓDIGO UASG: 925403  

 

1. DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de suporte técnico, manutenção corretiva, 

evolutiva e para implementação de novas funcionalidades do Sistema Informatizado e Integrado de Gestão 

Previdenciária - Eprev para o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV. 

1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet e as 

especificações constantes deste Edital, prevalecerão às últimas – do Edital. 

Constituem anexos a este edital, dele fazendo parte integrante: 

a) Termo de Referência – Anexo I. 

b) Declaração de Visita Técnica – Anexo II. 

c) Declaração de conhecimento e condições – Anexo III 

d) Do modelo da Proposta de Preço – Anexo IV. 

e) Declaração que emprega 5% de deficientes – Anexo V. 

f)      Minuta do Contrato – Anexo VI. 

 

 

 

http://www.compraspara.pa.gov.br/
http://www.comprasnet.pa.gov.br/
http://www.igeprev.pa.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

2.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da classificação orçamentária 

2.1.1. Unidade Orçamentária – 84201: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará 

2.1.2. Programa do PPA 2016/2019 – 1424: Governança para resultados 

2.1.3. Classificação Funcional Programática – 09.126.1424-8238 – Gestão de Tecnologia da Informação 

e Comunicação. 

2.1.4. Fonte de recursos – 0261000000: Recursos próprios Diretamente arrecadados pela 

Administração indireta. 

2.1.5. Natureza da despesa – 339040: Serviço de tecnologia da Informação e comunicação - PJ 

2.1.6. Nº Ação:  

2.1.7. Valor R$ 10.684.689,24 

 

3. CREDENCIAMENTO 

3.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível 

para acesso ao sistema eletrônico, obtida por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br (Art. 3º, § 1º, 

do Decreto n.º 5.450/2005);  

3.2. As licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao órgão 

provedor do sistema eletrônico (www.comprasgovernamentais.gov.br) no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis 

antes da data de realização do Pregão. 

3.3. O Credenciamento do licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação. 

3.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da licitante ou de seu 

representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este 

Pregão (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/2005);  

3.5. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou o 

IGEPREV, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/2005).  

3.6. Os licitantes interessados em participar deste Pregão Eletrônico deverão observar o cumprimento dos 

requisitos de participação estabelecidos no Art. 13, do Decreto nº 5.450/2005. 

 

4. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

4.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados a pregoeira, 

exclusivamente por meio eletrônico, através do e-mail licitacoes@igeprev.pa.gov.br, até 03 (três) dias úteis 

anteriores à data fixada para abertura da Sessão Pública, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos 

referentes a este Pregão, no site do Comprasnet, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

4.2. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa, física ou 

jurídica poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, na forma eletrônica decaindo desse direito quem 

não o fizer no prazo estipulado. Apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
mailto:licitacoes@igeprev.pa.gov.br
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4.3. Os pedidos de impugnação devem ser encaminhados a Pregoeira, exclusivamente por meio eletrônico, 

através do e-mail licitacoes@igeprev.pa.gov.br do dia em que se encerra o prazo e encaminhadas pela forma 

eletrônica do sistema comprasnet, a fim de agilizar as respostas, sob pena de não recebimento da 

impugnação. 

4.4. Recebida a impugnação no prazo e horário especificados anteriormente, caberá ao Pregoeiro, auxiliado 

pelo setor responsável pela elaboração do termo de referencia, ou ainda pelo setor jurídico, decidir sobre a 

impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.  

4.5. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização 

do certame, desde que a decisão final venha modificar as propostas comerciais que seriam apresentadas na 

sessão de abertura da licitação.  

4.6. Não serão conhecidas as impugnações intempestivas. 

4.7. Os avisos, as respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no 

endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, para conhecimento da sociedade em geral e dos licitantes, 

cabendo aos interessados em participar do certame acessá-lo para a obtenção das informações prestadas. 

 

5. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇO 

5.1. Após a divulgação do edital os interessados deverão encaminhar proposta, exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, até a data e horários marcados para abertura da Sessão, quando então encerrar-se-á 

automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

5.2. O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor TOTAL PARA O ITEM, já 

considerados e inclusos todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, taxas, e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre cada item desta 

licitação; 

5.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital. 

5.4. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega 

menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 

5.5. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em 

campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC n.º 123/2006, para fazer jus aos 

benefícios previstos nessa lei. 

5.5.1. As declarações mencionadas acima NÃO deverão ser enviadas de forma virtual, as referidas 

declarações pelo sistema serão impressas pela Pregoeira na fase de habilitação e inclusas no processo n° 

2018/272451, não havendo necessidade de envio posterior por qualquer outra forma. 

5.5.2. A falsa declaração relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da 

proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante 

às sanções previstas em lei. 

5.6. Tanto na fase de proposta quanto na fase de lances, somente o valor total do objeto será utilizado pelo 

Sistema Eletrônico, sendo o valor unitário utilizado apenas para validação do valor total; 

mailto:licitacoes@igeprev.pa.gov.br
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5.7. O julgamento será realizado pelo menor preço, sendo aceitas somente duas casas decimais oferecidos 

pelo licitante. 

5.8. 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, pelo Pregoeiro ou de sua desconexão. 

5.9. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas. 

5.10. Não será permitida a cotação de quantidade inferior à quantidade total prevista para o objeto deste 

certame. 

5.11. Todas as especificações do objeto, contidas na proposta, vinculam ao Contratado. 

5.12. Toda proposta entregue será considerada com prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data 

de sua apresentação, salvo se da mesma constar prazo superior, quando então prevalecerá este prazo. 

5.13. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas 

neste Edital e seus Anexos. 

5.14. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de 

pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.15. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

5.16. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo 

das sanções previstas nesse Edital. 

 

6. DA ABERTURA DA LICITAÇÃO  

6.1. A abertura da Sessão Pública deste Pregão, conduzida por Pregoeira e ocorrerá na data e na hora 

indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasnet.gov.br. 

6.2. Durante a Sessão Pública, a comunicação entre a Pregoeira e os licitantes ocorrerá exclusivamente 

mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

6.3. Cabe 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 qualquer 

mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.  

6.4. Após a abertura, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 

apresentarem conformidade com os requisitos estabelecidos neste ato convocatório e no Termo de Referência 

- Anexo I deste Edital;  

6.5. O Pregoeiro irá avaliar a aceitabilidade das propostas, verificando a compatibilidade do preço cotado e a 

conformidade da descrição dos serviços ofertada com as exigências do Termo de Referência - Anexo I deste 

Edital, sob pena de desclassificação.  

 

7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1. A pregoeira verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não 

estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, e seus anexos, ou que sejam omissas 

ou apresentem irregularidades insanáveis registrando no sistema, com acompanhamento em tempo real por 

todos os participantes. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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7.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

7.3. Alertamos que a proposta a ser enviada, como ANEXO, não deverá em hipótese alguma, sob pena de 

desclassificação, conter qualquer menção que identifique a licitante. 

7.4. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 

7.5. A Proposta de Preços, Anexo II, contendo as especificações detalhadas do objeto ofertado deverá ser 

formulada e apresentada, após convocação, no mesmo dia pela empresa detentora do menor lance, 

atualizados em conformidade com os lances eventualmente ofertados. A convocação da proposta final dar-se-

á mediante abertura de anexo do sistema pela Pregoeira, contendo: 

a) Especificação detalhada do objeto. 

b) Preços unitário e total, atualizados em conformidade com o último lance ofertado, de acordo com os 

preços praticados no mercado, em algarismo e por extenso (total), prevalecendo este último em caso 

de divergência, expresso em moeda corrente nacional (R$), considerando as quantidades constantes 

no termo de referencia do presente Edital.  

c) Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação, 

salvo se da mesma constar prazo superior, quando então prevalecerá este prazo; 

c.1) Nos preços cotados, deverão estar inclusas todas as despesas legais incidentes direta ou 

indiretamente (impostos, taxas, fretes, mão-de-obra e outros insumos). 

c.2) Nome do banco, o código da agência e o número da conta corrente da empresa, para efeito 

de pagamento. 

d) Nome ou razão social do proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico 

(e-mail), estado civil, profissão, nº da Carteira de Identidade, domicílio e cargo na empresa. 

7.6. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

7.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela pregoeira.  

 

8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

8.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances sucessivos, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor 

consignados no registro de cada lance e as regras de aceitação estabelecidas neste Edital e seus Anexos e 

deverá ser levado em consideração na fase de lances o MENOR PREÇO GLOBAL DO ITEM. 

8.2. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema. 

8.3. Durante o transcurso da Sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. 

8.4. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 

8.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total 

responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

8.6. Durante a fase de lances, a Pregoeira poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 

manifestamente inexequível. 
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8.7. Se ocorrer a desconexão da Pregoeira no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico 

permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

8.8. No caso de a desconexão da Pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão do 

Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes 

no sítio www.comprasnet.gov.br. 

8.9. O encerramento da etapa de lances será decidido pela Pregoeira, que informará, com antecedência de 1 

a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência. 

8.10. Decorrido o prazo fixado pela Pregoeira, o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento 

iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 

determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de lances. 

8.11. Após o encerramento da etapa de lances, a pregoeira poderá encaminhar pelo sistema eletrônico 

contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida 

melhor proposta, bem assim decidir sobre sua aceitação. 

8.12. A pregoeira anunciará a licitante vencedora imediatamente após o encerramento da etapa de lances da 

sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pela pregoeira acerca da aceitação do lance 

de menor valor.  

8.13. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a licitante detentora da melhor oferta deverá enviar sua 

proposta com o valor readequado ao lance final e comprovar a situação de regularidade (habilitação), 

enviando a documentação no mesmo dia, após a convocação da pregoeira pelo Sistema, em conformidade 

com o item 10 deste edital. 

 

9. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA 

9.1. Encerrada a etapa de lances e negociado o preço final da proposta classificada em primeiro lugar, 

contendo as especificações detalhadas do objeto ofertado deverá ser formulada e apresentada até 01(uma) 

hora, via anexo pelo sistema, após convocação da pregoeira. 

9.2. A pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos 

e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-

lhes a eficácia para fins de classificação e habilitação. 

9.3. A pregoeira poderá solicitar ajuda de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do IGEPREV ou, ainda, 

de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

9.4. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

9.5. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela pregoeira. 

9.6. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, a Pregoeira divulgará o resultado de julgamento das 

Propostas de Preços. 

9.7. Se a proposta não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira 

examinará a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de 

uma proposta que atenda ao edital. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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9.8. No caso da proposta ou o lance de menor valor não ser aceitável, ou se o licitante desatender às 

exigências habilitatórias, a pregoeira examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 

9.8.1. Ocorrendo a situação referida no subitem anterior, a pregoeira poderá negociar com a licitante 

para que seja obtido preço melhor. 

9.9. Caso entenda necessário examinar mais detidamente a conformidade das propostas com os requisitos 

estabelecidos neste Edital poderá a pregoeira, a seu exclusivo critério, suspender a sessão respectiva, hipótese 

em que comunicará às licitantes, desde logo, a data e o horário em que o resultado do julgamento será 

divulgado no sistema eletrônico. 

9.10. Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor. 

9.11. As propostas serão julgadas e adjudicadas, pelo MENOR PREÇO GLOBAL. 

9.12.   Serão desclassificadas as propostas que: 

I. contenham vícios ou ilegalidades; 

II. não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência; 

III. apresentarem preços finais superiores ao valor máximo mensal estabelecido pelo órgão no 

instrumento convocatório; 

IV. apresentarem preços que sejam manifestamente inexeqüíveis; e 

V. não vierem a comprovar sua exeqüibilidade, em especial em relação ao preço e a produtividade 

apresentada. 

VI. Desempenhem atividade impertinente e incompatível com o objeto desta licitação. 

 

10. DA HABILITAÇÃO 

Após aceitação da proposta mais bem classificada, a Pregoeira convocará a licitante, através de anexo do 

próprio sistema, no prazo de Máximo de 2 (duas) horas apresentar documentação abaixo especificada. 

10.1. Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a documentação relativa: 
I. à habilitação jurídica; 
II. à qualificação técnica; 
III. à qualificação econômico-financeira; 
IV. à regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, o sistema da seguridade social e o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço - FGTS; 
V. à regularidade fiscal perante as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso. 
10.1.1. A documentação exigida para atender ao disposto nos incisos I, III, IV e V do item 10.1 poderá ser 
substituída pelo registro cadastral no SICAF (habilitação parcial), assegurado à já inscrita o direito de 
apresentar a documentação atualizada no momento da habilitação. 
10.1.2. A habilitação das licitantes será verificada por meio do Sicaf (habilitação parcial) e da 
documentação complementar especificada neste Edital. 
10.1.3. As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no Sicaf deverão apresentar 
documentos que supram tais exigências. 

10.2. As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar para fins de REGULARIDADE 
TRABALHISTA: 

10.2.1. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
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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, tendo em vista o disposto 
no art. 3º da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011.  
 

10.3. As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar para fins de      
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

10.3.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 
(um), bem como Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo 
Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do 
valor estimado para a contratação, índices calculados com base nas demonstrações contábeis do 
exercício social anterior ao da licitação;  

10.3.2. Patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação; 
10.3.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

10.3.4. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 
sociedade; 

10.3.5. Apresentação de certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou 
recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.  
 

10.4. As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar para fins de QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICO-OPERACIONAL: 

10.4.1. Atestado de vistoria técnica emitido pela Coordenação do Núcleo de Tecnologia da Informação 
do IGEPREV/PA ou declaração de renuncia, comprovando que a licitante tomou conhecimento 
de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, através de 
vistoria nas instalações, mediante inspeção e coleta de informações de todos os dados e 
elementos que possam vir a influir no valor da proposta a ser oferecida na execução dos 
trabalhos pertinentes; 

10.4.1.1. A vistoria deverá ser efetuada em até 04 (quatro) dias úteis antes da realização da 
licitação, devendo ser agendada junto a Coordenação de Tecnologia da Informação, através 
do telefone (91) 31823530, não sendo admitida, em hipótese alguma, qualquer tipo de 
alegação ou declaração de desconhecimento total ou parcial dos serviços a serem 
executados. 

10.4.2. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível, em 
características, quantidades e prazos com o objetivo da licitação, mediante a apresentação de 
atestado (s) de capacidade técnica emitido (s) em nome da licitante, devidamente registrado (s) 
nas entidades profissionais competentes, que comprovem ter executado ou estar executando 
serviços à pessoa jurídica de direito público em regimes próprios de previdência social RPPS; 

10.4.2.1. Entende-se por pertinente e compatível, atestado comprovando a realização de 
serviços de implantação, customização, treinamento, suporte técnico e manutenção de 
sistema de gestão previdenciária em entes com no mínimo 140.000 (cento e quarenta mil) 
segurados ativos e inativos, onde o total de inativos e pensionistas represente no mínimo 
40.000 (quarenta mil) destes segurados, compreendendo atividades técnicas relacionadas 
a cada um dos módulos descritos neste termo de referência, conforme as características 
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abaixo: 
10.4.2.1.1. Desenvolvido sob o padrão Java EE, utilizando divisão de camadas segundo o 

modelo MVC; 
10.4.2.1.2. Desenvolvido como aplicação Web, compatível com a geração mais recente de 

browsers; 
10.4.2.1.3. Possibilita configuração de segurança de acesso por módulos e perfis de 

usuários; 
10.4.2.1.4. Possibilita a instalação e implantação por módulos; 
10.4.2.1.5. Suporta o SGBDR Oracle 10g ou superior; 

10.4.3. Obrigatoriamente interfaces totalmente em português. 
10.4.4. Obrigatoriedades da apresentação dos documentos elencados no item 10.4, ausência ou não 

conformidade de qualquer dos itens implicará na desclassificação do proponente. 
10.5. A Pregoeira poderá, a seu critério, suspender a sessão para recebimento e análise dos documentos de 

habilitação, informando no chat o novo dia, data e horário para sua continuação.  
10.6. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderão ser 

solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pela 
Pregoeira. 

10.7. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com 
indicação do número de inscrição no CNPJ. 

10.8. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da 
tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente 
consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos. 

10.9. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser 
apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos. 

10.10. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em 
nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz. 

10.11. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na 
comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério do IGEPREV, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

10.12. A não regularização da documentação, no prazo previsto na sub-condição anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará à 
Pregoeira convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

10.13. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, a Pregoeira 
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da 
proposta que melhor atenda a este Edital.   

10.14. O descumprimento de qualquer prazo implicará na desclassificação e/ou inabilitação do licitante. 
10.15. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos 

comprovantes exigidos no presente Edital. 
10.16. Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões 

constitui meio legal de prova e compreenderá ainda as consultas: 
10.16.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria 
Geral da União – CGU (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
10.16.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, mantido 
pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ (cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php); 
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10.16.3. Lista de Inidôneos, mantido pelo Tribunal de Contas da União – TCU;  
10.16.3.1.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário. 

10.16.3.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação. 

10.17. Os licitantes deverão apresentar ainda: 

10.17.1. Declaração de que a empresa licitante conhece e concorda com as condições estabelecidas no 

edital e que atende aos requisitos de habilitação. 

10.17.2. Declaração que emprega 5% de deficientes de acordo com o anexo III, ou Declaração que o 

dispensem devido o numero de funcionários que possuem. 

10.17.3. Todos os atestados de capacidade técnica apresentados estarão sujeitos à diligência, por parte 

do IGEPREV.  

10.18. Somente na impossibilidade de envio dos documentos solicitados através da opção “enviar anexo” do 

Comprasnet, será aceito o envio através de e-mail, os quais serão disponibilizados para os demais 

licitantes que assim solicitarem, os quais devem informar e-mail. 

10.19. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora. 

 

11. DO(S) RECURSO(S), DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 

11.1. Declarado o vencedor, a Pregoeira abrirá prazo de até 20 minutos, durante o qual qualquer licitante 

poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar 

sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões de 

recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em 

igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.  

11.2. A Pregoeira examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo 

próprio do sistema. 

11.3. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

11.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do 

caput, importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizado a adjudicar o objeto ao licitante 

declarado vencedor, sendo submetido o presente procedimento a Diretora de Administração e Finanças do 

IGEPREV para homologação. 

11.5. Os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a manifestação prévia do licitante, 

durante a sessão pública, o encaminhamento de eventuais contra-razões pelos demais licitantes, serão 

realizados exclusivamente no âmbito do sistema eletrônico em formulários próprios, salvo quando não for 

possível por motivo devidamente comprovado, devendo ser escritos e entregues em duas vias, originais, e 

protocolizadas no Protocolo do IGEPREV até o horário de funcionamento do Instituto (8:00h às 16:00h) do dia 

em que se encerra o prazo, devendo, ainda, serem enviadas através do e-mail: licitacoes@igeprev.pa.gov.br. 

mailto:licitacoes@igeprev.pa.gov.br
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11.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos sem manifestação prévia, em formulário próprio, no ato 

da sessão pública, e fora dos respectivos prazos legais, enviados por qualquer meio, bem como os que não 

contiverem a identificação e assinatura do responsável legal ou preposto da empresa.  

11.7. O recurso contra a decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo.  

11.8. Havendo recurso(s), porventura interposto(s), terá(ão) efeito suspensivo e será(ão) dirigido(s) ao 

IGEPREV, por intermédio da pregoeira, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 05 (cinco) dias úteis.  

11.9. A decisão da Pregoeira deverá ser motivada e submetida à apreciação da autoridade responsável pela 

licitação.  

11.10. Os autos do processo permanecerão no órgão com vista franqueada aos interessados, na Sala da 

Coordenadoria de Administração e Serviços – COAS, nos dias úteis, no horário de 08h às 16h. 

11.11. A Adjudicação do objeto deste certame será viabilizada pela Pregoeira e efetivada quando não houver 

recurso.  

11.12. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada 

depois da adjudicação do objeto à licitante vencedora, pela Pregoeira, ou, quando houver recurso hierárquico, 

pela própria autoridade competente.  

11.13.  O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente ao licitante vencedor. 

 

12. DA CONTRATAÇÃO 

12.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por contrato administrativo (Anexo 

IV) assinado pelas partes, verificado o disposto no §4º do art. 62 da Lei n.º 8.666/1993, entre o IGEPREV e a 

licitante vencedora. 

12.2. A licitante vencedora terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da ciência da convocação, 

para assinar o contrato, do qual fará parte integrante o Edital e a proposta e demais documentos 

apresentados pela licitante vencedora. 

12.3. Se a licitante vencedora recusar-se a assinar o contrato, no prazo estipulado acima sem justificativa por 

escrito, lhe será aplicada as sanções administrativas previstas neste Edital e no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

12.4. O Contrato terá como termo inicial de vigência o primeiro dia útil da data de sua assinatura.  

12.5. O Contrato resultante da presente licitação só terá validade depois de assinado pelo responsável do 

IGEPREV e terá eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado – D.O.E. 

12.6. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar, à sua conta, a publicação do extrato da nota de empenho no 

D.O.E.  

12.7. É facultado ao IGEPREV, quando a convocada não comparecer no prazo estipulado acima, não 

apresentar situação regular no ato da retirada da nota de empenho ou, ainda, recusar-se a receber, 

injustificadamente, convocar os LICITANTES remanescentes na ordem de classificação, sem prejuízo da 

aplicação das sanções cabíveis. 

12.8. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte, 

durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pelo IGEPREV. 

 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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13.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, comportar-se 

de modo inidôneo, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida no certame, cometer fraude 

fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a 

Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 

ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

13.2. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de licitar, a 

licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e na Ata de 

Registro de Preços e das demais cominações legais. 

13.3. Serão aplicados, em caso de descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Termo, 

as sanções previstas em Edital de Licitação e respectivo Contrato, observados o disposto na Lei n° 10.520, na 

Lei nº 8.666/93 e outros diplomas legais pertinentes ao certame.  

13.4. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto  

nº 5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e será 

descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores do CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 

garantida a ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e demais cominações legais a 

CONTRATADA que:  

a) Apresentar documentação falsa;  
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;  
c) Falhar ou fraudar na execução do contrato;  
d) Comportar-se de modo inidôneo;  
e) Fizer declaração falsa;  
f) Cometer fraude fiscal.  

13.5. O IGEPREV poderá aplicar ao Contratado, mediante publicação no Diário Oficial do Estado e assegurada 

à defesa prévia pelo prazo de 05 (cinco) dias, as seguintes penalidades: 

a) Advertência e multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, 
na entrega do material, incidente sobre a quantidade que deveria ter sido entregue, contado a partir 
da solicitação de entrega de material encaminhada pela Administração. 

b) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do serviço, quando decorridos 30 dias, ou mais de 
atraso; 

c) Suspensão temporária de participação e impedimento de contratar com o IGEPREV por prazo não 
superior a 02 (dois) anos, bem como aplicação de multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor 
do serviço, no caso de recusa em assinar o contrato ou retirar a nota de empenho; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição prevista na alínea anterior, ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir o IGEPREV pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da 
a administração aplicada; 

13.6. Se licitante fornecedor não recolher a multa que porventura lhe for aplicada, com amparo na letra “a” 

do subitem anterior, dentro de 05 (cinco) dias a contar da data de intimação, a respectiva importância será 

automaticamente descontada da fatura que fizer jus, acrescidas de juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, até o limite de 30% (trinta por cento); 

13.7. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste Edital será obrigatoriamente precedida de 

regular processo administrativo, onde será assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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14. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

14.1. A autoridade competente para homologar este certame poderá revogar a licitação em face de razões de 

Interesse Público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, 

mediante ato escrito e fundamentado. 

14.2. A anulação do procedimento licitatório induz ao do contrato. 

14.3. Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 

ressalvado o direito do fornecedor de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no 

cumprimento do contrato condições deste Edital. 

14.4. No caso de desfazimento de processo licitatório, fica assegurado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. É facultada a pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar no ato da Sessão Pública. 

15.2. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Instituto de 

Gestão Previdenciária do Estado do Pará não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

15.3. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de quaisquer 

documentos relativos a esta licitação. 

15.4. Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

15.5. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela pregoeira. 

15.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a Sessão Pública será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da 

pregoeira em contrário. 

15.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, 

desde que seja possível a aferição das suas qualificações e a exata compreensão da sua proposta, durante a 

realização da Sessão Pública de Pregão. 

15.8. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados. 

15.9. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira, com observância das devidas disposições legislativas. 

15.10. Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o 

do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em 

contrário. 

15.11.  Só se iniciam e vencem os prazos referidos acima em dia de expediente nesta Autarquia. 
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15.11.1. Se o vencimento cair em dia que não houver expediente ou, se este for encerrado antes da 

hora normal, nesta Autarquia, os prazos de que trata o subitem 15.10 serão prorrogados para o 

primeiro dia útil seguinte. 

15.12. É vedada a subcontratação para o fornecimento objeto desta licitação. 

15.13. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital, prevalecerá o disposto no instrumento 

convocatório. 

15.14. Este edital e seus anexos serão fornecidos gratuitamente pela internet, no portal do COMPRASNET – 

www.comprasnet.gov.br. 

15.15. Todas as menções a horários feitas neste edital têm como referência o horário oficial de Brasília - DF. 

15.16. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas de 

preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a 

alteração não afetar a formulação das propostas. 

15.17. Esta licitação poderá ser revogada por interesse da Administração, em decorrência de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulada por vício ou 

ilegalidade, a modo próprio ou por provocação de terceiros, sem que as licitantes tenham direito a qualquer 

indenização, obedecendo ao disposto no Art. 18, do Decreto n° 3.555/00. 

15.18. A homologação do resultado desta licitação não implicará no direito à contratação. 

15.19. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira do IGEPREV. 

15.20. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, 

desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a 

realização da sessão pública de Pregão.  

15.21. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, sem comprometimento do interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

 

16. DA FISCALIZAÇÃO  

16.1. A Fiscalização será executada por servidor do CTIN, designado para este fim. 

16.2. Caberá ao responsável pela Coordenação de Tecnologia da Informação - CTIN, a atestação das Notas 

Fiscais, Faturas e Recibos correspondentes ao fornecimento dos produtos, objeto desta licitação, para efeito 

de pagamento.  

 

17. DO FORO 

Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente a Justiça Estadual, 

Seção Judiciária de Belém no Estado do Pará. 

Belém - PA, 19 de Novembro de 2018. 

 

André Arcanjo Seixas da Silva 
Coordenador de Administração e Serviços  

 

http://www.comprasnet.gov.br/
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Especificação Técnica Mínima 

 
1. DO OBJETO  
Contratar empresa especializada por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses, visando a 
prestação de serviço de suporte técnico, manutenção corretiva, evolutiva e para implementação de 
novas funcionalidades do Sistema Informatizado e Integrado de Gestão Previdenciária - Eprev para o 
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, para melhoria da performance e 
adaptações às mudanças de ambiente, propiciando maior funcionalidade, segurança e agilidade nas 
informações. 
 
2. DESCRIÇÃO DO EPREV  

É um sistema que permite aos gestores de regimes próprios de previdência as seguintes ações:  
1. Gerenciar o cadastro previdenciário dos seus participantes;  
2. Verificar a elegibilidade para concessão de benefícios previdenciários e realizar o cálculo do 

valor dos benefícios, pelas regras constitucionais originárias, de transição e atuais;  
3. Controlar a arrecadação das contribuições previdenciárias, inclusive dos servidores 

licenciados e a disposição de outros Entes;  
4. Preparar base de dados para o cálculo atuarial;  
5. Fornecer e preparar as informações obrigatórias para o Ministério da Previdência Social - 

MPS (Demonstrativos Previdenciários);  
6. Controlar as contribuições financeiras;  
7. Fornecer aos gestores as seguintes informações:  

a. Informações gerenciais sobre toda a gestão previdenciária de seu regime, em todos 
os módulos; 

b. Informações sobre a concessão de benefícios;  
8. Permitir a realização do Censo Previdenciário; 
9. Permitir a simulação dos impactos financeiro/quantitativo acerca da aplicação na folha de 

pagamento de novas leis e reajustes; 
10. Gerenciar nos módulos de aposentadoria e pensão a aplicação do valor do teto constitucional 

para os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; 
11. Controle financeiro das contribuições e regularidade para com o MPS - Ministério da 

Previdência Social.  
 

O sistema informatizado para a Gestão Previdenciária possui as seguintes características: 
1. Desenvolvido sob o padrão Java EE, utilizando divisão de camadas segundo o modelo MVC; 
2. Desenvolvido como aplicação Web, compatível com a geração mais recente de browsers; 
3. Possibilita configuração de segurança de acesso por módulos e perfis de usuários; 
4. Possibilita a instalação e implantação por módulos; 
5. Suporta os SGBDR Oracle, MS SQL Server ou PostgreSQL; 
6. Interfaces totalmente em português; 
7. Suporta o acesso a banco de dados por meio do padrão JDBC – Java Data Base 

Connectivity, versão 2.0 ou superior; 
8. Suporta a execução de servlets compatíveis com o padrão Servlet versão 2.2  ou superior; 
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9. Suporta a execução de páginas JSP - Java Server Pages, compatíveis com o padrão JSP 
versão 1.2 ou superior; 

10. Permite parametrização total dos cálculos de rubrica no módulo de folha de pagamentos. 
Entende-se por parametrização total a disponibilização via sistema, sem necessidade de 
alteração em código-fonte das seguintes funcionalidades: 
10.1 Cadastro de rubricas de cálculo sem limitação quanto ao número de rubricas a serem 

criadas; 
10.2 Possibilidade de definição de códigos, nomes, prioridade de cálculo e fundamentações 

legais de rubricas; 
10.3 Possibilidade de definição de base de cálculo da rubrica, podendo conter qualquer 

rubrica cadastrada ou inserida automaticamente, sem limitações; 
10.4 Possibilidade de criação automática de rubricas de estorno e retroativo; 
10.5 Possibilidade de criação de fórmulas de rubricas, em caráter temporal, incluindo a 

condição para execução da fórmula e a expressão de cálculo monetário dos valores de 
forma simples, incluindo a capacidade de criar fórmulas que incluam números, operadores 
matemáticos e lógicos (para condições), variáveis (dados disponíveis nos cadastros do 
sistema, como referência salarial do segurado, dados funcionais, dados pessoais do 
segurado), números e expressões textuais; 

10.6 As fórmulas e condições de cálculo de rubricas devem ser validadas pelo sistema em 
tempo real durante sua criação; 

11. Permite parametrização total das regras de concessão de aposentadoria para segurados. 
Entende-se por parametrização total a disponibilização via sistema, sem necessidade de 
alteração em código-fonte das seguintes funcionalidades: 
11.1 Possibilidades de criação de regras de concessão de benefícios de forma ilimitada; 
11.2 Possibilidades de cadastro de regras incluindo nome, nome para exibição, dados para 

inclusão automática no documento de concessão; 
11.3 Possibilidades de parametrizar através de fórmulas todos os aspectos de cálculo da 

regra de aposentadoria, incluindo percentual de proporcionalidade (se houver), tempos 
acumulados pelo segurado, tempos requeridos pela regra e condições para alteração do 
padrão salarial no ato da passagem para a inatividade (como no caso de militares); 

11.4 Possibilidades de limitar o acesso a regras através de fórmulas e mensagem de erro 
em caso de regras de transição e direito adquirido; 

11.5 Possibilidades de parametrização da fundamentação legal das regras de acordo com 
fórmulas que definem qual a fundamentação correta para cada caso elegível pela regra; 

11.6 Possibilidades de criar ilimitados perfis diferentes para cada regra (exemplos: homem, 
mulher, professor), com condições de elegibilidade diferentes; 

11.7 E entende-se como parametrização por fórmula o seguinte: 
11.7.1 Capacidade de criar fórmulas que incluam números, operadores matemáticos e 

lógicos (para condições), variáveis (dados disponíveis nos cadastros do sistema, como 
referência salarial do segurado, dados funcionais, dados pessoais do segurado), 
números, datas e expressões textuais; 

11.7.2 A criação de fórmulas deve ser simples, com interface do tipo calculadora; 
11.7.3 As fórmulas de cálculo devem ser validadas pelo sistema em tempo real durante sua 

criação; 
 

O sistema Gestão Previdenciária do IGEPREV possui os seguintes módulos e funcionalidades: 
 

2.1. MÓDULO DE CADASTRO GERAL PREVIDENCIÁRIO 
2.1.1. Tabelas Satélites 
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Tabelas Satélites são os cadastros desenvolvidos para parametrização dos dados a 
serem usados como informações nos registros criados no sistema: 

2.1.1.1. Agência 
2.1.1.2. Assunto Ato Legal 
2.1.1.3. Ato Legal 
2.1.1.4. Bairro 
2.1.1.5. Banco  
2.1.1.6. Cargo 
2.1.1.7. Carreira 
2.1.1.8. Categoria Tempo Ficto 
2.1.1.9. CIDs Aposentadoria Integral 
2.1.1.10. Comprovante Aposentado 
2.1.1.11. Concurso 
2.1.1.12. Departamento 
2.1.1.13. Distrito 
2.1.1.14. Documento  
2.1.1.15. Ente Federado 
2.1.1.16. Estado Civil 
2.1.1.17. Grau de Instrução 
2.1.1.18. Grupos Salariais 
2.1.1.19. Instituição Previdenciária 
2.1.1.20. Métodos 
2.1.1.21. Motivos de Devolução da Certidão 
2.1.1.22. Motivos do fim do benefício 
2.1.1.23. Motivos do não comparecimento 
2.1.1.24. Municípios 
2.1.1.25. Naturezas jurídicas 
2.1.1.26. Órgãos (Entes) 
2.1.1.27. Países 
2.1.1.28. Planos previdenciários 
2.1.1.29. Poderes 
2.1.1.30. Postos de atendimento 
2.1.1.31. Regimes financeiros 
2.1.1.32. Regimes previdenciários 
2.1.1.33. Regionais 
2.1.1.34. Situações do Plano 
2.1.1.35. Tipo Ato Legal 
2.1.1.36. Tipos de fundos 
2.1.1.37. UF 
2.1.1.38. Unidades 

 
2.1.2. Gestão do Participante:  

Gestão do Participante corresponde aos cadastros pertinentes ao negócio como um todo 
e que utilizam os dados gerados pelos cadastros satélites para seu funcionamento. Esses 
cadastros registram os dados pertencentes aos participantes do Regime Previdenciário, 
permitindo controlar a "vida previdenciária" de cada participante: 

2.1.2.1. Dados pessoais 
2.1.2.2. Contatos 
2.1.2.3. Dependentes 
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2.1.2.4. Funcionais 
2.1.2.5. Situação Previdenciária 
2.1.2.6. Averbação RGPS 
2.1.2.7. Averbação RPPS 
2.1.2.8. Tempo Ficto 
2.1.2.9. Histórico funcional 
2.1.2.10. Responsável financeiro 
2.1.2.11. Ficha Financeira 
2.1.2.12. Auxilio Doença 
2.1.2.13. Salário Família 
2.1.2.14. Salário Maternidade 
2.1.2.15. Aposentadoria Compulsória 
2.1.2.16. Aposentadoria por Invalidez 
2.1.2.17. Aposentadoria por Idade 
2.1.2.18. Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição 
2.1.2.19. Aposentadoria Importação 
2.1.2.20. Reserva Remunerada 
2.1.2.21. Reforma 
2.1.2.22. Pensão 
2.1.2.23. Aposentadoria Policial Civil  
2.1.2.24. Busca Avançada de Segurado 
2.1.2.25. Consulta SISOBI  

 
2.1.3. Gestão de Relatórios Cadastrais 

2.1.3.1. Distribuição por beneficiário 
2.1.3.2. Distribuição por tempo de contribuição 
2.1.3.3. Estatísticas de benefícios concedidos 
2.1.3.4. Estatística mensal de Ativos, Inativos, Pensionistas e Dependentes 
2.1.3.5. Formulário em branco para Inativos 
2.1.3.6. Relatório Certidões Averbadas 
2.1.3.7. Relatório de Dependentes Inscritos 
2.1.3.8. Relatório Geral de Inativos e Pensionistas 
2.1.3.9. Relatório Geral de Posses e Concursos 
2.1.3.10. Relatório Histórico de Processos 
2.1.3.11. Relatório Processos por local 
2.1.3.12. Relatório de distribuição por faixa etária 
2.1.3.13. Relatório de distribuição por faixa salarial 
2.1.3.14. Relatório Quantitativo Proximidade Aposentadoria 
2.1.3.15. Relatório Atuarial 

 
2.2. MÓDULO DE CONCESSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS 

2.2.1. Especificações gerais: 
2.2.1.1. Regra de negócio parametrizável, com facilidade de alterações conforme 

mudança da legislação; 
2.2.1.2. Simulação individual dos benefícios; 
2.2.1.3. Permite ao servidor simular o direito da concessão de aposentadoria; 
2.2.1.4. Concessão de benefícios previdenciários conforme legislação em vigor, 

incluindo: aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria 
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compulsória, por invalidez, pensão por morte, aposentadoria especial professor 
dentre outros; 

2.2.1.5. Concessão de abono de permanência e auxílio funeral; 
2.2.1.6. Filtra os tipos de benefícios conforme cadastro pessoal e funcional do servidor; 
2.2.1.7. Executa o acompanhamento de todo o fluxo durante e após concessão de 

benefícios; 
2.2.1.8. Gera e preenche automaticamente os modelos de formulários pré-formatados 

de concessão de benefício, facilitando assim a emissão dos mesmos. Entende-se, 
neste caso, por automático, que nos formulários em questão, os campos 
“conhecidos” pelo sistema sejam transferidos sem intervenção do usuário; 

2.2.1.9. Grava automaticamente todos os documentos gerados pelo sistema, por 
servidor/beneficiário. Entende-se, neste caso, por automático, que os documentos 
individuais de servidor/beneficiário que sejam gerados pelo sistema sejam 
salvos(gravados) sem necessidade de intervenção do usuário, excetuando-se, 
apenas, os casos de atualização, quando a mesma deverá ser confirmada; 

2.2.1.10. Permite visualização dos documentos gerados pelo sistema; 
2.2.1.11. Permite definir fluxo de trabalho (Workflow) distinto para cada tipo de benefício; 
2.2.1.12. Flexibilidade de mudança das atividades dentro do fluxo de trabalho; 
2.2.1.13. Flexibilidade de mudança dos perfis e usuários dentro do fluxo de trabalho; 
2.2.1.14. Controle dos processos que estão pendentes de resolução, através de 

indicadores de acompanhamento de limites de tempos; 
2.2.1.15. Visualização dos processos já concedidos; 
2.2.1.16. Gera arquivo(s) com as informações sobre os benefícios concedidos, sintéticos 

e/ou detalhadas. 
 
2.2.2. Cadastro 

2.2.2.1. Permite registro, atualização e consulta dos dados dos servidores segurados 
do RPPS, mesmo aquele que possua mais de um vínculo ou venha a desligar-se e, 
posteriormente, ser recontratado ou nomeado para outro cargo; 

2.2.2.2. Permite registro, atualização e consulta dos dados dos aposentados, 
permitindo mais de um vínculo; 

2.2.2.3. Permite registro, atualização e consulta dos dados dos dependentes 
previdenciários; 

2.2.2.4. Permitir a crítica de duplicidade de inscrição previdenciária para fins de 
verificação em casos não legalmente acumuláveis; 

2.2.2.5. Mantém registro temporal de dependentes para efeito previdenciário e 
econômico e respectivas situações de dependências; 

2.2.2.6. Permite cadastro, atualização e consulta dos pensionistas; 
2.2.2.7. Permite registro, atualização e consulta dos dados dos órgãos empregadores; 
2.2.2.8. Permite a definição de cada instituição/órgão da administração direta e indireta, 

dos três poderes constituídos, de forma que as mesmas possam ter sua estrutura 
organizacional refletida fielmente no sistema, não existindo limitação quanto ao 
número de níveis hierárquicos a serem gerenciados; 

2.2.2.9. Permite administrar documentos digitalizados dos servidores e dependentes, 
ativos, inativos e pensionistas; 

2.2.2.10. Permite administrar e registrar a vida funcional dos servidores ativos, assim 
como o acompanhamento de todos os tramites de servidores aposentados, 
pensionistas e dependentes; 

2.2.2.11. Mantém histórico por segurado e beneficiário; 
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2.2.2.12. Permite registro e controle em cadastro de falecimento de servidores ativos, 
inativos e pensionistas; 

2.2.2.13. Permite o cadastro do histórico de trabalho dos servidores, informando o tempo 
de contribuição para outros regimes, controlando o tempo de contribuição na 
iniciativa privada, no serviço público e tempo fictício referente à licença prêmio; 

2.2.2.14. Integra e permite consultar, por ocasião da aposentadoria, ao histórico 
previdenciário; 

2.2.2.15. Aplicação das regras de negócio para a validação de dados cadastrais tanto no 
ingresso como na manutenção de cada segurado; 

2.2.2.16. Permite a emissão de relatórios gerenciais e demonstrativos estatísticos para o 
fim de acompanhamento e monitoração dos processos de benefícios; 

2.2.2.17. Permite o cadastro e manutenção dos dados do titular e dependente para 
emissão de declaração de salário-família; 

2.2.2.18. Permite a emissão de declaração/certidão de dependente, “Nada Consta” e 
PIS/PASEP; 

2.2.2.19. Permite o cadastro de representante legal do dependente, quando for o caso; 
2.2.2.20. Permite a manutenção e consulta da ficha funcional e financeira dos servidores 

ativos e dos servidores inativos; 
2.2.2.21. Permite a manutenção dos dados pessoais e financeiros, de pensionistas, de 

dependente e/ou beneficiários, bem como a consulta dos mesmos; 
2.2.2.22. Informa as remunerações discriminando o valor de contribuição mensal desde 

sua inclusão no RPPS para efeito de apuração da média da remuneração de 
contribuição para concessão do benefício conforme a Legislação Vigente; 

2.2.2.23. Permite a consulta do cargo ocupado atualmente, bem como as gratificações e 
o tempo de contribuição no cargo; 

2.2.2.24. Permite identificar o regime financeiro de vinculação do segurado ativo, 
aposentado e pensionista ao RPPS; 

2.2.2.25. Permite a emissão de relatório consolidado da composição e evolução do 
Cadastro Previdenciário; 

2.2.2.26. Permite a emissão de relatórios de auditoria de integridade e consistência de 
dados e informações do Cadastro Previdenciário; 

2.2.2.27. Permite a facilidade de busca de dependentes por pesquisa por radicais dos 
vocábulos, CPF, RG, data de nascimento ou filiação etc.; 

2.2.2.28. Permite cadastro Índice; 
2.2.2.29. Permite Parâmetros de Salários; 
2.2.2.30. Fundamentação da Pensão; 
2.2.2.31. Regras de Benefícios; 
2.2.2.32. Relatórios de Produtividade por data de concessão; 
2.2.2.33. Relatório de Aposentadoria e Pensão com averbação RGPS. 

 
2.2.3. Concessão e Administração de Pensões: 

2.2.3.1. Permite a complementação do piso mínimo estabelecido por lei (considerando 
a jornada de trabalho, a aposentadoria proporcional e vantagens excluídas para 
cômputo); 

2.2.3.2. Permite a associação de uma ou mais retribuições base para os pensionistas a 
fim de permitir o pagamento de vantagens ou percentuais diferenciados por 
pensionista; 

2.2.3.3. Permite descontos de valores dos pensionistas, referentes a pensões 
alimentícias, por decisão judicial, para pagamento a terceiros; 
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2.2.3.4. Permite a parametrização das regras de negócio para concessão do benefício, 
bem como os critérios de validação para continuidade, retenção, congelamento de 
cota parte ou cessação do benefício; 

2.2.3.5. Permite a inclusão de eventos de pagamento, oriundos dos processos, na folha 
de pagamento; 

2.2.3.6. Cadastro dos fluxos de processos; 
2.2.3.7. Arquivamento de processos; 
2.2.3.8. Permite a emissão automática (sem a necessidade de intervenção ou 

solicitação explicita de um usuário) de correspondência. Exemplos: quando do 
deferimento/indeferimento de pedidos de concessão, revisão, recursos, 
reconsiderações de despacho de pensões; 

2.2.3.9. Permite a simulação do cálculo das vantagens bem como os valores devidos 
desde a data do óbito ou conforme data informada; 

2.2.3.10. Permite o controle temporal de validade de cada vantagem concedida, bem 
como a legislação que concedeu o direito; 

2.2.3.11. Permite o cadastramento de mais de um cargo para o mesmo servidor com as 
vantagens respectivas; 

2.2.3.12. Permite a elaboração de documentos de despacho para concessão 
(Administrativa e Judicial), revisão, extinção, reconsideração, reversão, 
manutenção de pensão, entre outros, contendo a fundamentação legal, para 
encaminhamento a área responsável pela aprovação, possibilitando a geração e 
envio automático (sem intervenção ou solicitação de usuário), para órgão 
competente, de lauda de publicação contendo os dados pertinentes; 

2.2.3.13. Permite integração com o TCE para envio/recebimento de processos e controle 
das determinações; 

2.2.3.14. Permite a integração com as empresas participantes para obtenção das tabelas 
de: cargos - códigos, descrição, enquadramento (qp’s), jornadas de trabalho, 
categorias (efetivos, adm.,comis.,contr.), classes(1,2), referência(1 a n), 
grau(a,b,c...); tabela de vencimentos - relacionada por quadro(adm.,educ., 
saúde...), jornada, categoria e grau contendo período de vigência e valor; Tabela 
de vantagem – descrição completa e abreviada, tipo(vencimento/desconto), 
incidências com respectivas conceituações sobre a regra de negócio; 

2.2.3.15. Permite que a fórmula de cálculo, das vantagens, atenda aos critérios: 
percentual sobre uma determinada referência / grau, diferença entre vantagens, 
valor fixo informado, diferença entre referências, estar associado a uma tabela, 
somatória de determinadas vantagens, percentual sobre somatória de vantagens; 

2.2.3.16. Permite a indicação do teto máximo ao qual a pensão esta sujeita, bem como 
as vantagens excluídas para o cômputo do excesso sobre o limite legal, mantendo 
o controle do período de validade da exceção do limite; 

2.2.3.17. Permite a identificação e controle de benefícios pagos (vantagens, percentuais, 
índices de reajustes) em decorrência de determinação Judicial, por nível de 
beneficiário; 

2.2.3.18. Permite o registro e controle de validade de atestados, certidões, laudo médico, 
entre outros; 

2.2.3.19. Efetua pesquisa sobre a existência de outro beneficio pago pelo IGEPREV, 
recebido pelo requerente, informando ao operador, no ato da abertura do processo 
de concessão; 

2.2.3.20. Verifica se o cargo do contribuinte pertence ao quadro atual da sua carreira, 
informando ao operador, no ato da abertura do processo de concessão; 
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2.2.3.21. Utiliza informações do domicílio bancário do servidor permitindo ao atendente 
confrontar com o endereço informado; 

2.2.3.22. Possibilita a emissão e armazenamento de certidão negativa de beneficiários; 
2.2.3.23. Checa a existência de pensão alimentícia paga pelo servidor, no ato da 

abertura do processo; 
2.2.3.24. Checa a existência de aposentadoria vigente para o legado, no ato da abertura 

do processo. 
2.2.3.25. Permite a visualização do Instituidor; Dependente; Dados do Pré-Cadastro; 

Valores Simulação; Rubricas Instituidoras; Rubricas Pensionistas; Beneficiários; 
Dados de Beneficiários e Dados Bancários; 

2.2.3.26. Permite o registro se possui Decisão Judicial; 
2.2.3.27. Permite o registro se o segurado possui paridade. 

 
2.2.4. Concessão e Administração de Aposentadorias 

2.2.4.1. Permite parametrização de cálculo de aposentadoria pela média; 
2.2.4.2. Permite a parametrização temporal de todas as regras de cálculo em qualquer 

regime jurídico, bem como eventuais fatores de proporcionalidade; 
2.2.4.3. Simulação da concessão de benefícios, individualmente, sem a necessidade 

prévia de documentação quando não houver tempo averbado; 
2.2.4.4. Cadastro dos fluxos e arquivamento de processos; 
2.2.4.5. Permite a visualização das regras de cálculo, bem como de respectivas 

descrições e conceituações, inclusive para o servidor / funcionário; 
2.2.4.6. Possibilita o registro, controle e gerenciamento de todo processo de 

aposentadoria: pedido de aposentadoria, emissão de requerimento, parecer do 
pedido (indeferir /deferir a partir da contagem / tornar nulo / cassação), e 
cancelamento de efeitos; 

2.2.4.7. Possui cálculo de tempo (de serviço / contribuição / carreira) com base nos 
eventos da vida funcional e averbação de tempo, com base nas regras de 
transição, direito adquirido e demais regulamentações legais pertinentes, inclusive 
indicando por qual tipo e regra o servidor faz jus; 

2.2.4.8. Permite a emissão de extrato completo para tempo de aposentadoria, com 
detalhamento de todos os eventos de crédito / débito de tempo, com relação de 
todos os cargos ocupados com respectivos tempos e vantagens percebidas, 
passíveis de incorporação e efetivamente incorporadas; 

2.2.4.9. Informa relação de funcionários com possibilidade de aposentadoria (por tempo 
ou compulsória) dentro de um determinado período; 

2.2.4.10. Efetua projeção de aposentadorias com base em critérios parametrizáveis pelo 
próprio usuário; 

2.2.4.11. Permite o controle dos períodos de isenção de IR (temporários e definitivos) no 
caso de aposentadorias por doença especificada em lei; 

2.2.4.12. Permite o cadastro e concessão da reversão de aposentadoria, armazenado os 
dados em relatórios; 

2.2.4.13. Possibilita a opção de proventos pelo servidor / funcionário que possua dois 
vínculos, quando inacumuláveis, na forma da legislação; 

2.2.4.14. Permite tratar reversão de aposentadoria com emissão automática (sem 
intervenção ou solicitação explicita de usuário) de documentos pertinentes 
(exemplo: aposentadoria por invalidez); 

2.2.4.15. Possibilita a opção / não opção ou desistência da opção de proventos 
(2aposentadorias) pelo servidor / funcionário (salvo com 2 matrículas); 
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2.2.4.16. Permite descontos de valores dos aposentados, referentes a pensões 
alimentícias, por decisão judicial, para pagamento a terceiros; 

2.2.4.17. Permite a parametrização do cálculo de vantagens da aposentadoria pela 
média (fazer o cálculo para portaria); 

2.2.4.18. Permite a visualização do Participante, processamento e tempo de contribuição 
(Descrição; Tipo; Data Início/Fim; Faltas; Total de Dias; Dedução). 

2.2.5. Concessão e Administração de Abono de Permanência 
2.2.5.1. Permitir a emissão de relatórios para acompanhamento quantitativo e 

qualitativo da concessão do benefício; 
2.2.6. Concessão e Administração de Auxílio Funeral 

2.2.6.1. Permitir a emissão de relatórios para acompanhamento quantitativo e 
qualitativo da concessão do benefício; 

 
2.2.7. Gestão de Benefícios 

2.2.7.1. Permite acesso às informações sobre os benefícios concedidos, de forma 
individual e coletiva, a partir de critérios de seleção parametrizáveis; 

2.2.7.2. Permite a geração de arquivos com a informação sobre os benefícios 
concedidos e a conceder; 

2.2.7.3. Permite a extração de informações gerenciais tais como estatísticas mensais, 
quadro de pensões/aposentadorias, entre outras; 

2.2.7.4. Geração de relatórios demonstrativos de despesas previdenciárias; 
2.2.7.5. Permite cadastro e controle de beneficiários; 
2.2.7.6. Disponibiliza aos beneficiários informações sobre os benefícios concedidos; 
2.2.7.7. Disponibiliza para o contribuinte / pretensos beneficiários, a simulação 

individual de benefícios; 
2.2.7.8. Permite o acompanhamento e controle dos benefícios concedidos, a partir de 

parametrização das regras do negócio de pensão/aposentadoria; 
2.2.7.9. Integração com o Sistema da Previdência Social, de forma a tratar os arquivos 

de compensação previdenciária fornecidos pelo INSS (compensados, indeferidos, 
cessados e fechamento financeiro), efetuando análises com os cadastros de 
aposentados e pensionistas, a fim de gerar relatórios gerenciais tais como: 
pagamentos compensados, requerimentos indeferidos, compensações cessadas. 

 
2.2.8. MÓDULO DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR/BENEFICIÁRIO 

2.2.8.1. Permite consulta das informações cadastrais pelos servidores / dependentes 
/pensionistas / aposentados, inclusive através da web; 

2.2.8.2. A definição de fluxos de trabalho diferentes para cada tipo de processo, 
definindo setor responsável para cada atividade; 

2.2.8.3. A consulta da situação e localização de qualquer processo através de 
atendimento presencial, telefônico e via Internet; 

2.2.8.4. Possibilita a geração de estatísticas, tais como: tipos de atendimento, 
encaminhamentos, respectivo tempo de cada atendimento; 

2.2.8.5. Possibilita o registro e controle necessário para cada tipo de solicitação, 
definindo a documentação pertinente, a sequência dos processos e as áreas de 
atendimento específico (integrado com WORKFLOW); 

2.2.8.6. Serviço de autoatendimento via Internet, através de fornecimento de login e 
senha para cada beneficiário, para acesso a consultas, reclamações, solicitações, 
acompanhamento de andamento de processos, segunda via de demonstrativo de 
pagamento, emissão de extratos previdenciários individualizados, simulação de 
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benefícios, inclusive Guia de recolhimento individual de contribuições para 
servidores afastados; 

2.2.8.7. Permite ao solicitante, a escolha do meio de comunicação para retorno 
(exemplo: via e-mail, telefone, correio); 

2.2.8.8. Visualização dos documentos gerados pelo módulo de benefícios e 
documentos digitalizados de cadastro (exemplo: Declaração de Família); 

2.2.8.9. Permite acesso a bases de dados cadastrais do contribuinte para relacioná-lo 
ao pretenso beneficiário, bem como a situação funcional e a existência de 
processos ligados ao ex-contribuinte; 

2.2.8.10. Permite a suspensão de benefício em caso de notícia de óbito; 
2.2.8.11. Permite a disponibilização de informações, formulários, esclarecimentos e 

encaminhamento, através da web; 
2.2.8.12. Possibilita a emissão de formulário pré-preenchido para recadastramento 

periódico de aposentados e pensionistas; 
2.2.8.13. Possibilita a detecção de alterações na vida funcional do contribuinte que 

possa provocar impacto no processo de concessão de benefícios, e gerar os 
desdobramentos que o assunto requerer; 

2.2.8.14. Disponibiliza informações consolidadas da integração do contribuinte, 
pretensos beneficiários e beneficiários com o IGEPREV (exemplo: fases de 
processo, documentação pendente, comunicação por e-mail, carta). 

2.2.8.15. Possibilita aos órgãos do Estado da administração direta e indireta e de todos 
os Poderes ter acesso a estes processos na forma de consulta e atualização das 
informações. 

2.2.8.16. Possibilita que o segurado faça a simulação de seu benefício através de 
serviço de autoatendimento via internet considerando: 

a. Por tempo de contribuição informando o direito a aposentadoria, o valor do provento 
nas seguintes regras: 

i. Regra anterior a Emenda Constitucional 20 – integral e proporcional; 
ii. Regra de transição Emenda Constitucional 20 – integral e proporcional; 
iii. Regra permanente da Emenda Constitucional 20 e Emenda Constitucional 41; 
iv. Regra de transição – considerando o artigo segundo e artigo sexto da 

Emenda Constitucional 41; 
v. Regra de cálculo relativa à Emenda Constitucional 47; 

b. imular aposentadoria por idade e compulsória; 
 

2.2.9. MÓDULO DE ARRECADAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
2.2.9.1. Permite a administração e controle de recolhimento de contribuições previdenciárias 

para o RPPS, de servidor segurado e patronal, por fundo previdenciário, sincronizado com os 
resultados informados pela base de contribuição; 

2.2.9.2. Permite migração do histórico de tempo de contribuição a outros Regimes Próprios de 
Previdência Social e ao Regime Geral de Previdência Social, já averbado; deverá ser 
complementada com a origem do tempo contribuição averbada; 

2.2.9.3. Possui integração com o modulo de orçamento e contabilidade; 
2.2.9.4. Permite o envio de informação aos contribuintes, a partir de parâmetros de seleção, 

pelos diversos meios de comunicação (e-mails, mala-direta, demonstrativo de pagamento, entre 
outros); 

2.2.9.5. Permite interface com o módulo de contabilidade para classificação dos eventos de 
contribuições com a correspondente rubrica do plano de contas; 
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2.2.9.6. Permite a emissão de certidões de tempo e valores de contribuição de acordo coma 
legislação vigente; 

2.2.9.7. Disponibilizar informações, em arquivos ou relatórios, sobre a estimativa da receita, 
lançamentos de dívida de arrecadação de contribuições/ressarcimento (insuficiência financeira para 
pagamento de aposentadorias) e arrecadação da receita por Plano; 

2.2.9.8. Disponibilização de informações temporais para acompanhamento da evolução da 
arrecadação (exemplo: valores, quantidades, período); 

2.2.9.9. Permite cadastro e controle de contribuinte do regime próprio, de beneficiários e de 
entidades contribuintes; 

2.2.9.10. Mantém e controla histórico de contribuições recolhidas, contribuição base 
detalhada, percentuais e valores da contribuição, bem como eventuais encargos cobrados; 

2.2.9.11. Permite o controle mensal das contribuições de servidores / patronal por plano 
identificando o período, contribuição base detalhada, percentuais e valores das contribuições não 
recolhidas; 

2.2.9.12. Disponibiliza a emissão de demonstrativos individuais de valores de contribuição, 
inclusive na web, de forma segura; 

2.2.9.13. Permite o cálculo de tempo de contribuição em dias; 
2.2.9.14. Permite o controle temporal de exceções e adequações nos planos previdenciários 

de acordo com decisões judiciais, por contribuinte; 
2.2.9.15. Gera arquivo/relação de movimento de alterações do cálculo de contribuições 

(exemplo: determinações judiciais) para as entidades contribuintes; 
2.2.9.16. Efetua o controle de valores arrecadados em virtude de decisão judicial. (liminar); 
2.2.9.17. Disponibiliza mecanismos para recálculo de contribuições a nível individual ou 

coletivo, de forma parametrizada; 
2.2.9.18. Disponibiliza analiticamente e mensalmente, os valores referentes aos descontos (do 

mês/atrasados), acertos e reversões de contribuições, efetuados nas Folhas de Pagamento das 
entidades contribuintes; 

2.2.9.19. Disponibiliza analiticamente e mensalmente os valores referentes às liquidações 
bancárias dos débitos de contribuições, por tipo de débito (contribuição cobrança amigável/judicial 
por boleto bancário, por guia de recolhimento, por Folha de Pagamento); 

2.2.9.20. Possibilita a informação de valores arrecadados indevidamente através de Folha de 
Pagamento ou crédito em conta corrente; 

2.2.9.21. Disponibiliza analiticamente e mensalmente os valores referentes às liquidações 
bancárias das devoluções dos valores arrecadados indevidamente; 

2.2.9.22. Possibilita o armazenamento de cálculos efetuados com base na simulação de 
contribuições de acordo com a determinação judicial, em relação à contribuição efetivamente paga 
(precatórios); 

2.2.9.23. Permite o controle de ressarcimentos; 
2.2.9.24. Permite o controle de afastamentos dos segurados; 
2.2.9.25. Permite o controle de contratos de parcelamento de contribuições;  
2.2.9.26. Permite o controle com identificação exata da fonte/origem do recolhimento e 

conciliação bancária; 
2.2.9.27. Permite o registro mensal da remuneração e do salário de contribuição e sua 

composição, do segurado e beneficiário, inclusive os afastados temporariamente;  
2.2.9.28. Permite a emissão da relação de contribuintes do RPPS, com informações de 

contribuição do empregador e empregado, por Regime Financeiro; 
2.2.9.29. Permite a emissão de extrato individualizado de contribuição previdenciária; 
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2.2.9.30. Permite a emissão da Guia de Recolhimento de Contribuições Previdenciárias – 
GRCP, para recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive via web, em padrão que 
permita convênios com instituições financeiras para arrecadação das receitas previdenciárias; 

2.2.9.31. Permite a emissão de guia de recolhimento de contribuição previdenciária para 
servidor temporariamente afastado do Estado; 

2.2.9.32. Permite a análise e comparação de arrecadação previdenciária prevista com 
arrecadação previdenciária realizada; 

2.2.9.33. Permite a integração com outros sistemas de bancos de dados, de outros poderes 
que possua Gestão segregada das aposentadorias e pensões; 

2.2.9.34. Permite a emissão do CRP Estadual para contribuintes do RPPS do Estado 
 
2.2.10. MÓDULO DE COBRANÇA 
2.2.10.1. Permite o controle das pendências geradas no processo de arrecadação de 

contribuições previdenciárias; 
2.2.10.2. Permite a emissão de notificação aos devedores; 
2.2.10.3. Permite a atualização monetária, juros e multas das contribuições (de forma distinta 

ou a combinação entre elas) de servidores/empresas e contribuições patronais para os 
inadimplentes de acordo com legislação vigente; a partir da atualização mensal de indicadores, 
como por exemplo: IPCA. 

2.2.10.4. Permite a emissão de relatórios individuais, sintetizados, unificados com filtros, status 
do individuo (Segurado e Patronal) para gestão de cobrança de recolhimentos não efetuados, com 
possibilidades para exportação em arquivos em formatos: XLS e PDF; 

2.2.10.5. Controla e envia cobrança de contribuição do Segurado e Patronal, individualmente, 
dos servidores afastados para outros órgãos estaduais e federais, além de permitir a geração de 
relatórios individuais, sintetizados, unificados com filtros, status do individuo (Segurado e Patronal) 
e exportação em arquivos em formatos: XLS e PDF; 

2.2.10.6. Controla e envia cobrança de contribuição facultativa do Segurado e Patronal, 
individualmente, dos servidores afastados para tratar de interesses particulares, acompanhar 
cônjuge e outros (ex. inquérito administrativo, cursos), mediante opção do servidor; 

2.2.10.7. Gera arquivo/relação de movimento de cobrança de débitos de contribuição 
referentes a contribuintes sem vencimentos (ex: exoneração, insuficiência de vencimento líquido); 

2.2.10.8. Envia e controla cobrança de débito de contribuição, diretamente em Folha de 
Pagamento, boleto, débito em conta bancária, entre outros, de acordo com a situação exigida para 
cada servidor e/ou por opção do servidor; 

2.2.10.9. Disponibiliza emissão de segunda via de boleto bancário de cobrança com 
atualização de cálculo; 

 
2.2.11. MÓDULO DE INVESTIMENTO 
2.2.11.1. Permite registrar e controlar todas as carteiras de títulos e valores mobiliários do 

instituto de previdência; 
2.2.11.2. Permite a verificação do enquadramento às regras legais existentes e regras internas 

do Instituto; 
2.2.11.3. Produz todos os relatórios necessários para atender às exigências legais e 

operacionais; 
2.2.11.4. Apuração do valor da cota, PL, Cotista, Aplicação e Resgate diário dos fundos de 

investimentos; 
2.2.11.5. Permite a avaliação de desempenho dos fundos de investimentos e carteira global 

para auxiliar na tomada de decisões; 
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2.2.11.6. Realiza a analise de desempenho dos fundos de investimento e carteira global com a 
meta atuarial e benchmark para auxiliar na tomada de decisões; 

2.2.11.7. Possui integração com o módulo de contabilidade; 
2.2.11.8. Apuração das series de índices relacionados ao segmento de Renda Fixa e Renda 

Variável disponível no mercado financeiro; 
2.2.11.9. Possui administração de cotas para valorização dos fundos de investimentos e da 

carteira global e sincronismo com processos de arrecadação; 
2.2.11.10. Possui administração de carteiras por gestor; 
2.2.11.11. Realiza o processamento diário das operações e posições de carteira; 
2.2.11.12. Apuração da Rentabilidade, Taxa de Interna de Retorno, Patrimônio Líquido dos 

fundos de Investimento e Carteira Global de forma diária, mensal, trimestral, semestral e anual; 
2.2.11.13. Realiza comparações com diversos benchmarks (Meta Atuarial, série de índices); 
2.2.11.14. Permite a emissão de relatórios gerenciais; 
2.2.11.15. Permite a emissão de resumos de enquadramento - por carteira e segmento; 
2.2.11.16. Permite a emissão de relatórios legais; 
2.2.11.17. Permite a elaboração de gráficos para avaliação de desempenho; 
2.2.11.18. Monitora continuamente as informações relativas às atividades operacionais; 
2.2.11.19. Registro e controle das movimentações realizadas nos fundos de investimento e 

carteira; 
 
2.2.12. MÓDULO DE CONTABILIDADE 
2.2.12.1. Permite aberturas de exercícios com a devida vinculação do PPA (Plano Plurianual), 
2.2.12.2. LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), LOA (Lei de Orçamentária Anual); 
2.2.12.3. Permite a carga do orçamento do exercício com importação, de no mínimo os 

seguintes parâmetros de períodos anteriores: Plano de Contas, Naturezas de Despesas, Rubricas 
de Receitas, Funcional programática, Fontes de recursos, 

2.2.12.4. Unidades orçamentárias e Programas de trabalhos e todas as contas que transferem 
saldos para o exercício seguinte; 

2.2.12.5. Permite colocar período em execução com a devida consistência do orçamento 
cadastrado; 

2.2.12.6. Permite o controle da geração e publicação dos quadros de receita e despesas 
conforme previsto na lei de responsabilidade fiscal; 

2.2.12.7. Permite dotação massiva ou individual do orçamento, conforme legislação vigente na 
época; 

2.2.12.8. Permite a definição paramétrica de Eventos contábeis associando as várias contas 
de credito e débitos a cada evento, de forma idêntica ao SIAFEM; 

2.2.12.9. Permite agrupar os eventos contábeis e os mesmos estarem associados 
automaticamente a funcionalidades do sistema; 

2.2.12.10. Permite criação de histórico padrão e associá-los a eventos contábeis, bem como os 
históricos padrões utilizarem campos e valores previamente definidos sem necessidade de 
preenchimento manual no lançamento contábil, com possibilidade de alteração do histórico quando 
necessário; 

2.2.12.11. Permite que os eventos contábeis façam automaticamente (sem a interferência do 
usuário) os lançamentos orçamentários e extra orçamentários associados; 

2.2.12.12. Garante o lançamento contábil automático e suas devidas consistências nas 
funcionalidades de abertura de exercício, execução orçamentária e encerramento do exercício; 

2.2.12.13. Permite definir parametricamente, se a dotação orçamentária disponível para reserva 
no ato do empenho, será validada em relação ao valor anual ou valor de um determinado período; 
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2.2.12.14. Permite o controle gerencial da execução orçamentária através de ferramenta de 
gestão de solicitações de usuários autorizados, anterior ao efetivo empenho da despesa; 

2.2.12.15. Não permite transações no sistema envolvendo contas com insuficiência de saldo, e 
que não permitam suas inversões bloqueando e criticando a operação; 

2.2.12.16. Permite a liquidação do empenho com a devida consistência e lançamentos 
contábeis automáticos; 

2.2.12.17. Permite o pagamento de empenhos liquidados por mais de uma fonte pagadora com 
a devida consistência e lançamentos contábeis automáticos; 

2.2.12.18. Garantir a existência de todos os relatórios da legislação Federal de ordem legal 
vigente à época; 

2.2.12.19. Permite a existência de todos os relatórios exigidos pelo TCE vigente à época; 
2.2.12.20. Integrado aos módulos de arrecadação e folha de pagamento da solução, garantido 

lançamentos contábeis automáticos (sem a interferência do usuário); 
2.2.12.21. Permite que o sistema atenda integralmente a legislação vigente na época, 

especificamente a lei 4320/1964, e suas modificações, lei 101/2000, Portaria 916/2003, Portaria 
1767/2003 e 1768/2003; 

2.2.12.22. Permite registrar as receitas como seus devidos lançamentos contábeis; 
2.2.12.23. Possui ferramentas de ajustes contábeis somente acessíveis a usuários específicos. 
2.2.12.24. Permite a conciliação bancária de valores devolvidos, ordens bancárias canceladas, 

respeitando o fluxo estabelecido entre SIAFEM, BANPARÁ e outros BANCOS, inclusive com a 
geração dos quadros para o TCE; 

2.2.12.25. Permite a integração aos sistemas corporativos do Estado do Pará, especialmente 
ao SIAFEM, GP-Pará, SIMAS, SEO-Web, SISPAT-WEB, Sistemas do Banco do Estado do Pará 
através do SIAFEM; 

 
2.2.13. MÓDULO DE FOLHA DE PAGAMENTO 
2.2.13.1. Permite reprocessar o período aberto várias vezes pelo próprio usuário; 
2.2.13.2. Permite processar ou reprocessar o período para um grupo ou um beneficiário 

específico pelo próprio usuário; 
2.2.13.3. Permite processar e reprocessar período normal ou suplementar pelo próprio 

usuário; 
2.2.13.4. Permite a simulação ilimitadas vezes da folha de pagamento, sem que isto se efetive 

na folha real. As simulações deverão gerar todos os relatórios e possuir as mesmas funcionalidades 
da folha normal; 

2.2.13.5. Verifica se as condições para o pagamento de um determinado benefício se mantêm 
válidas; 

2.2.13.6. Permite parametrizar variáveis para o período, tais como: Tabela de IRRF, Salário 
Mínimo, Salário Esposa, Salário Família, Contribuição Previdenciária, entre outras; 

2.2.13.7. Permite associar créditos e débitos (rubricas de pagamento) de forma discriminatória; 
2.2.13.8. Permite criação ilimitada de rubricas (códigos de pagamentos), com associação das 

regras de cálculo, descrição e conceituação e vigência; 
2.2.13.9. Permite formas diversas de cálculo para pagamento de benefícios conforme 

legislação vigente à época das concessões; 
2.2.13.10. Permite visualização e alteração das regras de calculo; 
2.2.13.11. Possibilita o reajuste temporal da tabela de vencimentos, com impacto automático na 

folha de pagamento; 
2.2.13.12. Permite o lançamento de valores na folha de pagamento de benefícios: por 

beneficiário; por código de vantagem, desconto e apoio; para um mesmo código de pagamento com 
número diferenciado de parcelas, controlando em forma individualizada cada lançamento; 
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2.2.13.13. Permite a gestão de tutores/curadores para aqueles beneficiários que possuírem 
algum impedimento legal de receber o benefício, assim como o cadastro de dados de seus 
representantes legais; 

2.2.13.14. Permite definir o período para qual determinada rubrica de pagamento deve constar 
a folha; 

2.2.13.15. Efetua automaticamente (sem a intervenção de usuário) a repartição do benefício 
entre os beneficiários do mesmo (pensão), de acordo com a lei que rege a pensão; 

2.2.13.16. Permite conferencia on-line da folha após lançamentos financeiros; 
2.2.13.17. Permite manter a estrutura do plano de cargos e salários e sua validade; 
2.2.13.18. Possibilita o armazenamento histórico de todas as informações financeiras e da 

composição salarial do beneficio por um período mínimo definido em lei; 
2.2.13.19. Permite cadastramento de entidades bancárias possuindo como mínimo os seguintes 

atributos: código banco, código da agência, nome da agência (conforme padrão 
FEBRABAN/CNAB), código de compensação, endereço, conta corrente; 

2.2.13.20. Gera arquivos para crédito bancário no formato FEBRABAN e tratar arquivos de 
retorno do banco; 

2.2.13.21. Gera os arquivos de contracheques para emissão de demonstrativo nos caixas de 
autoatendimento bancário; 

2.2.13.22. Possibilita a parametrização do período de retenção correspondente a cada motivo, 
permitindo o controle da inscrição ou não em restos a pagar, de acordo com o período de tempo 
decorrido (pagamento  retido/desaparecimento); 

2.2.13.23. Permite controlar retenções por ordem judicial (ex: pensionista ganha judicialmente 
somente um percentual sobre o valor da pensão por um período que pode ser alterado 
posteriormente); 

2.2.13.24. Emite relatórios compactos, tais como: Folha discriminada, Folha resumo, Diferenças 
entre o Período Anterior e o Atual, Detalhe por CPF das diferenças entre períodos, Listagem das 
informações para pagamento no banco, entre outros; 

2.2.13.25. Mantém registro de pensões (alimentícias / especiais), relacionados aos servidores 
/pensionistas com dados cadastrais mínimos: nome, CPF, RG, sexo, data de nascimento, grau de 
parentesco, endereço, domicílio bancário, estado civil, tipo de invalidez, grau de escolaridade, tipo 
de pensão, dados do responsável e dados do despacho judicial; 

2.2.13.26. Consultas com parametrização por diversas variáveis, combinação destas, do 
cadastro de pensionistas/aposentados, como: relação de servidores com pensionistas, relação de 
pensionistas por diversas ordens de classificação, a ser determinado pelo usuário; 

2.2.13.27. Possibilita cálculo com correção monetária, de forma opcional, para todos os eventos 
de pagamento em atraso; 

2.2.13.28. Permite o processamento da folha de pagamento de forma segregada por fundo 
financeiro. 

2.2.13.29. Permite verificação de duplicidade de pensão/aposentadoria para o mesmo servidor; 
2.2.13.30. Permite simulação de folha (total ou parcial) sob diversas perspectivas, tais como: 

por empresa, por categoria funcional distinta, quadros, cargos e registros de 
pensionistas/aposentados, com possibilidade de aplicação de índice de reajuste; 

2.2.13.31. Permite o cálculo e recálculo de pagamento (integral e proporcional), em concessão, 
revisão, extinção, entre outros; 

2.2.13.32. Permite a geração de Folha Suplementar, individual ou coletiva; 

2.2.13.33. Permite estorno de pagamento / desconto efetuado indevidamente, inclusive no 
histórico, através de recálculo automático ou lançamento manual (o lançamento deve constar no 
mês de competência); 
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2.2.13.34. Permite o controle, por pensionista/aposentado, de períodos de isenção de Imposto 
de Renda temporários e definitivos, no caso de doenças especificas em lei, bem como por decisão 
judicial; 

2.2.13.35. Permite a criação ilimitada de códigos de vencimento / descontos com vínculo coma 
legislação e sua composição histórica; 

2.2.13.36. Permite o cálculo de acréscimos legais (atualização monetária), para pagamento de 
vantagem ou descontos, referentes a períodos anteriores; 

2.2.13.37. Permite a identificação e controle das contas bancárias utilizadas para recebimento 
do benefício (histórico), com fácil acesso para consultas; 

2.2.13.38. Permite o cálculo, recálculo e adiantamento de parcelas de 13º salário, em folha 
normal ou suplementar, considerando pagamento de pensionistas extintos durante o ano e 
identificando a quem cabe descontar no final do ano, de acordo com alei/parentesco; 

2.2.13.39. Permite cálculo e recálculo do 13o Salário em uma ou mais parcelas, junto à folha 
normal ou em separado (suplementar) e do respectivo IR; 

2.2.13.40. Permite o cálculo, recálculo e adiantamento de parcelas de 13º salário, em folha 
normal ou suplementar, considerando pagamento de pensionistas e/ou aposentados durante o ano; 

2.2.13.41. Trata o pagamento de antecipação de 13° salário de aposentado, no pagamento 
do13° do pensionista no final do ano, quando for o caso; 

2.2.13.42. Permite o pagamento de antecipação de 13o salário, seu complemento no final do 
ano, conforme previsto em lei, bem como a entrada e saída de pensionistas registrados no sistema 
de benefícios durante o ano, garantindo a quitação automática do pensionista que estiver saindo, 
no mês de referência, com o automático rateio da diferença legada pelo pensionista excluído; 

2.2.13.43. Geração de Folha de Pagamento para conferência, análise e possíveis alterações, 
permitindo a emissão de qualquer relatório referente ao processamento; 

2.2.13.44. Permite a emissão de demonstrativos de pagamento de aposentadorias 
/pensões/pensões judiciais, inclusive segunda via, podendo ser opcional na folha Suplementar; 

2.2.13.45. Permite a comparação sobre vários aspectos parametrizáveis (movimentação de 
Folha por quantidade e ou valor) entre competência da folha inclusive através d e gráficos 
estatísticos e em diversos níveis de agregação, como por exemplo: mês atual sobre mês anterior; 

2.2.13.46. Permite visualização das regras de cálculo associadas aos respectivos vencimentos 
e descontos com descrição e conceituação, pelo usuário; 

2.2.13.47. Permite processamento sem interrupção de forma individual ou coletiva, 
parametrizada pelo próprio usuário demonstrando pelo sistema o que foi criticado; 

2.2.13.48. Utiliza-se de dados e parametrizações cadastrados nos demais módulos, sem 
necessidade de duplicação de dados ou cálculos manuais; 

2.2.13.49. Permite o crédito em conta corrente de bancos diversos, com a devida consistência 
de agência / conta; 

2.2.13.50. Permite o cadastro prévio das datas de processamento da folha de pagamento dos 
pensionistas e aposentados, disponibilizando as mesmas para consulta; 

2.2.13.51. Permite a identificação do mês de referência do lançamento efetuado no 
demonstrativo de pagamento; 

2.2.13.52. Permite a disponibilização do demonstrativo de Pagamento via web, em nível de 
pensionistas e aposentados, de forma segura; 

2.2.13.53. Permite a geração (relatório / arquivo) de informações para a Receita Federal, d e 
acordo com a legislação; 

2.2.13.54. Possibilita geração de arquivos em meio magnético e relatórios para: RPPS, DIRF, 
Comprovante de Rendimentos, Consignatárias e Bancos; 
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2.2.13.55. Permite a emissão de relatórios operacionais e gerenciais, conforme necessidade da 
gestão; 

2.2.13.56. Permitir cadastramento e controle das tabelas de vencimento (ex: tab. padrões, 
vantagens), de todos os órgãos participantes; 

2.2.13.57. Possibilita registro e controle de cancelamentos de pagamentos; 
2.2.13.58. Os pagamentos efetuados através de folha suplementar dentro do mês são 

considerados, para cálculo do imposto de renda, na folha normal. (acompanhar a legislação); 
2.2.13.59. Os pagamentos efetuados através de folha suplementar, dentro do mês são 

considerados para cálculo da contribuição previdenciária, na folha normal (acompanhar a 
legislação); 

2.2.13.60. Parametrização de limites de desconto por tipo de lançamento, permitindo o controle 
de resíduos de débitos a serem efetuados nas folhas seguintes, se for o caso; 

2.2.13.61. Permite carga de arquivos de descontos em folha pelas consignatárias, com dados 
mínimos do aposentado/pensionista, tais como: identificação do aposentado/pensionista, 
identificação da instituição consignante, mês do primeiro desconto, quantidade de parcelas (quando 
for o caso), valor ou percentual, indicativo de operação desejada no cadastro (inclusão, 
alteração/exclusão); 

2.2.13.62. Permite a geração de informe de rendimento aos pensionistas e aposentados de 
acordo com a legislação vigente; 

2.2.13.63. Permite o reajuste temporal da tabela de vencimentos; 
2.2.13.64. Permite retenção automática de pagamentos, por documentos, com prazo de 

validade expirado; 
2.2.13.65. Permite retenção automática de pagamentos conforme determinação prevista em 

legislação; 
2.2.13.66. Permite o controle e consultas de ações judiciais impetradas pelo aposentado / 

pensionista; 
2.2.13.67. Permite o cadastro e controle de informação de aposentados com remuneração 

diferenciada por determinação judicial. Para as pensões, o controle deve ser por beneficiário; 
2.2.13.68. Permite o cálculo de atrasados, com emissão de planilha para pagamento em juízo; 
2.2.13.69. Permite a emissão de informações sobre qualquer tipo de vantagem concedida pó 

rações judiciais; 
2.2.13.70. Permite o pagamento de valores diferenciados (exemplo: índices de reajuste) para o 

mesmo padrão salarial (exemplo: ações de padrão salarial), com possibilidade de parametrização 
pelo próprio usuário, inclusive recálculo; 

2.2.13.71. Mantém cadastro de entidades consignatárias autorizadas a enviar descontos em 
folha, com os dados mínimos: código da entidade, nome, número do contrato, lei que rege o 
contrato, data início e termino do contrato, código do produto autorizado (empréstimo pessoal, 
mensalidade); 

2.2.13.72. Mantém cadastro de produtos autorizados de cada entidade consignatária, com o 
respectivo código de desconto em folha; 

2.2.13.73. Manter cadastro de descontos bloqueados para desconto individual (entidade, 
produto e pensionista/aposentado); 

2.2.13.74. Mantém, de forma parametrizada, cadastro de limites de descontos sobre margem 
consignável; 

2.2.13.75. Gera arquivos de retorno de desconto, por entidade consignante, contendo o 
resultado do movimento de descontos recebido, identificando a confirmação do desconto ou o 
motivo pela sua não efetivação; 
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2.2.13.76. Possibilita parametrização temporal para as consignações em folha, tais como: 
percentual de limite de descontos sobre margem consignável, quantidade de descontos por tipo de 
consignação, quantidade de descontos de consignantes permitidos, valores mínimos de desconto; 

2.2.13.77. Emissão de relatórios analíticos e sintéticos sobre as consignações em folha, tais 
como: descontos efetuados por aposentado/pensionista, por tipo de desconto/entidade 
consignante; valores a serem cobrados e de cada entidade consignante em razão do 
processamento das respectivas consignações; 

2.2.13.78. Efetuar cálculo de contribuição previdenciária do regime próprio considerando a 
individualidade dos rendimentos obtidos através de proventos de pensão e/ou aposentadoria (ex: 
aposentado que recebe pensão), conforme ATA CDPREV 07/2012. 

2.2.13.79. Efetua cálculo de imposto de renda sobre a soma dos rendimentos obtidos através 
de proventos de pensão e aposentadoria (ex: aposentado que recebe pensão), descontando 
proporcionalmente em cada folha; 

2.2.13.80. Possibilidade de geração da Folha de Pagamento de Pensionistas e aposentados 
separadamente; 

2.2.13.81. Efetua parametrização temporal das regras de cálculo (fórmulas), com associação de 
conceituação, descrição e legislação pertinente; 

2.2.13.82. Gera pagamentos retroativos automaticamente (sem intervenção ou solicitação de 
usuário), quando houver alteração na composição da retribuição base ou reajuste com data 
anterior; 

2.2.13.83. Permite cadastro para benefícios que necessitem de valores retroativos, gerando 
cálculo automático e possibilitando o parcelamento desses valores; 

2.2.13.84. Permite consultas prévias dos retroativos calculados antes da execução final da 
Folha de Pagamento. 

2.2.13.85. Possibilita o registro e controle de cancelamento de pagamentos posteriores ao 
processamento da Folha, com a correspondente solicitação de cancelamento de crédito bancário e 
contracheque (via banco) e suspensão da emissão do demonstrativo de pagamento; 

2.2.13.86. Prepara os lançamentos contábeis automáticos, no fechamento de cada folha de 
Pagamento, com exportação integrada ao SIAFEM; 

2.2.13.87. Prepara os lançamentos contábeis automáticos, no fechamento de cada folha de 
Pagamento; 

2.2.13.88. Possibilita o registro de pagamento de saldo de pensões a herdeiros (nome, RG, 
CPF, endereço, conta corrente, alvará judicial, inventário, entre outros); 

2.2.13.89. Possibilita a atualização monetária opcional, para pagamentos de saldo de pensão a 
herdeiros; 

2.2.13.90. Possibilita o envio para crédito em conta bancária quando do pagamento de saldo de 
pensão a herdeiro; 

2.2.13.91. Permite a definição de prévias da folha de pagamento, dentro de um mesmo período, 
antes do processamento da folha definitiva, bloqueando através de determinado período as 
manutenções feitas pelos usuários; 

2.2.13.92. Permite processamento em batch antes do cálculo definitivo da folha de pagamento 
para a suspensão de determinados benefícios que seguem regras específicas definidas em lei. 

2.2.13.93. Permite o controle de pagamentos retidos mensalmente, para inscrição em restos a 
pagar, bem como a efetivação da baixa quando da liberação através de folha de pagamento 
suplementar; 

2.2.13.94. Permite o cálculo dos proventos, de acordo com a Legislação Vigente; 
2.2.13.95. Permite a parametrização sobre o Teto do Regime Geral Previdenciário; 
2.2.13.96. Permite tratamento para Teto do Regime Geral (dobro) para casos de pensionistas e 

aposentados com doença incapacitante; 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ 

R:\DAFIN\GERAS\GERAS CONTRATOS E SERVIÇOS\2018\CPL\Licitação e Dispensa de Licitação\02 PREGÃO ELETRONICO\Processos Licitatórios 2018\20 E-Prev\edital 
020-2018 - Sistema E-Prev.docx Página 33 de 87 

Av. Alcindo Cacela, 1962 – Bairro Nazaré – Belém (PA) 

CEP: 66.020-040 – Fone: (91) 3182-3506 

http://www.igeprev.pa.gov.br – e-mail: licitacoes@igeprev.pa.gov.br 

 

2.2.13.97. Mantém um histórico de todas as rubricas lançadas nas folhas por beneficiário, 
caracterizando cada folha emitida sejam pelas datas de referências, tipos de folhas ou mesmo 
chave de identificação; 

2.2.13.98. Permite o cancelamento por maioridade civil, conforme legislação à época do fato 
gerador; 

2.2.13.99. Reverte de forma automática as quotas partes de pensões, se for o caso; 
2.2.13.100. Permite inclusão no rateio da pensão; 
2.2.13.101. Permite atendimento das decisões judiciais, que fogem a aplicação da 

legislação vigente, possibilitando a geração de Relatórios Específicos para controles; 
2.2.13.102. Permite envio de mensagem individual, por grupo ou total, via contracheque. 
2.2.13.103. Efetua cálculo do Redutor Constitucional para o regime próprio considerando a 

individualidade dos rendimentos obtidos através de proventos de pensão e/ou aposentadoria (ex: 
aposentado que recebe pensão), conforme orientação disposta nos Autos do Protocolo nº 
2013/467883 - PRESI. Inclusive, levando em consideração a aplicação da EC-41 para apuração 
dos valores a serem descontados a título de Funprev, IR e PA; 

 
2.2.14. EXTRATOS, CORRESPONDÊNCIAS E DEMONSTRATIVOS DE PAGAMENTOS. 
2.2.14.1. Permite a emissão massiva de extratos previdenciários individualizados dos 

beneficiários com informações histórico-financeira referentes a sua contribuição previdenciária e a 
contribuição contraparte do Estado, de acordo com os dados importados dos módulos de 
Arrecadação e Contabilidade e em conformidade com a legislação vigente, com a disponibilização 
no site do Instituto para consulta e impressão pelo beneficiário; 

2.2.14.2. Permite a emissão de correspondência aos beneficiários com informativos e/ou 
solicitações padronizados 

 
2.2.15. EXTRATOS DEMONSTRATIVOS EXIGIDOS PELO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL 

O sistema fornece as informações necessárias, na forma de relatórios e/ou no padrão 
de layout estabelecido pela Secretaria de Previdência Social - SPS, para o 
cumprimento da legislação federal. Quanto aos demonstrativos, o sistema: 
2.2.15.1. Permite a emissão de legislação completa referente ao regime de previdência social 

dos servidores, compreendendo as normas que disciplinam o regime jurídico e o regime 
previdenciário, contendo todas as alterações; 

2.2.15.2. Permite a emissão de demonstrativos previdenciários em conformidade com a 
legislação vigente; 

2.2.15.3. Permite a emissão de demonstrativo financeiro, relativo às aplicações dos recursos 
do regime próprio; 

2.2.15.4. Permite a emissão de comprovante de repasse dos valores das contribuições a 
cargo do ente federativo e dos valores retidos dos segurados e dos pensionistas, relativas à folha 
de pagamentos de cada competência informada, independentemente de terem sido repassados em 
competências posteriores. 

2.2.15.5. Permite a emissão de demonstrativo exigido pela STN e LRF nº. 101; 
2.2.15.6. Permite a emissão do BP, BF, BO, AMP de acordo com a portaria nº. 4.992/0 

e916/93 e suas alterações. 

2.2.16. MÓDULO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL 
2.2.16.1. Permite a geração de arquivos contendo informações cadastrais e financeiras 

individuais dos segurados, beneficiários e dependentes do RPPS para a realização da avaliação 
atuarial. 
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2.2.16.2. Realiza análise e crítica estatística dos arquivos citado no item 1.  
 
2.2.17. HISTÓRICO DE REGISTROS PREVIDENCIÁRIOS 
2.2.17.1. Permite a interface com os históricos previdenciários, principalmente em relação a 

efetividade mensal dos segurados com destaque do tempo de contribuição prestado ao Estado, 
inclusive os afastamentos dos segurados dentro e fora do âmbito do Estado; 

2.2.17.2. Permite o registro de informações de instrumentos legais dos beneficiários; 
2.2.17.3. Permite a emissão de extrato de histórico de registros previdenciários; 
2.2.17.4. Permite a emissão de certidão da vida funcional correspondente ao período de 

efetivo exercício; 
2.2.17.5. Possibilita o registro e controle de validade de atestados, certidões, laudo médico; 
2.2.17.6. Mantém e controla histórico de contribuições recolhidas e remuneração de 

contribuição, com valores da contribuição. 
 
2.2.18. MÓDULO DE SEGURANÇA 
2.2.18.1. Permite auditoria e controle sobre o horário de entrada e saída do usuário por 

aplicação e processos; 
2.2.18.2. Possui controles automatizados, parametrizáveis (incluído prazo de expiração entre 

outros) e periódicos de troca de senhas; 
2.2.18.3. Permite controle de acesso de usuários por grupos e órgãos, funções e perfis; 
2.2.18.4. Permite o cadastramento e manutenção de uma identificação e senha de acesso 

para cada usuário do sistema, respectivamente “user id” e “password”; 
2.2.18.5. Permite que um usuário esteja em mais de um grupo; 
2.2.18.6. Permite bloqueio de função de consulta e atualização (em nível de inclusão, 

alteração ou exclusão); 
2.2.18.7. Permite a habilitação restrita do usuário para funcionalidades, transações, telas e 

informações específicas de sua empresa/área de atuação; 
2.2.18.8. Permite o registro de todas as transações realizadas pelos usuários, possibilitando a 

escolha de quais serão registradas, identificando o maior número de informações (Ex: identificador 
do equipamento-endereço IP, hora, usuário, data da atualização, valor anterior e atual do campo 
atualizado); 

2.2.18.9. Permite consultas on-line e extração de relatórios de auditoria que identifiquem 
informações das transações realizadas, por empresa, usuário, data/hora, registro alterado; 

2.2.18.10. Permite criptografia na transmissão de dados; 
2.2.18.11. Armazena senhas como hash MD5; 
2.2.18.12. Possui backup / restauração de dados; 
2.2.18.13. Possui documentação da rotina de backup para facilitar os procedimentos de 

segurança dos dados e alertando sobre o prazo de efetivação das cópias; 
2.2.18.14. Possui documentação da rotina de restauração das bases de dados permitindo 

seleção de tabelas, e permitindo que preserve as integridades referenciais; 
2.2.18.15. Faz rollback de transação interrompida; 
2.2.18.16. Controla Integridade referencial; 
2.2.18.17. Permite segurança aos acessos via Internet / Intranet ao Sistema. 
 

2.2.19. MÓDULO GERADOR DE RELATÓRIOS 
2.2.19.1. Permite a Padronização de Relatórios; 
2.2.19.2. Possui filtros flexíveis quando da emissão dos relatórios; 
2.2.19.3. Permite a montagem de consultas dinâmicas; 
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2.2.19.4. Permite a montagem de layout livre, com elementos gráficos de apoio (linhas, 
desenhos geométricos, inclusão de imagens e textos); 

2.2.19.5. Permite a utilização de elementos de agrupamentos por tipos de dados e dos tipos 
contador, somador, média; 

2.2.19.6. Permite a utilização de elementos formatadores de dados dos tipos valor monetário, 
data, número de página, todos com mais de uma formatação possível; 

2.2.19.7. Agrupa por grupos permitindo pelo menos 3 sub níveis de agrupamento; 
2.2.19.8. Permite a inserção de sub-relatórios. 
2.2.19.9. São parametrizáveis para que sejam utilizados nos devidos módulos do sistema para 

onde forem determinados; 
2.2.19.10. Permite a emissão de relatório por período: em dias, mensais e anuais; 
2.2.19.11. Permite visualização das informações em tela, com opção de impressão; 
2.2.19.12. Permite que os relatórios sejam gravados em arquivo; 
2.2.19.13. Dispõe de opções de publicação de relatórios em portal web; 
2.2.19.14. Possibilita filtros com expressão (fórmula); 
2.2.19.15. Possibilita alteração na ordem das colunas (relatório e tela); 
2.2.19.16. Salva as opções de consultas efetuadas para futura recuperação; 
2.2.19.17. Possibilita a emissão parcial e emissão de várias cópias de relatórios; 
2.2.19.18. Possibilita a impressão de relatórios e formulários em impressoras locais ou em rede; 
2.2.19.19. Permite a extração de dados e customização de relatórios financeiros e gerenciais, 

onde a solução deverá ter uma ferramenta amigável e paramétrica para criação e geração de 
relatórios; 

2.2.19.20. Possibilita a geração de arquivos imagem de impressão em formato PDF, HTML, 
Planilhas eletrônicas (Excel, Lotus) e Documentos (Word, Rtf, TXT), de forma a permitir que 
grandes volumes de impressão e documentos em folha plana formato A4 e duplo A4 com 
acabamento auto envelope, possam ser gravados em arquivo para impressão em outro ambiente. 
(Ex. demonstrativos de pagamento, informe de rendimentos); 

2.2.19.21. Permite a customização de todos os relatórios pré-existentes nos diversos setores do 
Instituto. 

 
2.2.20. INTEGRAÇÃO DO EPREV COM OUTROS SISTEMAS 

A empresa contratada deverá manter as integrações já existentes do E-prev com os 
seguintes sistemas:  

 Sistema SIPREV, do Ministério da Previdência e Assistência Social, para onde deve enviar 
informações referentes aos dados previdenciários geridos pelo sistema de gestão do Estado.  

 Sistemas de gestão de servidores ativos do Estado: (Executivo, Legislativo, judiciário, 
Ministério Público, Tribunais de Contas e Justiça Militar), quaisquer que sejam.  

 O sistema deverá permitir a carga de arquivos oriundos da base de dados de servidores 
ativos do Estado com as informações necessárias para concessão e cálculo dos benefícios, 
possibilitando a análise das cargas, exibindo críticas e relatórios quando necessário;  

 Sistemas de Consignatários: O sistema deverá prover meio de troca de informações 
referentes à margem consignável e descontos de consignação a serem efetuados em folha 
diretamente com consignatárias registradas e autorizadas.  
 
A empresa contratada deverá efetuar conforme necessidade no IGEPREV a integração com 
os seguintes sistemas: 

 A solução deverá integrar-se ao SIAFEM e SIMAS para a execução de PRD, empenho, 
liquidação e pagamento de despesas, bem como a realização de todos os lançamentos com 
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reflexos orçamentários e extras orçamentários, contemplando todos os sistemas de contas 
utilizados. 

 
3. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. VISÃO GERAL 
3.1.1. Todo e qualquer serviço referente a suporte técnico, manutenção corretiva e evolutiva 

aos módulos do Sistema Informatizado e Integrado de Gestão Previdenciária – E-prev deverão ser 
executados nas dependências do IGEPREV e/ou na fábrica de software da contratada, 
dependendo do serviço a ser executado; 

3.1.2. A CONTRATANTE fornecerá a infraestrutura de tecnologia da informação necessária 
para os desenvolvimentos das atividades de implantação e sustentação, exceto as estações de 
trabalho utilizadas pelos funcionários da empresa;  

3.1.3. A CONTRATADA deve possuir e utilizar metodologia própria para a execução e 
desenvolvimento de suas atividades e serviços. 

3.1.4. A CONTRATADA, quando necessário, deverá fornecer os mecanismos nativos e 
ferramentas para a migração dos dados;  

3.1.5. As reuniões de interação entre o Gestor de Projeto, designado pela CONTRATADA, e 
os funcionários da CONTRATANTE deverão ser registradas em ata, que deverão ser assinadas 
pelos participantes e comunicadas às partes interessadas por meio eletrônico e seguro.  

3.1.5.1. O conteúdo da ATA deverá registrar os requisitos desejados para adequação da 
solução, bem como as características esperadas das funcionalidades elaboradas. Caso a 
CONTRATADA opte por apresentar os requisitos e outras especificações em documento 
específico, em separado, tais informações poderão ser omitidas da ata, que fará menção ao 
referido documento.  

3.1.6. A CONTRATADA deve apresentar no prazo máximo de 6 (seis) meses após a 
assinatura do contrato e inicio da execução do objeto todos os documentos listados no subitem 
abaixo; 

3.1.6.1. A CONTRATADA é responsável pelo levantamento e confecção dos documentos de 
Plano de Arquitetura, Lista Inicial de Requisitos, Especificação de Requisitos, Regras de Negócio, 
Lista de Mensagens, Fluxo Alternativos Padrões, Lista de Valores, Definição de Interface de 
Integração, Dicionário de Dados/Modelo Entidade Relacionamento, Ementário de Rubricas e o 
Manual de Usuário (ANEXO II). 

3.1.6.2. Há cada 6 (seis) meses, a CONTRATANTE solicitara atualização da documentação 
citada acima a CONTRATADA; 

3.1.7. A CONTRATADA deverá efetuar de acordo com a necessidade do CONTRATANTE 
as devidas atividades descritas no objeto deste termo de referência e seus módulos. 

3.1.8. A CONTRATANTE quando julgar necessário solicitará a visita técnica do Consultor 
e/ou Gerente de Projetos a sua sede para alinhamento dos serviços e demandas do sistema E-
PREV, seguindo critério de efetuar aviso prévio de 10(dez) dias uteis a CONTRADA e anunciando 
antecipadamente a pauta da reunião no momento da solicitação da visita técnica. 

 
3.2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO 

3.2.1. Manutenção Corretivo-Evolutiva e Integração de Sistemas 
Serviços de análise e desenvolvimento, seguindo os padrões e processos já utilizados pelo 

sistema, compreendendo análise, codificação, testes, documentação e integração, ou partes de 
sistemas de informações, a partir de especificações fornecidas pelo CONTRATANTE, conforme 
descrito a seguir:  
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 Realizar levantamento e detalhamento dos requisitos funcionais do sistema com os usuários 
por meio de reuniões formatadas em conjunto com a equipe técnica designada pelo 
CONTRATANTE; 

 Especificar e documentar os requisitos não funcionais do sistema;  

 Elaborar a modelagem do sistema e, quando couber, esta modelagem deverá ser orientada a 
objeto; 

 Elaborar diagramas representativos da solução idealizada quer se trate de alteração ou 
implementação; 

 Codificar scripts, procedures ou programas na linguagem determinada e de acordo com as 
normas e padrões tecnológicos já utilizados pelo EPREV;  

 Planejar, especificar e preparar massa de dados para teste de scripts, procedures ou 
programas de modo a eliminar erros garantindo a funcionalidade dos programas;  

 Executar o conjunto de ações destinadas à verificação, validação e correção de scripts, 
procedures ou programas de acordo com o especificado;  

 Registrar ocorrências durante o desenvolvimento (problemas e mudanças de escopo);  

 Atualizar a documentação operacional do Sistema;  

 Elaborar material de suporte para usuários e mantenedores;  

 Realizar treinamento para usuários e mantenedores do sistema;  

 Realizar serviços de análise de integração dos sistemas;  

 Realizar a devida integração do sistema E-prev com sistema e-social.  

 Realizar quando necessário, as configurações nos servidores de aplicação e de banco de 
dados do sistema EPREV nos servidores disponibilizados pelo CONTRATANTE. 

 
3.2.2. Implantação de Novas Funcionalidades 
Serviços de implementação de novas funcionalidades visando a especialização em módulo no 
Sistema Informatizado e Integrado de Gestão Previdenciária – Eprev, para atender ao processo 
de Recadastramento Previdenciário – CENSO, a partir de especificações fornecidas pelo 
CONTRATANTE, conforme descrito a seguir:  

 
3.2.2.1. Módulo Recadastramento Previdenciário – Censo  
Consiste de uma estrutura de definições, validações e segurança definidas a partir de regras 
de negocio do cliente quanto ao conteúdo e forma de atualização das informações cadastrais 
contidas nos módulos do sistema de gestão previdenciária, incluindo o processo de 
digitalização de documentos e de identificação por biometria e fotos. 
3.2.2.2. Este módulo deve atender as funcionalidades abaixo: 

3.2.2.2.1. Definição de períodos de CENSO; 
3.2.2.2.2. Definição de regras de participação no CENSO; 
3.2.2.2.3. Parametrização e geração de carta para convocação; 
3.2.2.2.4. Formulários de realização do CENSO; 
3.2.2.2.5. Informações cadastrais de todos os módulos do sistema informatizado 

de gestão previdenciária, que deverão ser atualizados no 
recadastramento. 

3.2.2.2.6. Controle e validação das etapas obrigatórias do CENSO; 
3.2.2.2.7. Identificação por processo de cadastramento de digitais; 
3.2.2.2.8. Identificação por processo de captura de foto; 
3.2.2.2.9. Identificação por processo de digitalização de documentos; 
3.2.2.2.10. Emissão de comprovante de realização de censo; 
3.2.2.2.11. Retificação de censo; 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ 

R:\DAFIN\GERAS\GERAS CONTRATOS E SERVIÇOS\2018\CPL\Licitação e Dispensa de Licitação\02 PREGÃO ELETRONICO\Processos Licitatórios 2018\20 E-Prev\edital 
020-2018 - Sistema E-Prev.docx Página 38 de 87 

Av. Alcindo Cacela, 1962 – Bairro Nazaré – Belém (PA) 

CEP: 66.020-040 – Fone: (91) 3182-3506 

http://www.igeprev.pa.gov.br – e-mail: licitacoes@igeprev.pa.gov.br 

 

3.2.2.2.12. Relatórios. 
 

3.2.3. Abertura de Chamados 
3.2.3.1. Todos os serviços de sustentação deste contrato deverão ser quantificados e 

demandados através de sistema gerenciador de tarefas, devendo os serviços ser relacionados em 
Cronograma Mensal elaborado em comum acordo entre CONTRATANTE e CONTRATADA.  

3.2.3.2. A demanda criada no sistema gerenciador de tarefas deverá conter os tipos de 
serviços, sendo, portanto necessários os detalhamentos constantes abaixo:  

 Conter a identificação do serviço;  

 Conter a descrição do serviço, assim como artefatos (documentos, diagramas), em anexo, 
necessário à execução;  

 Definir acordo de nível de serviço, especificando os termos e condições para efetiva 
homologação da execução do serviço;  

 Conter a matrícula e nome do técnico designado pelo CONTRATANTE, responsável pela 
emissão da Ordem de Serviço (OS);  

 Conter o nome do representante da CONTRATADA, responsável pela coordenação dos 
trabalhos de implementação;  

 Outras informações julgadas necessárias.  
3.2.3.3. A realização do serviço, pelos profissionais alocados pela CONTRATADA, será 

homologada por um técnico da CONTRATANTE, sendo registrado através de sistema 
informatizado específico para tal fim.  
Os serviços técnicos de informática serão desenvolvidos observando-se todos os processos e 
padrões já utilizados pelo sistema. 
 

3.2.4. Dos prazos  
3.2.4.1. Todos os serviços de sustentação deste contrato deverão ser quantificados em 

Cronograma Mensal elaborado em comum acordo entre CONTRATANTE e CONTRATADA e 
previamente registrado em sistema gerenciador de tarefas. 

3.2.4.2. Os serviços de sustentação iniciarão após a assinatura do contrato com as 
funcionalidades já existentes e se estenderão durante a vigência do contrato.  

3.2.4.3. Os prazos para início e término do atendimento das solicitações técnicas feitas pela 
CONTRATANTE em relação ao Termo de Referência deste projeto poderão ser alterados, 
modificados ou prorrogados na ocorrência de circunstâncias excepcionais estranhas à vontade da 
CONTRATADA, tais como desastres, greves ou em decorrência de casos fortuitos e de força maior, 
desde que tais circunstâncias sejam justificadas pela CONTRATADA e aceitas pela 
CONTRATANTE. A justificativa só será aceita se devidamente comprovada e realizada por escrito 
em um prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da ocorrência da excepcionalidade.  

 
4. DA EQUIPE 

4.1. A empresa CONTRATADA deverá possuir em seu quadro funcional, nas quantidades 
indicadas abaixo, empregados qualificados com perfis profissionais definidos no item 5.2 
para o desenvolvimento dos serviços de suporte técnico, manutenção corretiva e evolutiva 
aos módulos do Sistema Informatizado e Integrado de Gestão Previdenciária – E-prev. 

4.1.1. Na ausência deste profissional em seu quadro de funcionários é obrigação da 
CONTRATADA recrutar, em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, sem qualquer 
ônus ao CONTRATANTE, os profissionais necessários à perfeita execução dos serviços 
encaminhados somente aqueles portadores do perfil descrito no item 5.2; 

4.2.  A comprovação do quadro funcional deverá ser realizada mediante a apresentação de 
documentação quando da assinatura do contrato. 
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4.3. Não será admitida a repetição de um mesmo profissional em perfis diferentes: 
4.3.1. 1 (Um) Consultor em Gestão de Projetos de Previdência com as habilitações 

especificadas no item 5.2.1; 
4.3.2. 1 (Um) Gerente de Projeto com as habilitações especificadas no item 5.2.2; e  
4.3.3. 8 (oito) Analistas Programadores com as habilitações especificadas no item 5.2.3. 

4.3.3.1. Distribuídos da seguinte maneira: 2 (dois) analistas alocados na sede da 
CONTRATANTE e os outros 6 (seis) na sede da CONTRATADA. 

 
5. QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS 

5.1. Os profissionais que ao longo da execução do contrato forem alocados pela CONTRATADA 
para desempenhar atividades relativas ao objeto contratado, deverão possuir, no mínimo, as 
seguintes experiências, formação e habilidades técnicas para atender o perfil descrito para 
cada função; 

5.2. As qualificações exigidas serão comprovadas por meio de curriculum vitae acompanhado de 
cópias dos diplomas e certificados profissionais 
 

5.2.1. Consultor de Gestão de Projetos de Previdência 
5.2.1.1. Perfil: Deverá atender a CONTRATANTE, quando solicitado, no diagnóstico de 

problemas relativos aos processos de implantação de sistemas informatizados e sugerir a melhor 
forma para solucioná-lo, além de prover consultoria de TI e processos de Gerenciamento de 
Projetos com foco em Gestão de Regimes Próprios de Providência. 

5.2.1.2. Experiência: Mínimo de 3 (três) anos de experiência na área de Tecnologia da 
Informação e no mínimo de 2 (dois) anos em atividades de Consultoria em Projetos de Gestão de 
Regime de Previdência do serviço público. 

 
5.2.2. Gerente de Projetos 

5.2.2.1. Perfil: profissional situado na sede da CONTRATADA que deverá assegurar a 
execução de todas as atividades decorrentes dos recursos alocados no desempenho dos serviços, 
assumindo as funções de: 1 - Preposto da CONTRATADA junto ao CONTRATANTE no que diz 
respeito aos aspectos contratuais; e 2 – Centralizar e atuar como ponto focal entre as partes 
citadas no planejamento, coordenação, execução e controle das atividades. É de sua 
responsabilidade a garantia dos trabalhos executados pelos técnicos da CONTRATADA em 
conformidade com padrões de qualidade e segurança definidos pelo CONTRATANTE. 

5.2.2.2. Formação: Nível Superior completo em uma das seguintes áreas: Administração, 
Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, 
Informática ou Engenharia da Computação; ou Curso Superior completo em qualquer área e Pós-
graduação na área de Tecnologia da Informação reconhecida pelo MEC (carga-horária mínima de 
360 horas). 

5.2.2.3. Habilidades mínimas em: Engenharia/Análise de Requisitos, Análise/Projeto Orientado 
a Objetos, Java Web, SGBD Oracle, PMBOK v5. 

 
5.2.3. Analista Programador 

5.2.3.1. Perfil: executar as atividades relacionadas ao objeto deste EDITAL sob orientação do 
Gestor do Projeto designado pela CONTRATADA. 

5.2.3.2. Formação: Superior completo em uma das seguintes áreas: Administração, Análise de 
Sistemas, Ciência da Computação, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Informática 
ou Engenharia da Computação; ou Curso Superior completo em qualquer área e Pós-graduação na 
área de Tecnologia da Informação (carga-horária mínima de 360 horas). 
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5.2.3.3. Habilidades mínimas em: Java 8 (JDBC, Applet API), Hibernate (Hibernate 
Annotations), Java ServerPages 2.0 (JSTL), Servlet 2.4, Java Server Faces, SGBD Oracle 11g, 12c 
ou superior, JasperReports, iReport, Tomcat7, RichFaces, Spring Framwork, XML, Eclipse IDE. 

 
5.3. Caso, por alguma razão, algum membro da equipe CONTRATADA precisar sair, férias ou se 

afastado, a mesma o substituirá por outro com qualificação igual ou superior, observadas, as 
exigências previstas neste Termo de Referência, sem qualquer prejuízo às atividades 
planejadas. 

 
6. DA GARANTIA  

6.1. Todos os serviços objeto do presente Termo de Referência terão garantia de 90 (noventa) 
dias após o término do contrato, desde que, não sofra nenhuma alteração de suas 
funcionalidades no código fonte por terceiros que não sejam validados pela empresa 
CONTRATADA.  

6.2. Toda e quaisquer correção provocado por erro de implementação para os serviços 
executados pela CONTRATADA, durante a vigência do Contrato, serão realizadas, sem 
custos adicionais para o CONTRATANTE. 

6.2.1. Os erros de implementações serão corrigidos pela CONTRATADA, num prazo máximo 
de 02 (dois) dias úteis a partir da data de comunicação realizada pela Fiscalização 
designada pelo CONTRATANTE, salvo em casos devidamente justificados pela 
contratada. 

 
7. DA PROPRIEDADE DO CÓDIGO FONTE  

7.1. A CONTRATANTE terá o direito de propriedade sobre os artefatos de software resultantes 
dos serviços desenvolvidos pela CONTRATADA. 

7.2. A CONTRATADA deve fornecer todos os códigos fontes, templates e layouts a 1( uma) vez 
por mês a CONTRATANTE.  

7.2.1. A CONTRATANTE fornecerá a infraestrutura necessária para viabilizar o controle de 
versão do Sistema de Gestão de Regime de Previdência. 

7.2.2. A CONTRATANTE será a responsável pela execução do processo de versionamento; 
7.2.3. A CONTRATADA será responsável pela documentação deste processo e 

transferência deste conhecimento a equipe especializada da CONTRATANTE; 
 

8. DO TREINAMENTO  
8.1. Fornecer treinamento operacional do sistema, considerando todas as customizações 

desenvolvidas no processo de implantação aos profissionais das diversas áreas da 
CONTRATANTE. O profissional que receberá o treinamento deverá ser o multiplicador, 
devendo repassar o conhecimento adquirido para os demais usuários do sistema;  

8.2. A CONTRATANTE fornecerá a infraestrutura de tecnologia da informação para o 
treinamento;  

8.3. A CONTRATADA deverá fornecer os materiais de apoio para o treinamento; 
8.4. O treinamento deverá ser realizado durante o horário de expediente, utilizando meio período 

de cada dia, para que as demais atividades de cada área não sejam prejudicadas.  
 

9. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL  
9.1. A duração do Contrato a ser firmado entre as partes será de 36 (trinta e seis) meses, 

contados a partir da data de assinatura do contrato de prestação de serviço entre as partes. 
 
10. DA TRANSIÇÃO AO FIM DO CONTRATO  
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10.1. Todo conhecimento adquirido ou desenvolvido, bem como toda informação produzida e/ou 
utilizada para a execução dos serviços contratados, deverão ser disponibilizados à 
CONTRATANTE em até 15 (quinze) dias antes da finalização do CONTRATO.  

10.2. Para isto, um Plano de Transição, endereçando todas as atividades necessárias para a 
completa transição, deverá ser entregue à CONTRATANTE pela CONTRATADA, 30 (trinta) 
dias antes da expiração ou da finalização do CONTRATO.  

10.3. No Plano de Transição deverão estar identificados todos os compromissos, papéis e 
responsabilidades, artefatos e tarefas, a data de início da transição, o tempo necessário e a 
identificação de todos os envolvidos com a transição.  

10.4. É de responsabilidade da CONTRATANTE a disponibilidade dos recursos qualificados 
identificados no Plano de Transição como receptores do serviço.  

10.5. Durante o tempo requerido para desenvolver e executar o Plano de Transição, a 
CONTRATADA deve responsabilizar-se pelo esforço adicional que necessite dedicar à tarefa 
de completar a transição, sem ônus para a CONTRATANTE.  

10.6. Por esforço adicional entende-se o treinamento nas tarefas, pesquisas, transferência de 
conhecimento, entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, documentação do sistema ou 
qualquer outro esforço vinculado à tarefa de transição. Este treinamento não inclui Java, 
Oracle ou tecnologias não desenvolvidas pela CONTRATADA. 

 
11. DO SIGILO DAS INFORMAÇÕES 

11.1. Para que seja possível a execução dos serviços descritos neste Termo de Referência a 
CONTRATADA possivelmente terá acesso a informações confidenciais, assim sendo: 

11.1.1. A licitante vencedora será responsabilizada pela divulgação não autorizada ou pelo 
uso indevido de qualquer informação pertinente a CONTRATANTE;  

11.1.2. Caso se verifique a quebra de sigilo das informações disponibilizadas pela 
CONTRATANTE, serão aplicadas à licitante vencedora as sanções previstas na Lei n° 8.666/93 e 
no presente Termo de Referência, sem prejuízo das demais condições legais.  

 
12. ESTIMATIVA DE CUSTOS  

12.1. O valor global estimado é de R$10.684.689,24 para a prestação dos serviços, incluídas 
todas as despesas necessárias à sua perfeita prestação e constitui-se no preço máximo 
admissível para a execução dos serviços.  

12.2. O pagamento dos serviços se dará em 36 (trinta e seis) parcelas, mensais e sucessivas. 
 

13. DOCUMENTOS 
13.1.  Serão requisitos obrigatórios no processo licitatório: 

13.1.1.  Atestado de vistoria técnica emitido pela Coordenação do Núcleo de Tecnologia da 
Informação do IGEPREV/PA ou declaração de renuncia, comprovando que a licitante 
tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações, através de vistoria nas instalações, mediante inspeção e 
coleta de informações de todos os dados e elementos que possam vir a influir no valor 
da proposta a ser oferecida na execução dos trabalhos pertinentes; 

13.1.2. A vistoria deverá ser efetuada em até 04 (quatro) dias úteis antes da realização da 
licitação, devendo ser agendada junto ao Núcleo de Tecnologia da Informação, através 
do telefone (91) 3198-1714, não sendo admitida, em hipótese alguma, qualquer tipo de 
alegação ou declaração de desconhecimento total ou parcial dos serviços a serem 
executados. 

13.1.3. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível, em 
características, quantidades e prazos com o objetivo da licitação, mediante a 
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apresentação de atestado (s) de capacidade técnica emitido (s) em nome da licitante, 
devidamente registrado (s) nas entidades profissionais competentes, que comprovem ter 
executado ou estar executando serviços à pessoa jurídica de direito público em regimes 
próprios de previdência social RPPS; 

13.1.4. Entende-se por pertinente e compatível, atestado comprovando a realização de 
serviços de implantação, customização, treinamento, suporte técnico e manutenção de 
sistema de gestão previdenciária em entes com no mínimo 140.000 (cento e quarenta 
mil) segurados ativos e inativos, onde o total de inativos e pensionistas represente no 
mínimo 40.000 (quarenta mil) destes segurados, compreendendo atividades técnicas 
relacionadas a cada um dos módulos descritos neste termo de referência, conforme as 
características abaixo: 

13.1.4.1. Desenvolvido sob o padrão Java EE, utilizando divisão de camadas segundo o 
modelo MVC; 

13.1.4.2. Desenvolvido como aplicação Web, compatível com a geração mais recente de 
browsers; 

13.1.4.3. Possibilita configuração de segurança de acesso por módulos e perfis de usuários; 
13.1.4.4. Possibilita a instalação e implantação por módulos; 
13.1.4.5. Suporta o SGBDR Oracle 10g ou superior; 

13.1.5. Obrigatoriamente interfaces totalmente em português. 
 

13.2. Obrigatoriedades da apresentação dos documentos elencados no item 13.1, ausência ou 
não conformidade de qualquer dos itens implicará na desclassificação do proponente. 

 
 

14. VISITA TÉCNICA 
14.1. O IGEPREV se reserva ao direito de realizar uma visita técnica em um cliente indicado 

pela licitante, em caráter eliminatório, para verificar in-loco se as condições a seguir descritas 
se encontram em ambiente de produção e em uso de forma satisfatória. 

14.2. Sistema informatizado de gestão previdenciária implantada, customizado, com 
treinamentos e manutenção realizados pela licitante com uma base de no mínimo 140.000 
(cento e quarenta mil) segurados, onde o total entre inativos e pensionistas represente no 
mínimo 40.000 (quarenta mil) destes segurados.  

14.3. O sistema deve atender, no mínimo, as seguintes características: 
14.3.1. Ter sido desenvolvido sob o padrão Java EE, utilizando divisão de camadas segundo 

o modelo MVC; 
14.3.2. Ter sido desenvolvido como aplicação Web, compatível com a geração mais recente 

de browsers; 
14.3.3. Possibilitar configuração de segurança de acesso por módulos e perfis de usuários; 
14.3.4. Possibilitar a instalação e implantação por módulos; 
14.3.5. Estar em produção utilizando SGBDR Oracle 10g ou superior; 
14.3.6. Ter interfaces totalmente em português. 
14.3.7. Conter, no mínimo, os seguintes módulos: 

14.3.7.1. Módulo de Administração; 
14.3.7.2. Módulo de Arrecadação Previdenciária; 
14.3.7.3. Módulo Atuarial; 
14.3.7.4. Módulo de Cadastro; 
14.3.7.5. Módulo de Emissão de Certidão de Tempo de Contribuição – CTC 
14.3.7.6. Módulo de Concessão e Revisão de Benefícios; 
14.3.7.7. Módulo de Contabilidade 
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14.3.7.8. Módulo de Folha de Pagamento; 
14.3.7.9. Módulo de Demonstrativos; 
14.3.7.10. Módulo de Exportação; 
14.3.7.11. Módulo Gerador de Relatórios; 
14.3.7.12. Módulo de Importação; 
14.3.7.13. Módulo de Investimento; 

14.3.8. Acessar seu banco de dados por meio do padrão JDBC – Java Data Base 
Connectivity, versão 2.0 ou superior; 

14.3.9. Permitir parametrização total dos cálculos de rubrica no módulo de folha de 
pagamentos. Entende-se por parametrização total a disponibilização via sistema, sem 
necessidade de alteração em código-fonte das seguintes funcionalidades: 

14.3.9.1. Possibilidade de cadastro de rubricas de cálculo sem limitação; 
14.3.9.2. Possibilidade de definição de códigos, nomes, prioridade de cálculo e 

fundamentações de rubricas; 
14.3.9.3. Possibilidade de definição de base de cálculo da rubrica, podendo conter qualquer 

rubrica cadastrada ou inserida automaticamente, sem limitações; 
14.3.9.4. Possibilidade de criação automática de rubricas de estorno e retroativo; 
14.3.9.5. Possibilidade de criação de fórmulas de rubricas, em caráter temporal, incluindo a 

condição para execução da fórmula e a expressão de cálculo monetário dos valores de forma 
simples, incluindo a capacidade de criar fórmulas que incluam números, operadores matemáticos e 
lógicos (para condições), variáveis (dados disponíveis nos cadastros do sistema, como referência 
salarial do segurado, dados funcionais, dados pessoais do segurado), números e expressões 
textuais; 

14.3.9.6. As fórmulas e condições de cálculo de rubricas devem ser validadas pelo sistema em 
tempo real durante sua criação; 

14.3.10. Permitir parametrização total das regras de concessão de aposentadoria para 
segurados. Entende-se por parametrização total a disponibilização via sistema, sem 
necessidade de alteração em código-fonte das seguintes funcionalidades: 

14.3.10.1. Possibilidade de criação de regras de concessão de benefícios de forma ilimitada; 
14.3.10.2. Possibilidade de cadastro de regras incluindo nome, nome para exibição, dados para 

inclusão automática no documento de concessão; 
14.3.10.3. Possibilidade de parametrizar através de fórmulas todos os aspectos de cálculo da 

regra de aposentadoria, incluindo percentual de proporcionalidade (se houver), tempos acumulados 
pelo segurado, tempos requeridos pela regra e condições para alteração do padrão salarial no ato 
da passagem para a inatividade (como no caso de militares); 

14.3.10.4. Possibilidade de limitar o acesso a regras através de fórmulas e mensagem de erro 
em caso de regras de transição e direito adquirido; 

14.3.10.5. Possibilidade de parametrização da fundamentação legal das regras de acordo com 
fórmulas que definem qual a fundamentação correta para cada caso elegível pela regra; 

14.3.10.6. Possibilidade de criar ilimitados perfis diferentes para cada regra (exemplos: homem, 
mulher, professor), com condições de elegibilidade diferentes; 

14.3.10.7. Entende-se como parametrização por fórmula o seguinte: 
14.3.10.8. Capacidade de criar fórmulas que incluam números, operadores matemáticos e 

lógicos (para condições), variáveis (dados disponíveis nos cadastros do sistema, como referência 
salarial do segurado, dados funcionais, dados pessoais do segurado), números, datas e expressões 
textuais; 

14.3.10.9. A criação de fórmulas deve ser simples, com interface do tipo calculadora; 
14.3.10.10. As fórmulas de cálculo devem ser validadas pelo sistema em tempo real durante 

sua criação 
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14.4. Caso estas condições não forem verificadas pelos técnicos do IGEPREV em sistema em 
ambiente de produção (exclui-se aqui uso em paralelo com outro sistema similar), a licitante 
será desclassificada do processo. 

 
15. DISPOSIÇÕES GERAIS  

15.1. A empresa vencedora será CONTRATADA em conformidade com a Lei nº 8.666/93, suas 
alterações, sua proposta de preço, seus anexos e o presente edital, independentemente de 
sua transcrição. 

15.2. O pessoal necessário à execução dos serviços é de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA, sem nenhum vínculo empregatício com o IGEPREV.  

15.3. A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços do Objeto Licitado, sempre da melhor 
qualidade, bem como a confiar a execução dos trabalhos a pessoal habilitado, observando 
as normas técnicas mais consagradas à melhor execução daqueles.  

15.4. Qualquer defeito que ocorra resultante de má qualidade dos serviços, será reposto pela 
CONTRATADA, imediatamente, sem ônus para o IGEPREV, que deverá solicitar junto ao 
responsável, a eventual inobservância do que ficar apontado como defeito de execução.  

15.5. O IGEPREV se reserva o direito de anular a presente licitação a qualquer momento, a seu 
critério exclusivo não cabendo nessa hipótese qualquer recurso ou indenização. Reserva-se 
ainda, o direito de contratar parcialmente o objeto da presente licitação, caso haja interesse. 

 
16. DECLARAÇÕES  

16.1. Declaração da licitante comprovando ciência do Termo de Referência e de que a proposta 
está de acordo com suas prerrogativas, conforme Declaração de Ciência do Termo de 
Referência. 
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ANEXO II DO TERMO DE REFERENCIA 

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS ENTREGUES DO SISTEMA 

A listagem de documentos descrita no subitem 3.1.6.1 deve ser entregue por email ou mídia 

digital no formato pdf. O detalhamento de cada documento segue abaixo: 

1.  Plano de Arquitetura 
Descrever os aspectos arquiteturais para os módulos relacionados ao software. Os diagramas 

e modelos apresentados neste documento estão baseados na UML.  Outros modelos não 

baseados na UML também podem ser utilizados objetivando um melhor entendimento do 

assunto exposto.  

2. Lista Inicial de Requisitos 
Descreve a lista inicial de casos de uso do sistema, para servir de base as atividades 

relacionadas a fase de elaboração do projeto. O documento detalha todos os requisitos 

funcionais e não funcionais do sistema. 

3. Especificação de Requisitos  
Descreve a especificação detalhada das funcionalidades do sistema, contendo todos os 

casos de uso necessários para contemplar a funcionalidade. 

4. Regras de Negócio  
Descreve detalhadamente todas as regras de negócio  levantadas durante as reuniões de 

levantamento de requisitos com o cliente associadas às funcionalidades do sistema.  A 

finalidade deste documento é reunir em um único arquivo todas as regras de negócio usadas 

ao longo do sistema. 

5. Lista de Mensagens  
Descreve a lista das mensagens apresentadas pelo sistema ao usuário. A finalidade deste 

documento é reunir em um único arquivo todas as mensagens de negócio usadas em vários 

pontos do sistema. As mensagens de erro do banco de dados também serão tratadas neste 

documento, já que a aplicação deverá tratar os casos de erro e apresentar em uma 

linguagem mais amigável para o usuário. 

6. Fluxos Alternativos Padrões 
Descreve os fluxos alternativos padrões a várias ações no sistema, como por exemplo, 

fechamento de uma janela, cancelamento de uma operação, etc. Esses fluxos alternativos 

padrões estão reunidos em um só documento para facilitar a localização e manutenção 

dessas informações, uma vez que podem ser reutilizadas em vários pontos do sistema. 

7. Lista de Valores 
Descreve as consultas à lista de valores quando a quantidade de valores possíveis de um 

campo é maior que 50. Esses casos de uso estão reunidos em um só documento para 

facilitar a localização e manutenção dessas informações, uma vez que podem ser reutilizadas 

em vários pontos do sistema. 
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8. Definição de Interface de Integração 
Documentação contendo o diagrama de integração, bem como a definição de todas as 

integrações que o sistema realiza, assim como os campos enviados na integração, os 

campos recebidos e o nome do sistema em que a integração obtém os campos. As 

integrações estão reunidas em um só documento para facilitar a localização e manutenção 

dessas informações, uma vez que elas podem ser reutilizadas em vários pontos do sistema. 

9. Dicionário de Dados/Modelo Entidade Relacionamento 
Descreve os diagramas e os objetos de banco de dados utilizados pelo sistema, com a 

descrição das tabelas e campos das mesmas, bem como o modelo Entidade-

Relacionamento. 

10. Manual de Usuário 
Documentação para apoiar os usuários finais a utilização da solução, elencando todas as 

funcionalidades, com suas respectivas telas, ações de botões e comportamentos esperados e 

de acordo com os perfis de usuário que utilizarão o sistema. 

11. Ementário de Rubricas 
Este documento tem por objetivo apresentar e descrever todas as rubricas utilizadas pela 

folha de pagamento do IGEPREV para pagamento de beneficiários (aposentados e 

pensionistas por morte). Nele consta a definição das principais informações para montagem 

das rubricas e suas fórmulas de cálculo. 
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ANEXO II 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA 

 

 

 (PAPEL TIMBRADO DO IGEPREV)  

 

DECLARAMOS, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº ____, Processo nº. ____, que a empresa 

(razão social da empresa LICITANTE), inscrita no CNPJ (CGC/MF) sob o nº. __________, estabelecida à 

_______________________________, na cidade de _________________, através do(a) Sr.(a) 

_________________, portador da cédula de identidade nº. _______________, tomou conhecimento de todas 

as informações e condições para o cumprimento das obrigações relativas ao objeto da licitação em epígrafe, 

através de vistoria nas instalações, bem assim nos locais onde serão executados os respectivos serviços, 

mediante inspeção e coleta de informações de todos os dados e elementos que possam vir a influir no valor da 

proposta a ser oferecida na execução dos trabalhos pertinentes.  

 

 

Local, ____ de ____________ de 20____.  

 

NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – IGEPREV/PA 
(Assinatura e Carimbo) 
 

 

Obs: A vistoria é facultativa, permitindo-se a sua substituição por declaração formal assinata pelo 

responsável técnico, sob as penas da lei, conforme modelo a seguir: 
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ANEXO III 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)  

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES 

 

 

DECLARAMOS, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº ____, Processo nº. ____, que a empresa 

(razão social da empresa LICITANTE), inscrita no CNPJ (CGC/MF) sob o nº. __________, estabelecida à 

_______________________________, na cidade de _________________, optou pela não realização de 

vistoria assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão, mantendo 

as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, e que temos pleno 

conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total 

responsabilidade por esse fato. 

 

 

Local, ____ de ____________ de 20____.  

 

 

Nome da empresa 

(Assinatura e Carimbo)/ responsável técnico. 
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ANEXO IV 

MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO 

Cidade(UF), xx de xxxxx de 201x. 

Ao 

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV 

Av. Alcindo Cacela, 1.962 - Bairro Nazaré, CEP 66.040-020 

Belém – Pará 

Processo nº 2018/449849 

REF: Pregão Eletrônico nº 020/2018. 

1. OBJETO DA PROPOSTA: Fornecimento de serviço de suporte técnico, manutenção corretiva, evolutiva e para 

implementação de novas funcionalidades do sistema informatizado e integrado de gestão previdenciária (E-

PREV) 

 

2. ESPECIFICAÇÕES 

 
ITEM 

 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 

 
QUANT. 

 

VALOR 

MENSAL TOTAL 

01 SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, 
EVOLUTIVA E PARA IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS 
FUNCIONALIDADES DO SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE 
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA – EPREV 

36   

Valor por extenso:  

3. Nos valores acima deverão estar compreendidas, além do lucro, todas e quaisquer despesas de responsabilidade 
do proponente que, direta ou indiretamente, decorram da execução do objeto licitado, bem como impostos, 
frete, passagens, etc... 

4. O prazo de validade da proposta de preços de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da 
abertura da licitação.  

5. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem 
como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de referência. Caso nos seja 
adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de 
convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:  
Razão Social: _____________________________________  
CNPJ/MF: _______________  
Endereço: __________________________________________ CEP: ____________________  
Cidade: _________________ UF: __________ Tel.: _______________ Email: __________________________ 
Banco: ____________ Agência: _____________ c/c: ________________  
Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:  
Nome:________________________________________________________ 
Endereço:_____________________________________________________ 
CEP:_________________Cidade:________________________UF:_______ 
CPF/MF:________________________Cargo/Função:__________________ RG nº:____________ ________ 
Expedido por: ____________ Naturalidade: ____________________Nacionalidade: ___________________ 
(CARIMBO DO CNPJ) _________________________________  
 
(Nome e assinatura do representante legal)  
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO QUE EMPREGA 5% DE DEFICIENTE 

 

Processo nº 2018/449849 

REF: Pregão Eletrônico nº 020/2018. 

 
(Nome da Empresa) ---------------------------------------------------, CNPJ N° ---------------------------------------, 
estabelecida a ---------------------------------------------------------------------------------------- (endereço completo), por 
intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a) -------------------------------------, portador (a) da Carteira de 
Identidade  n°.  ---------------------------- e do CPF n°. ------------------------------, DECLARA, para fim do disposto no 
Inciso I do Art. 27 da Lei  n° 8.666 de 21 de junho de 1993, que possui em seu quadro de pessoal, 5% (cinco por 
cento) de pessoas com deficiência em atendimento ao disposto no § 6° do Art. 28 da Constituição do Estado 
do Pará.   
   
Cidade (UF), ---------- de -------------------------- de 2018.    
  
--------------------------------------------------------------------------  
Assinatura e carimbo do representante legal da empresa 
 
 

OU 
 
 
(Nome da Empresa) ---------------------------------------------------, CNPJ N° ---------------------------------------, 
estabelecida a ---------------------------------------------------------------------------------------- (endereço completo), por 
intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a) -------------------------------------, portador (a) da Carteira de 
Identidade  n°.  ---------------------------- e do CPF n°. ------------------------------, DECLARA para os devidos fins que , 
que NÃO possui em seu quadro de pessoal, o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) de pessoas 
portadoras de deficiência em atendimento ao disposto no § 6° do Art. 28 da Constituição do Estado do Pará 
(EC 0042/2008 publicada em 11/06/2008), em função de possuir menos de 20 (vinte) funcionários em seu 
quadro funcional. 
 
Cidade (UF), ---------- de -------------------------- de 2018.    
  
--------------------------------------------------------------------------  
Assinatura e carimbo do representante legal da empresa 
 

 

 

 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ 

R:\DAFIN\GERAS\GERAS CONTRATOS E SERVIÇOS\2018\CPL\Licitação e Dispensa de Licitação\02 PREGÃO ELETRONICO\Processos Licitatórios 2018\20 E-Prev\edital 
020-2018 - Sistema E-Prev.docx Página 51 de 87 

Av. Alcindo Cacela, 1962 – Bairro Nazaré – Belém (PA) 

CEP: 66.020-040 – Fone: (91) 3182-3506 

http://www.igeprev.pa.gov.br – e-mail: licitacoes@igeprev.pa.gov.br 

 

ANEXO VI – DA MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO XXX/201x - IGEPREV 
Pregão Eletrônico nº 020/2018               Processo nº 
2018/449849 

 

  CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO 
CORRETIVA, EVOLUTIVA E PARA IMPLEMENTAÇÃO DE 
NOVAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA 
INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO 
PREVIDENCIÁRIA (E-PREV), QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO 
ESTADO DO PARÁ – IGEPREV E x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x  

 
O INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, Autarquia Estadual, criada pela 

Lei Complementar de nº 039, de 09 de janeiro de 2002, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 

na Av. Alcindo Cacela nº 1962, Bairro Nazaré, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 05.873.910/0001-00, em Belém, 

Estado do Pará, neste ato representado por neste ato representado por x.x.x.x.x.x.xx., conforme a Portaria de 

nº xxx/xxxx, publicada no DOE no dia xx/xx/xxxx que delegou poderes, x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x, nacionalidade, 

estado civil, profissão, RG, CPF, residente e domiciliado x.x.x.x.x.x.x.x.x, Bairro: x.x.x.x.xx. CEP: xxxxx-xxx, na 

cidade de x.x.x.x.x.x.x/UF, no final assinado, e x.x.x.x.x.x.x.x.x.x., empresa com sede na x.x.x.x.x.x.x.x.x, Bairro: 

x.x.x.x.xx. CEP: xxxxx-xxx, na cidade de x.x.x.x.x.x.x/UF, inscrita no CNPJ/MF sob nº. x.x.x.x.x.x.x.x., neste ato 

representada por x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, residente e 

domiciliado x.x.x.x.x.x.x.x.x, Bairro: x.x.x.x.xx. CEP: xxxxx-xxx, na cidade de x.x.x.x.x.x.x/UF, denominada 

CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente contrato, em conformidade com o Pregão Eletrônico Nº 

020/2018, e a legislação vigente, especialmente com as Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e mediante as 

cláusulas e condições que reciprocamente se outorgam e se obrigam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de suporte técnico, manutenção corretiva, 

evolutiva e para implementação de novas funcionalidades do Sistema Informatizado e Integrado de Gestão 

Previdenciária (E-prev) para o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, para melhoria 

da performance e adaptações às mudanças de ambiente, propiciando maior funcionalidade, segurança e 

agilidade nas informações. 

CLÁUSULA SEGUNDA: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

É um sistema que permite aos gestores de regimes próprios de previdência as seguintes ações:  
1. Gerenciar o cadastro previdenciário dos seus participantes;  
2. Verificar a elegibilidade para concessão de benefícios previdenciários e realizar o cálculo do valor dos 

benefícios, pelas regras constitucionais originárias, de transição e atuais;  
3. Controlar a arrecadação das contribuições previdenciárias, inclusive dos servidores licenciados e a 

disposição de outros Entes;  
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4. Preparar base de dados para o cálculo atuarial;  
5. Fornecer e preparar as informações obrigatórias para o Ministério da Previdência Social - MPS 

(Demonstrativos Previdenciários);  
6. Controlar as contribuições financeiras;  
7. Fornecer aos gestores as seguintes informações:  

a) Informações gerenciais sobre toda a gestão previdenciária de seu regime, em todos os módulos; 
Informações sobre a concessão de benefícios;  
b) Informações sobre a concessão de benefícios;  

8. Permitir a realização do Censo Previdenciário; 
9. Permitir a simulação dos impactos financeiro/quantitativo acerca da aplicação na folha de pagamento de 

novas leis e reajustes; 
10. Gerenciar nos módulos de aposentadoria e pensão a aplicação do valor do teto constitucional para os 

poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; 
11. Controle financeiro das contribuições e regularidade para com o MPS - Ministério da Previdência Social.  

 
O sistema informatizado para a Gestão Previdenciária possui as seguintes características: 
1. Desenvolvido sob o padrão Java EE, utilizando divisão de camadas segundo o modelo MVC; 
2. Desenvolvido como aplicação Web, compatível com a geração mais recente de browsers; 
3. Possibilita configuração de segurança de acesso por módulos e perfis de usuários; 
4. Possibilita a instalação e implantação por módulos; 
5. Suporta os SGBDR Oracle, MS SQL Server ou PostgreSQL; 
6. Interfaces totalmente em português; 
7. Suporta o acesso a banco de dados por meio do padrão JDBC – Java Data Base Connectivity, versão 2.0 ou 

superior; 
8. Suporta a execução de servlets compatíveis com o padrão Servlet versão 2.2  ou superior; 
9. Suporta a execução de páginas JSP - Java Server Pages, compatíveis com o padrão JSP versão 1.2 ou 

superior; 
10. Permite parametrização total dos cálculos de rubrica no módulo de folha de pagamentos. Entende-se por 

parametrização total a disponibilização via sistema, sem necessidade de alteração em código-fonte das 
seguintes funcionalidades: 
10.1. Cadastro de rubricas de cálculo sem limitação quanto ao número de rubricas a serem criadas; 
10.2. Possibilidade de definição de códigos, nomes, prioridade de cálculo e fundamentações legais de 

rubricas; 
10.3. Possibilidade de definição de base de cálculo da rubrica, podendo conter qualquer rubrica 

cadastrada ou inserida automaticamente, sem limitações; 
10.4. Possibilidade de criação automática de rubricas de estorno e retroativo; 
10.5. Possibilidade de criação de fórmulas de rubricas, em caráter temporal, incluindo a condição para 

execução da fórmula e a expressão de cálculo monetário dos valores de forma simples, incluindo 
a capacidade de criar fórmulas que incluam números, operadores matemáticos e lógicos (para 
condições), variáveis (dados disponíveis nos cadastros do sistema, como referência salarial do 
segurado, dados funcionais, dados pessoais do segurado), números e expressões textuais; 

10.6. As fórmulas e condições de cálculo de rubricas devem ser validadas pelo sistema em tempo real 
durante sua criação; 

11. Permite parametrização total das regras de concessão de aposentadoria para segurados. Entende-se por 
parametrização total a disponibilização via sistema, sem necessidade de alteração em código-fonte das 
seguintes funcionalidades: 
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11.1. Possibilidades de criação de regras de concessão de benefícios de forma ilimitada; 
11.2. Possibilidades de cadastro de regras incluindo nome, nome para exibição, dados para inclusão 

automática no documento de concessão; 
11.3. Possibilidades de parametrizar através de fórmulas todos os aspectos de cálculo da regra de 

aposentadoria, incluindo percentual de proporcionalidade (se houver), tempos acumulados pelo 
segurado, tempos requeridos pela regra e condições para alteração do padrão salarial no ato da 
passagem para a inatividade (como no caso de militares); 

11.4. Possibilidades de limitar o acesso a regras através de fórmulas e mensagem de erro em caso de 
regras de transição e direito adquirido; 

11.5. Possibilidades de parametrização da fundamentação legal das regras de acordo com fórmulas que 
definem qual a fundamentação correta para cada caso elegível pela regra; 

11.6. Possibilidades de criar ilimitados perfis diferentes para cada regra (exemplos: homem, mulher, 
professor), com condições de elegibilidade diferentes; 

11.7. E entende-se como parametrização por fórmula o seguinte: 
11.7.1. Capacidade de criar fórmulas que incluam números, operadores matemáticos e lógicos (para 

condições), variáveis (dados disponíveis nos cadastros do sistema, como referência salarial do 
segurado, dados funcionais, dados pessoais do segurado), números, datas e expressões textuais; 

11.7.2. A criação de fórmulas deve ser simples, com interface do tipo calculadora; 
11.7.3. As fórmulas de cálculo devem ser validadas pelo sistema em tempo real durante sua criação; 
 

O sistema Gestão Previdenciária do IGEPREV possui os seguintes módulos e funcionalidades: 
 

2.1. MÓDULO DE CADASTRO GERAL PREVIDENCIÁRIO 
2.1.1. Tabelas Satélites 

Tabelas Satélites são os cadastros desenvolvidos para parametrização dos dados a serem usados 
como informações nos registros criados no sistema: 

2.1.1.1. Agência 
2.1.1.2. Assunto Ato Legal 
2.1.1.3. Ato Legal 
2.1.1.4. Bairro 
2.1.1.5. Banco  
2.1.1.6. Cargo 
2.1.1.7. Carreira 
2.1.1.8. Categoria Tempo Ficto 
2.1.1.9. CIDs Aposentadoria Integral 
2.1.1.10. Comprovante Aposentado 
2.1.1.11. Concurso 
2.1.1.12. Departamento 
2.1.1.13. Distrito 
2.1.1.14. Documento  
2.1.1.15. Ente Federado 
2.1.1.16. Estado Civil 
2.1.1.17. Grau de Instrução 
2.1.1.18. Grupos Salariais 
2.1.1.19. Instituição Previdenciária 
2.1.1.20. Métodos 
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2.1.1.21. Motivos de Devolução da Certidão 
2.1.1.22. Motivos do fim do benefício 
2.1.1.23. Motivos do não comparecimento 
2.1.1.24. Municípios 
2.1.1.25. Naturezas jurídicas 
2.1.1.26. Órgãos (Entes) 
2.1.1.27. Países 
2.1.1.28. Planos previdenciários 
2.1.1.29. Poderes 
2.1.1.30. Postos de atendimento 
2.1.1.31. Regimes financeiros 
2.1.1.32. Regimes previdenciários 
2.1.1.33. Regionais 
2.1.1.34. Situações do Plano 
2.1.1.35. Tipo Ato Legal 
2.1.1.36. Tipos de fundos 
2.1.1.37. UF 
2.1.1.38. Unidades 

 
2.1.2. Gestão do Participante:  

Gestão do Participante corresponde aos cadastros pertinentes ao negócio como um todo e que 
utilizam os dados gerados pelos cadastros satélites para seu funcionamento. Esses cadastros registram 
os dados pertencentes aos participantes do Regime Previdenciário, permitindo controlar a "vida 
previdenciária" de cada participante: 

2.1.2.1. Dados pessoais 
2.1.2.2. Contatos 
2.1.2.3. Dependentes 
2.1.2.4. Funcionais 
2.1.2.5. Situação Previdenciária 
2.1.2.6. Averbação RGPS 
2.1.2.7. Averbação RPPS 
2.1.2.8. Tempo Ficto 
2.1.2.9. Histórico funcional 
2.1.2.10. Responsável financeiro 
2.1.2.11. Ficha Financeira 
2.1.2.12. Auxilio Doença 
2.1.2.13. Salário Família 
2.1.2.14. Salário Maternidade 
2.1.2.15. Aposentadoria Compulsória 
2.1.2.16. Aposentadoria por Invalidez 
2.1.2.17. Aposentadoria por Idade 
2.1.2.18. Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição 
2.1.2.19. Aposentadoria Importação 
2.1.2.20. Reserva Remunerada 
2.1.2.21. Reforma 
2.1.2.22. Pensão 
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2.1.2.23. Aposentadoria Policial Civil  
2.1.2.24. Busca Avançada de Segurado 
2.1.2.25. Consulta SISOBI  

 
2.1.3. Gestão de Relatórios Cadastrais 

2.1.3.1. Distribuição por beneficiário 
2.1.3.2. Distribuição por tempo de contribuição 
2.1.3.3. Estatísticas de benefícios concedidos 
2.1.3.4. Estatística mensal de Ativos, Inativos, Pensionistas e Dependentes 
2.1.3.5. Formulário em branco para Inativos 
2.1.3.6. Relatório Certidões Averbadas 
2.1.3.7. Relatório de Dependentes Inscritos 
2.1.3.8. Relatório Geral de Inativos e Pensionistas 
2.1.3.9. Relatório Geral de Posses e Concursos 
2.1.3.10. Relatório Histórico de Processos 
2.1.3.11. Relatório Processos por local 
2.1.3.12. Relatório de distribuição por faixa etária 
2.1.3.13. Relatório de distribuição por faixa salarial 
2.1.3.14. Relatório Quantitativo Proximidade Aposentadoria 
2.1.3.15. Relatório Atuarial 

 
2.2. MÓDULO DE CONCESSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS 

2.2.1. Especificações gerais: 
2.2.1.1. Regra de negócio parametrizável, com facilidade de alterações conforme mudança da 

legislação; 
2.2.1.2. Simulação individual dos benefícios; 
2.2.1.3. Permite ao servidor simular o direito da concessão de aposentadoria; 
2.2.1.4. Concessão de benefícios previdenciários conforme legislação em vigor, incluindo: 

aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria compulsória, por 
invalidez, pensão por morte, aposentadoria especial professor dentre outros; 

2.2.1.5. Concessão de abono de permanência e auxílio funeral; 
2.2.1.6. Filtra os tipos de benefícios conforme cadastro pessoal e funcional do servidor; 
2.2.1.7. Executa o acompanhamento de todo o fluxo durante e após concessão de benefícios; 
2.2.1.8. Gera e preenche automaticamente os modelos de formulários pré-formatados de 

concessão de benefício, facilitando assim a emissão dos mesmos. Entende-se, neste caso, 
por automático, que nos formulários em questão, os campos “conhecidos” pelo sistema 
sejam transferidos sem intervenção do usuário; 

2.2.1.9. Grava automaticamente todos os documentos gerados pelo sistema, por 
servidor/beneficiário. Entende-se, neste caso, por automático, que os documentos 
individuais de servidor/beneficiário que sejam gerados pelo sistema sejam salvos(gravados) 
sem necessidade de intervenção do usuário, excetuando-se, apenas, os casos de 
atualização, quando a mesma deverá ser confirmada; 

2.2.1.10. Permite visualização dos documentos gerados pelo sistema; 
2.2.1.11. Permite definir fluxo de trabalho (Workflow) distinto para cada tipo de benefício; 
2.2.1.12. Flexibilidade de mudança das atividades dentro do fluxo de trabalho; 
2.2.1.13. Flexibilidade de mudança dos perfis e usuários dentro do fluxo de trabalho; 
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2.2.1.14. Controle dos processos que estão pendentes de resolução, através de indicadores de 
acompanhamento de limites de tempos; 

2.2.1.15. Visualização dos processos já concedidos; 
2.2.1.16. Gera arquivo(s) com as informações sobre os benefícios concedidos, sintéticos e/ou 

detalhadas. 
 

2.2.2. Cadastro 
2.2.2.1. Permite registro, atualização e consulta dos dados dos servidores segurados do RPPS, 

mesmo aquele que possua mais de um vínculo ou venha a desligar-se e, posteriormente, 
ser recontratado ou nomeado para outro cargo; 

2.2.2.2. Permite registro, atualização e consulta dos dados dos aposentados, permitindo mais 
de um vínculo; 

2.2.2.3. Permite registro, atualização e consulta dos dados dos dependentes previdenciários; 
2.2.2.4. Permitir a crítica de duplicidade de inscrição previdenciária para fins de verificação em 

casos não legalmente acumuláveis; 
2.2.2.5. Mantém registro temporal de dependentes para efeito previdenciário e econômico e 

respectivas situações de dependências; 
2.2.2.6. Permite cadastro, atualização e consulta dos pensionistas; 
2.2.2.7. Permite registro, atualização e consulta dos dados dos órgãos empregadores; 
2.2.2.8. Permite a definição de cada instituição/órgão da administração direta e indireta, dos 

três poderes constituídos, de forma que as mesmas possam ter sua estrutura 
organizacional refletida fielmente no sistema, não existindo limitação quanto ao número 
de níveis hierárquicos a serem gerenciados; 

2.2.2.9. Permite administrar documentos digitalizados dos servidores e dependentes, ativos, 
inativos e pensionistas; 

2.2.2.10. Permite administrar e registrar a vida funcional dos servidores ativos, assim como o 
acompanhamento de todos os tramites de servidores aposentados, pensionistas e 
dependentes; 

2.2.2.11. Mantém histórico por segurado e beneficiário; 
2.2.2.12. Permite registro e controle em cadastro de falecimento de servidores ativos, inativos e 

pensionistas; 
2.2.2.13. Permite o cadastro do histórico de trabalho dos servidores, informando o tempo de 

contribuição para outros regimes, controlando o tempo de contribuição na iniciativa 
privada, no serviço público e tempo fictício referente à licença prêmio; 

2.2.2.14. Integra e permite consultar, por ocasião da aposentadoria, ao histórico previdenciário; 
2.2.2.15. Aplicação das regras de negócio para a validação de dados cadastrais tanto no ingresso 

como na manutenção de cada segurado; 
2.2.2.16. Permite a emissão de relatórios gerenciais e demonstrativos estatísticos para o fim de 

acompanhamento e monitoração dos processos de benefícios; 
2.2.2.17. Permite o cadastro e manutenção dos dados do titular e dependente para emissão de 

declaração de salário-família; 
2.2.2.18. Permite a emissão de declaração/certidão de dependente, “Nada Consta” e PIS/PASEP; 
2.2.2.19. Permite o cadastro de representante legal do dependente, quando for o caso; 
2.2.2.20. Permite a manutenção e consulta da ficha funcional e financeira dos servidores ativos 

e dos servidores inativos; 
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2.2.2.21. Permite a manutenção dos dados pessoais e financeiros, de pensionistas, de 
dependente e/ou beneficiários, bem como a consulta dos mesmos; 

2.2.2.22. Informa as remunerações discriminando o valor de contribuição mensal desde sua 
inclusão no RPPS para efeito de apuração da média da remuneração de contribuição para 
concessão do benefício conforme a Legislação Vigente; 

2.2.2.23. Permite a consulta do cargo ocupado atualmente, bem como as gratificações e o 
tempo de contribuição no cargo; 

2.2.2.24. Permite identificar o regime financeiro de vinculação do segurado ativo, aposentado e 
pensionista ao RPPS; 

2.2.2.25. Permite a emissão de relatório consolidado da composição e evolução do Cadastro 
Previdenciário; 

2.2.2.26. Permite a emissão de relatórios de auditoria de integridade e consistência de dados e 
informações do Cadastro Previdenciário; 

2.2.2.27. Permite a facilidade de busca de dependentes por pesquisa por radicais dos vocábulos, 
CPF, RG, data de nascimento ou filiação etc.; 

2.2.2.28. Permite cadastro Índice; 
2.2.2.29. Permite Parâmetros de Salários; 
2.2.2.30. Fundamentação da Pensão; 
2.2.2.31. Regras de Benefícios; 
2.2.2.32. Relatórios de Produtividade por data de concessão; 
2.2.2.33. Relatório de Aposentadoria e Pensão com averbação RGPS. 

 
2.2.3. Concessão e Administração de Pensões: 

2.2.3.1. Permite a complementação do piso mínimo estabelecido por lei (considerando a 
jornada de trabalho, a aposentadoria proporcional e vantagens excluídas para cômputo); 

2.2.3.2. Permite a associação de uma ou mais retribuições base para os pensionistas a fim de 
permitir o pagamento de vantagens ou percentuais diferenciados por pensionista; 

2.2.3.3. Permite descontos de valores dos pensionistas, referentes a pensões alimentícias, por 
decisão judicial, para pagamento a terceiros; 

2.2.3.4. Permite a parametrização das regras de negócio para concessão do benefício, bem 
como os critérios de validação para continuidade, retenção, congelamento de cota parte 
ou cessação do benefício; 

2.2.3.5. Permite a inclusão de eventos de pagamento, oriundos dos processos, na folha de 
pagamento; 

2.2.3.6. Cadastro dos fluxos de processos; 
2.2.3.7. Arquivamento de processos; 
2.2.3.8. Permite a emissão automática (sem a necessidade de intervenção ou solicitação 

explicita de um usuário) de correspondência. Exemplos: quando do 
deferimento/indeferimento de pedidos de concessão, revisão, recursos, reconsiderações 
de despacho de pensões; 

2.2.3.9. Permite a simulação do cálculo das vantagens bem como os valores devidos desde a 
data do óbito ou conforme data informada; 

2.2.3.10. Permite o controle temporal de validade de cada vantagem concedida, bem como a 
legislação que concedeu o direito; 

2.2.3.11. Permite o cadastramento de mais de um cargo para o mesmo servidor com as 
vantagens respectivas; 
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2.2.3.12. Permite a elaboração de documentos de despacho para concessão (Administrativa e 
Judicial), revisão, extinção, reconsideração, reversão, manutenção de pensão, entre outros, 
contendo a fundamentação legal, para encaminhamento a área responsável pela 
aprovação, possibilitando a geração e envio automático (sem intervenção ou solicitação de 
usuário), para órgão competente, de lauda de publicação contendo os dados pertinentes; 

2.2.3.13. Permite integração com o TCE para envio/recebimento de processos e controle das 
determinações; 

2.2.3.14. Permite a integração com as empresas participantes para obtenção das tabelas de: 
cargos - códigos, descrição, enquadramento (qp’s), jornadas de trabalho, categorias 
(efetivos, adm.,comis.,contr.), classes(1,2), referência(1 a n), grau(a,b,c...); tabela de 
vencimentos - relacionada por quadro(adm.,educ., saúde...), jornada, categoria e grau 
contendo período de vigência e valor; Tabela de vantagem – descrição completa e 
abreviada, tipo(vencimento/desconto), incidências com respectivas conceituações sobre a 
regra de negócio; 

2.2.3.15. Permite que a fórmula de cálculo, das vantagens, atenda aos critérios: percentual 
sobre uma determinada referência / grau, diferença entre vantagens, valor fixo informado, 
diferença entre referências, estar associado a uma tabela, somatória de determinadas 
vantagens, percentual sobre somatória de vantagens; 

2.2.3.16. Permite a indicação do teto máximo ao qual a pensão esta sujeita, bem como as 
vantagens excluídas para o cômputo do excesso sobre o limite legal, mantendo o controle 
do período de validade da exceção do limite; 

2.2.3.17. Permite a identificação e controle de benefícios pagos (vantagens, percentuais, índices 
de reajustes) em decorrência de determinação Judicial, por nível de beneficiário; 

2.2.3.18. Permite o registro e controle de validade de atestados, certidões, laudo médico, entre 
outros; 

2.2.3.19. Efetua pesquisa sobre a existência de outro beneficio pago pelo IGEPREV, recebido 
pelo requerente, informando ao operador, no ato da abertura do processo de concessão; 

2.2.3.20. Verifica se o cargo do contribuinte pertence ao quadro atual da sua carreira, 
informando ao operador, no ato da abertura do processo de concessão; 

2.2.3.21. Utiliza informações do domicílio bancário do servidor permitindo ao atendente 
confrontar com o endereço informado; 

2.2.3.22. Possibilita a emissão e armazenamento de certidão negativa de beneficiários; 
2.2.3.23. Checa a existência de pensão alimentícia paga pelo servidor, no ato da abertura do 

processo; 
2.2.3.24. Checa a existência de aposentadoria vigente para o legado, no ato da abertura do 

processo. 
2.2.3.25. Permite a visualização do Instituidor; Dependente; Dados do Pré-Cadastro; Valores 

Simulação; Rubricas Instituidoras; Rubricas Pensionistas; Beneficiários; Dados de 
Beneficiários e Dados Bancários; 

2.2.3.26. Permite o registro se possui Decisão Judicial; 
2.2.3.27. Permite o registro se o segurado possui paridade. 

 
2.2.4. Concessão e Administração de Aposentadorias 

2.2.4.1. Permite parametrização de cálculo de aposentadoria pela média; 
2.2.4.2. Permite a parametrização temporal de todas as regras de cálculo em qualquer regime 

jurídico, bem como eventuais fatores de proporcionalidade; 
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2.2.4.3. Simulação da concessão de benefícios, individualmente, sem a necessidade prévia de 
documentação quando não houver tempo averbado; 

2.2.4.4. Cadastro dos fluxos e arquivamento de processos; 
2.2.4.5. Permite a visualização das regras de cálculo, bem como de respectivas descrições e 

conceituações, inclusive para o servidor / funcionário; 
2.2.4.6. Possibilita o registro, controle e gerenciamento de todo processo de aposentadoria: 

pedido de aposentadoria, emissão de requerimento, parecer do pedido (indeferir /deferir a 
partir da contagem / tornar nulo / cassação), e cancelamento de efeitos; 

2.2.4.7. Possui cálculo de tempo (de serviço / contribuição / carreira) com base nos eventos da 
vida funcional e averbação de tempo, com base nas regras de transição, direito adquirido e 
demais regulamentações legais pertinentes, inclusive indicando por qual tipo e regra o 
servidor faz jus; 

2.2.4.8. Permite a emissão de extrato completo para tempo de aposentadoria, com 
detalhamento de todos os eventos de crédito / débito de tempo, com relação de todos os 
cargos ocupados com respectivos tempos e vantagens percebidas, passíveis de 
incorporação e efetivamente incorporadas; 

2.2.4.9. Informa relação de funcionários com possibilidade de aposentadoria (por tempo ou 
compulsória) dentro de um determinado período; 

2.2.4.10. Efetua projeção de aposentadorias com base em critérios parametrizáveis pelo próprio 
usuário; 

2.2.4.11. Permite o controle dos períodos de isenção de IR (temporários e definitivos) no caso 
de aposentadorias por doença especificada em lei; 

2.2.4.12. Permite o cadastro e concessão da reversão de aposentadoria, armazenado os dados 
em relatórios; 

2.2.4.13. Possibilita a opção de proventos pelo servidor / funcionário que possua dois vínculos, 
quando inacumuláveis, na forma da legislação; 

2.2.4.14. Permite tratar reversão de aposentadoria com emissão automática (sem intervenção 
ou solicitação explicita de usuário) de documentos pertinentes (exemplo: aposentadoria 
por invalidez); 

2.2.4.15. Possibilita a opção / não opção ou desistência da opção de proventos 
(2aposentadorias) pelo servidor / funcionário (salvo com 2 matrículas); 

2.2.4.16. Permite descontos de valores dos aposentados, referentes a pensões alimentícias, por 
decisão judicial, para pagamento a terceiros; 

2.2.4.17. Permite a parametrização do cálculo de vantagens da aposentadoria pela média (fazer 
o cálculo para portaria); 

2.2.4.18. Permite a visualização do Participante, processamento e tempo de contribuição 
(Descrição; Tipo; Data Início/Fim; Faltas; Total de Dias; Dedução). 
 

2.2.5. Concessão e Administração de Abono de Permanência 
2.2.5.1. Permitir a emissão de relatórios para acompanhamento quantitativo e qualitativo da 

concessão do benefício; 
 

2.2.6. Concessão e Administração de Auxílio Funeral 
2.2.6.1. Permitir a emissão de relatórios para acompanhamento quantitativo e qualitativo da 

concessão do benefício; 
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2.2.7. Gestão de Benefícios 
2.2.7.1. Permite acesso às informações sobre os benefícios concedidos, de forma individual e 

coletiva, a partir de critérios de seleção parametrizáveis; 
2.2.7.2. Permite a geração de arquivos com a informação sobre os benefícios concedidos e a 

conceder; 
2.2.7.3. Permite a extração de informações gerenciais tais como estatísticas mensais, quadro 

de pensões/aposentadorias, entre outras; 
2.2.7.4. Geração de relatórios demonstrativos de despesas previdenciárias; 
2.2.7.5. Permite cadastro e controle de beneficiários; 
2.2.7.6. Disponibiliza aos beneficiários informações sobre os benefícios concedidos; 
2.2.7.7. Disponibiliza para o contribuinte / pretensos beneficiários, a simulação individual de 

benefícios; 
2.2.7.8. Permite o acompanhamento e controle dos benefícios concedidos, a partir de 

parametrização das regras do negócio de pensão/aposentadoria; 
2.2.7.9. Integração com o Sistema da Previdência Social, de forma a tratar os arquivos de 

compensação previdenciária fornecidos pelo INSS (compensados, indeferidos, cessados e 
fechamento financeiro), efetuando análises com os cadastros de aposentados e 
pensionistas, a fim de gerar relatórios gerenciais tais como: pagamentos compensados, 
requerimentos indeferidos, compensações cessadas. 

 
2.2.8. MÓDULO DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR/BENEFICIÁRIO 

2.2.8.1. Permite consulta das informações cadastrais pelos servidores / dependentes 
/pensionistas / aposentados, inclusive através da web; 

2.2.8.2. A definição de fluxos de trabalho diferentes para cada tipo de processo, definindo 
setor responsável para cada atividade; 

2.2.8.3. A consulta da situação e localização de qualquer processo através de atendimento 
presencial, telefônico e via Internet; 

2.2.8.4. Possibilita a geração de estatísticas, tais como: tipos de atendimento, 
encaminhamentos, respectivo tempo de cada atendimento; 

2.2.8.5. Possibilita o registro e controle necessário para cada tipo de solicitação, definindo a 
documentação pertinente, a sequência dos processos e as áreas de atendimento específico 
(integrado com WORKFLOW); 

2.2.8.6. Serviço de autoatendimento via Internet, através de fornecimento de login e senha 
para cada beneficiário, para acesso a consultas, reclamações, solicitações, 
acompanhamento de andamento de processos, segunda via de demonstrativo de 
pagamento, emissão de extratos previdenciários individualizados, simulação de benefícios, 
inclusive Guia de recolhimento individual de contribuições para servidores afastados; 

2.2.8.7. Permite ao solicitante, a escolha do meio de comunicação para retorno (exemplo: via 
e-mail, telefone, correio); 

2.2.8.8. Visualização dos documentos gerados pelo módulo de benefícios e documentos 
digitalizados de cadastro (exemplo: Declaração de Família); 

2.2.8.9. Permite acesso a bases de dados cadastrais do contribuinte para relacioná-lo ao 
pretenso beneficiário, bem como a situação funcional e a existência de processos ligados 
ao ex-contribuinte; 

2.2.8.10. Permite a suspensão de benefício em caso de notícia de óbito; 
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2.2.8.11. Permite a disponibilização de informações, formulários, esclarecimentos e 
encaminhamento, através da web; 

2.2.8.12. Possibilita a emissão de formulário pré-preenchido para recadastramento periódico de 
aposentados e pensionistas; 

2.2.8.13. Possibilita a detecção de alterações na vida funcional do contribuinte que possa 
provocar impacto no processo de concessão de benefícios, e gerar os desdobramentos que 
o assunto requerer; 

2.2.8.14. Disponibiliza informações consolidadas da integração do contribuinte, pretensos 
beneficiários e beneficiários com o IGEPREV (exemplo: fases de processo, documentação 
pendente, comunicação por e-mail, carta). 

2.2.8.15. Possibilita aos órgãos do Estado da administração direta e indireta e de todos os 
Poderes ter acesso a estes processos na forma de consulta e atualização das informações. 

2.2.8.16. Possibilita que o segurado faça a simulação de seu benefício através de serviço de 
autoatendimento via internet considerando: 

a. Por tempo de contribuição informando o direito a aposentadoria, o valor do provento nas 
seguintes regras: 
i. Regra anterior a Emenda Constitucional 20 – integral e proporcional; 
ii. Regra de transição Emenda Constitucional 20 – integral e proporcional; 
iii. Regra permanente da Emenda Constitucional 20 e Emenda Constitucional 41; 
iv. Regra de transição – considerando o artigo segundo e artigo sexto da Emenda Constitucional 

41; 
v. Regra de cálculo relativa à Emenda Constitucional 47; 

b. Simular aposentadoria por idade e compulsória; 
 

2.2.9. MÓDULO DE ARRECADAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
2.2.9.1. Permite a administração e controle de recolhimento de contribuições previdenciárias para o 

RPPS, de servidor segurado e patronal, por fundo previdenciário, sincronizado com os resultados informados 
pela base de contribuição; 

2.2.9.2. Permite migração do histórico de tempo de contribuição a outros Regimes Próprios de 
Previdência Social e ao Regime Geral de Previdência Social, já averbado; deverá ser complementada com a 
origem do tempo contribuição averbada; 

2.2.9.3. Possui integração com o modulo de orçamento e contabilidade; 
2.2.9.4. Permite o envio de informação aos contribuintes, a partir de parâmetros de seleção, pelos 

diversos meios de comunicação (e-mails, mala-direta, demonstrativo de pagamento, entre outros); 
2.2.9.5. Permite interface com o módulo de contabilidade para classificação dos eventos de 

contribuições com a correspondente rubrica do plano de contas; 
2.2.9.6. Permite a emissão de certidões de tempo e valores de contribuição de acordo coma legislação 

vigente; 
2.2.9.7. Disponibilizar informações, em arquivos ou relatórios, sobre a estimativa da receita, 

lançamentos de dívida de arrecadação de contribuições/ressarcimento (insuficiência financeira para 
pagamento de aposentadorias) e arrecadação da receita por Plano; 

2.2.9.8. Disponibilização de informações temporais para acompanhamento da evolução da 
arrecadação (exemplo: valores, quantidades, período); 

2.2.9.9. Permite cadastro e controle de contribuinte do regime próprio, de beneficiários e de entidades 
contribuintes; 
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2.2.9.10. Mantém e controla histórico de contribuições recolhidas, contribuição base detalhada, 
percentuais e valores da contribuição, bem como eventuais encargos cobrados; 

2.2.9.11. Permite o controle mensal das contribuições de servidores / patronal por plano identificando 
o período, contribuição base detalhada, percentuais e valores das contribuições não recolhidas; 

2.2.9.12. Disponibiliza a emissão de demonstrativos individuais de valores de contribuição, inclusive na 
web, de forma segura; 

2.2.9.13. Permite o cálculo de tempo de contribuição em dias; 
2.2.9.14. Permite o controle temporal de exceções e adequações nos planos previdenciários de acordo 

com decisões judiciais, por contribuinte; 
2.2.9.15. Gera arquivo/relação de movimento de alterações do cálculo de contribuições (exemplo: 

determinações judiciais) para as entidades contribuintes; 
2.2.9.16. Efetua o controle de valores arrecadados em virtude de decisão judicial. (liminar); 
2.2.9.17. Disponibiliza mecanismos para recálculo de contribuições a nível individual ou coletivo, de 

forma parametrizada; 
2.2.9.18. Disponibiliza analiticamente e mensalmente, os valores referentes aos descontos (do 

mês/atrasados), acertos e reversões de contribuições, efetuados nas Folhas de Pagamento das entidades 
contribuintes; 

2.2.9.19. Disponibiliza analiticamente e mensalmente os valores referentes às liquidações bancárias 
dos débitos de contribuições, por tipo de débito (contribuição cobrança amigável/judicial por boleto 
bancário, por guia de recolhimento, por Folha de Pagamento); 

2.2.9.20. Possibilita a informação de valores arrecadados indevidamente através de Folha de 
Pagamento ou crédito em conta corrente; 

2.2.9.21. Disponibiliza analiticamente e mensalmente os valores referentes às liquidações bancárias 
das devoluções dos valores arrecadados indevidamente; 

2.2.9.22. Possibilita o armazenamento de cálculos efetuados com base na simulação de contribuições 
de acordo com a determinação judicial, em relação à contribuição efetivamente paga (precatórios); 

2.2.9.23. Permite o controle de ressarcimentos; 
2.2.9.24. Permite o controle de afastamentos dos segurados; 
2.2.9.25. Permite o controle de contratos de parcelamento de contribuições;  
2.2.9.26. Permite o controle com identificação exata da fonte/origem do recolhimento e conciliação 

bancária; 
2.2.9.27. Permite o registro mensal da remuneração e do salário de contribuição e sua composição, do 

segurado e beneficiário, inclusive os afastados temporariamente;  
2.2.9.28. Permite a emissão da relação de contribuintes do RPPS, com informações de contribuição do 

empregador e empregado, por Regime Financeiro; 
2.2.9.29. Permite a emissão de extrato individualizado de contribuição previdenciária; 
2.2.9.30. Permite a emissão da Guia de Recolhimento de Contribuições Previdenciárias – GRCP, para 

recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive via web, em padrão que permita convênios com 
instituições financeiras para arrecadação das receitas previdenciárias; 

2.2.9.31. Permite a emissão de guia de recolhimento de contribuição previdenciária para servidor 
temporariamente afastado do Estado; 

2.2.9.32. Permite a análise e comparação de arrecadação previdenciária prevista com arrecadação 
previdenciária realizada; 

2.2.9.33. Permite a integração com outros sistemas de bancos de dados, de outros poderes que 
possua Gestão segregada das aposentadorias e pensões; 

2.2.9.34. Permite a emissão do CRP Estadual para contribuintes do RPPS do Estado 
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2.2.10. MÓDULO DE COBRANÇA 
2.2.10.1. Permite o controle das pendências geradas no processo de arrecadação de contribuições 

previdenciárias; 
2.2.10.2. Permite a emissão de notificação aos devedores; 
2.2.10.3. Permite a atualização monetária, juros e multas das contribuições (de forma distinta ou a 

combinação entre elas) de servidores/empresas e contribuições patronais para os inadimplentes de acordo 
com legislação vigente; a partir da atualização mensal de indicadores, como por exemplo: IPCA. 

2.2.10.4. Permite a emissão de relatórios individuais, sintetizados, unificados com filtros, status do 
individuo (Segurado e Patronal) para gestão de cobrança de recolhimentos não efetuados, com 
possibilidades para exportação em arquivos em formatos: XLS e PDF; 

2.2.10.5. Controla e envia cobrança de contribuição do Segurado e Patronal, individualmente, dos 
servidores afastados para outros órgãos estaduais e federais, além de permitir a geração de relatórios 
individuais, sintetizados, unificados com filtros, status do individuo (Segurado e Patronal) e exportação em 
arquivos em formatos: XLS e PDF; 

2.2.10.6. Controla e envia cobrança de contribuição facultativa do Segurado e Patronal, 
individualmente, dos servidores afastados para tratar de interesses particulares, acompanhar cônjuge e 
outros (ex. inquérito administrativo, cursos), mediante opção do servidor; 

2.2.10.7. Gera arquivo/relação de movimento de cobrança de débitos de contribuição referentes a 
contribuintes sem vencimentos (ex: exoneração, insuficiência de vencimento líquido); 

2.2.10.8. Envia e controla cobrança de débito de contribuição, diretamente em Folha de Pagamento, 
boleto, débito em conta bancária, entre outros, de acordo com a situação exigida para cada servidor e/ou 
por opção do servidor; 

2.2.10.9. Disponibiliza emissão de segunda via de boleto bancário de cobrança com atualização de 
cálculo; 

 
2.2.11. MÓDULO DE INVESTIMENTO 
2.2.11.1. Permite registrar e controlar todas as carteiras de títulos e valores mobiliários do instituto de 

previdência; 
2.2.11.2. Permite a verificação do enquadramento às regras legais existentes e regras internas do 

Instituto; 
2.2.11.3. Produz todos os relatórios necessários para atender às exigências legais e operacionais; 
2.2.11.4. Apuração do valor da cota, PL, Cotista, Aplicação e Resgate diário dos fundos de 

investimentos; 
2.2.11.5. Permite a avaliação de desempenho dos fundos de investimentos e carteira global para 

auxiliar na tomada de decisões; 

2.2.11.6. Realiza a analise de desempenho dos fundos de investimento e carteira global com a meta 
atuarial e benchmark para auxiliar na tomada de decisões; 

2.2.11.7. Possui integração com o módulo de contabilidade; 
2.2.11.8. Apuração das series de índices relacionados ao segmento de Renda Fixa e Renda Variável 

disponível no mercado financeiro; 
2.2.11.9. Possui administração de cotas para valorização dos fundos de investimentos e da carteira 

global e sincronismo com processos de arrecadação; 
2.2.11.10. Possui administração de carteiras por gestor; 
2.2.11.11. Realiza o processamento diário das operações e posições de carteira; 
2.2.11.12. Apuração da Rentabilidade, Taxa de Interna de Retorno, Patrimônio Líquido dos fundos de 

Investimento e Carteira Global de forma diária, mensal, trimestral, semestral e anual; 
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2.2.11.13. Realiza comparações com diversos benchmarks (Meta Atuarial, série de índices); 
2.2.11.14. Permite a emissão de relatórios gerenciais; 
2.2.11.15. Permite a emissão de resumos de enquadramento - por carteira e segmento; 
2.2.11.16. Permite a emissão de relatórios legais; 
2.2.11.17. Permite a elaboração de gráficos para avaliação de desempenho; 
2.2.11.18. Monitora continuamente as informações relativas às atividades operacionais; 
2.2.11.19. Registro e controle das movimentações realizadas nos fundos de investimento e carteira; 
 
2.2.12. MÓDULO DE CONTABILIDADE 
2.2.12.1. Permite aberturas de exercícios com a devida vinculação do PPA (Plano Plurianual), 
2.2.12.2. LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), LOA (Lei de Orçamentária Anual); 
2.2.12.3. Permite a carga do orçamento do exercício com importação, de no mínimo os seguintes 

parâmetros de períodos anteriores: Plano de Contas, Naturezas de Despesas, Rubricas de Receitas, Funcional 
programática, Fontes de recursos, 

2.2.12.4. Unidades orçamentárias e Programas de trabalhos e todas as contas que transferem saldos 
para o exercício seguinte; 

2.2.12.5. Permite colocar período em execução com a devida consistência do orçamento cadastrado; 
2.2.12.6. Permite o controle da geração e publicação dos quadros de receita e despesas conforme 

previsto na lei de responsabilidade fiscal; 
2.2.12.7. Permite dotação massiva ou individual do orçamento, conforme legislação vigente na época; 
2.2.12.8. Permite a definição paramétrica de Eventos contábeis associando as várias contas de credito 

e débitos a cada evento, de forma idêntica ao SIAFEM; 
2.2.12.9. Permite agrupar os eventos contábeis e os mesmos estarem associados automaticamente a 

funcionalidades do sistema; 
2.2.12.10. Permite criação de histórico padrão e associá-los a eventos contábeis, bem como os 

históricos padrões utilizarem campos e valores previamente definidos sem necessidade de preenchimento 
manual no lançamento contábil, com possibilidade de alteração do histórico quando necessário; 

2.2.12.11. Permite que os eventos contábeis façam automaticamente (sem a interferência do usuário) 
os lançamentos orçamentários e extra orçamentários associados; 

2.2.12.12. Garante o lançamento contábil automático e suas devidas consistências nas funcionalidades 
de abertura de exercício, execução orçamentária e encerramento do exercício; 

2.2.12.13. Permite definir parametricamente, se a dotação orçamentária disponível para reserva no ato 
do empenho será validada em relação ao valor anual ou valor de um determinado período; 

2.2.12.14. Permite o controle gerencial da execução orçamentária através de ferramenta de gestão de 
solicitações de usuários autorizados, anterior ao efetivo empenho da despesa; 

2.2.12.15. Não permite transações no sistema envolvendo contas com insuficiência de saldo, e que não 
permitam suas inversões bloqueando e criticando a operação; 

2.2.12.16. Permite a liquidação do empenho com a devida consistência e lançamentos contábeis 
automáticos; 

2.2.12.17. Permite o pagamento de empenhos liquidados por mais de uma fonte pagadora com a 
devida consistência e lançamentos contábeis automáticos; 

2.2.12.18. Garantir a existência de todos os relatórios da legislação Federal de ordem legal vigente à 
época; 

2.2.12.19. Permite a existência de todos os relatórios exigidos pelo TCE vigente à época; 
2.2.12.20. Integrado aos módulos de arrecadação e folha de pagamento da solução, garantido 

lançamentos contábeis automáticos (sem a interferência do usuário); 
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2.2.12.21. Permite que o sistema atenda integralmente a legislação vigente na época, especificamente 
a lei 4320/1964, e suas modificações, lei 101/2000, Portaria 916/2003, Portaria 1767/2003 e 1768/2003; 

2.2.12.22. Permite registrar as receitas como seus devidos lançamentos contábeis; 
2.2.12.23. Possui ferramentas de ajustes contábeis somente acessíveis a usuários específicos. 
2.2.12.24. Permite a conciliação bancária de valores devolvidos, ordens bancárias canceladas, 

respeitando o fluxo estabelecido entre SIAFEM, BANPARÁ e outros BANCOS, inclusive com a geração dos 
quadros para o TCE; 

2.2.12.25. Permite a integração aos sistemas corporativos do Estado do Pará, especialmente ao SIAFEM, 
GP-Pará, SIMAS, SEO-Web, SISPAT-WEB, Sistemas do Banco do Estado do Pará através do SIAFEM; 

 
2.2.13. MÓDULO DE FOLHA DE PAGAMENTO 
2.2.13.1. Permite reprocessar o período aberto várias vezes pelo próprio usuário; 
2.2.13.2. Permite processar ou reprocessar o período para um grupo ou um beneficiário específico 

pelo próprio usuário; 
2.2.13.3. Permite processar e reprocessar período normal ou suplementar pelo próprio usuário; 
2.2.13.4. Permite a simulação ilimitadas vezes da folha de pagamento, sem que isto se efetive na folha 

real. As simulações deverão gerar todos os relatórios e possuir as mesmas funcionalidades da folha normal; 
2.2.13.5. Verifica se as condições para o pagamento de um determinado benefício se mantêm válidas; 
2.2.13.6. Permite parametrizar variáveis para o período, tais como: Tabela de IRRF, Salário Mínimo, 

Salário Esposa, Salário Família, Contribuição Previdenciária, entre outras; 
2.2.13.7. Permite associar créditos e débitos (rubricas de pagamento) de forma discriminatória; 
2.2.13.8. Permite criação ilimitada de rubricas (códigos de pagamentos), com associação das regras de 

cálculo, descrição e conceituação e vigência; 
2.2.13.9. Permite formas diversas de cálculo para pagamento de benefícios conforme legislação 

vigente à época das concessões; 
2.2.13.10. Permite visualização e alteração das regras de calculo; 
2.2.13.11. Possibilita o reajuste temporal da tabela de vencimentos, com impacto automático na folha 

de pagamento; 
2.2.13.12. Permite o lançamento de valores na folha de pagamento de benefícios: por beneficiário; por 

código de vantagem, desconto e apoio; para um mesmo código de pagamento com número diferenciado de 
parcelas, controlando em forma individualizada cada lançamento; 

2.2.13.13. Permite a gestão de tutores/curadores para aqueles beneficiários que possuírem algum 
impedimento legal de receber o benefício, assim como o cadastro de dados de seus representantes legais; 

2.2.13.14. Permite definir o período para qual determinada rubrica de pagamento deve constar a folha; 
2.2.13.15. Efetua automaticamente (sem a intervenção de usuário) a repartição do benefício entre os 

beneficiários do mesmo (pensão), de acordo com a lei que rege a pensão; 
2.2.13.16. Permite conferencia on-line da folha após lançamentos financeiros; 
2.2.13.17. Permite manter a estrutura do plano de cargos e salários e sua validade; 
2.2.13.18. Possibilita o armazenamento histórico de todas as informações financeiras e da composição 

salarial do beneficio por um período mínimo definido em lei; 
2.2.13.19. Permite cadastramento de entidades bancárias possuindo como mínimo os seguintes 

atributos: código banco, código da agência, nome da agência (conforme padrão FEBRABAN/CNAB), código de 
compensação, endereço, conta corrente; 

2.2.13.20. Gera arquivos para crédito bancário no formato FEBRABAN e tratar arquivos de retorno do 
banco; 
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2.2.13.21. Gera os arquivos de contracheques para emissão de demonstrativo nos caixas de 
autoatendimento bancário; 

2.2.13.22. Possibilita a parametrização do período de retenção correspondente a cada motivo, 
permitindo o controle da inscrição ou não em restos a pagar, de acordo com o período de tempo decorrido 
(pagamento  retido/desaparecimento); 

2.2.13.23. Permite controlar retenções por ordem judicial (ex: pensionista ganha judicialmente somente 
um percentual sobre o valor da pensão por um período que pode ser alterado posteriormente); 

2.2.13.24. Emite relatórios compactos, tais como: Folha discriminada, Folha resumo, Diferenças entre o 
Período Anterior e o Atual, Detalhe por CPF das diferenças entre períodos, Listagem das informações para 
pagamento no banco, entre outros; 

2.2.13.25. Mantém registro de pensões (alimentícias / especiais), relacionados aos servidores 
/pensionistas com dados cadastrais mínimos: nome, CPF, RG, sexo, data de nascimento, grau de parentesco, 
endereço, domicílio bancário, estado civil, tipo de invalidez, grau de escolaridade, tipo de pensão, dados do 
responsável e dados do despacho judicial; 

2.2.13.26. Consultas com parametrização por diversas variáveis, combinação destas, do cadastro de 
pensionistas/aposentados, como: relação de servidores com pensionistas, relação de pensionistas por 
diversas ordens de classificação, a ser determinado pelo usuário; 

2.2.13.27. Possibilita cálculo com correção monetária, de forma opcional, para todos os eventos de 
pagamento em atraso; 

2.2.13.28. Permite o processamento da folha de pagamento de forma segregada por fundo financeiro. 
2.2.13.29. Permite verificação de duplicidade de pensão/aposentadoria para o mesmo servidor; 
2.2.13.30. Permite simulação de folha (total ou parcial) sob diversas perspectivas, tais como: por 

empresa, por categoria funcional distinta, quadros, cargos e registros de pensionistas/aposentados, com 
possibilidade de aplicação de índice de reajuste; 

2.2.13.31. Permite o cálculo e recálculo de pagamento (integral e proporcional), em concessão, revisão, 
extinção, entre outros; 

2.2.13.32. Permite a geração de Folha Suplementar, individual ou coletiva; 

2.2.13.33. Permite estorno de pagamento / desconto efetuado indevidamente, inclusive no histórico, 
através de recálculo automático ou lançamento manual (o lançamento deve constar no mês de 
competência); 

2.2.13.34. Permite o controle, por pensionista/aposentado, de períodos de isenção de Imposto de 
Renda temporários e definitivos, no caso de doenças especificas em lei, bem como por decisão judicial; 

2.2.13.35. Permite a criação ilimitada de códigos de vencimento / descontos com vínculo coma 
legislação e sua composição histórica; 

2.2.13.36. Permite o cálculo de acréscimos legais (atualização monetária), para pagamento de 
vantagem ou descontos, referentes a períodos anteriores; 

2.2.13.37. Permite a identificação e controle das contas bancárias utilizadas para recebimento do 
benefício (histórico), com fácil acesso para consultas; 

2.2.13.38. Permite o cálculo, recálculo e adiantamento de parcelas de 13º salário, em folha normal ou 
suplementar, considerando pagamento de pensionistas extintos durante o ano e identificando a quem cabe 
descontar no final do ano, de acordo com alei/parentesco; 

2.2.13.39. Permite cálculo e recálculo do 13o Salário em uma ou mais parcelas, junto à folha normal ou 
em separado (suplementar) e do respectivo IR; 

2.2.13.40. Permite o cálculo, recálculo e adiantamento de parcelas de 13º salário, em folha normal ou 
suplementar, considerando pagamento de pensionistas e/ou aposentados durante o ano; 
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2.2.13.41. Trata o pagamento de antecipação de 13° salário de aposentado, no pagamento do13° do 
pensionista no final do ano, quando for o caso; 

2.2.13.42. Permite o pagamento de antecipação de 13o salário, seu complemento no final do ano, 
conforme previsto em lei, bem como a entrada e saída de pensionistas registrados no sistema de benefícios 
durante o ano, garantindo a quitação automática do pensionista que estiver saindo, no mês de referência, 
com o automático rateio da diferença legada pelo pensionista excluído; 

2.2.13.43. Geração de Folha de Pagamento para conferência, análise e possíveis alterações, permitindo 
a emissão de qualquer relatório referente ao processamento; 

2.2.13.44. Permite a emissão de demonstrativos de pagamento de aposentadorias/pensões/pensões 
judiciais, inclusive segunda via, podendo ser opcional na folha Suplementar; 

2.2.13.45. Permite a comparação sobre vários aspectos parametrizáveis (movimentação de Folha por 
quantidade e ou valor) entre competência da folha inclusive através d e gráficos estatísticos e em diversos 
níveis de agregação, como por exemplo: mês atual sobre mês anterior; 

2.2.13.46. Permite visualização das regras de cálculo associadas aos respectivos vencimentos e 
descontos com descrição e conceituação, pelo usuário; 

2.2.13.47. Permite processamento sem interrupção de forma individual ou coletiva, parametrizada pelo 
próprio usuário demonstrando pelo sistema o que foi criticado; 

2.2.13.48. Utiliza-se de dados e parametrizações cadastrados nos demais módulos, sem necessidade de 
duplicação de dados ou cálculos manuais; 

2.2.13.49. Permite o crédito em conta corrente de bancos diversos, com a devida consistência de 
agência / conta; 

2.2.13.50. Permite o cadastro prévio das datas de processamento da folha de pagamento dos 
pensionistas e aposentados, disponibilizando as mesmas para consulta; 

2.2.13.51. Permite a identificação do mês de referência do lançamento efetuado no demonstrativo de 
pagamento; 

2.2.13.52. Permite a disponibilização do demonstrativo de Pagamento via web, em nível de 
pensionistas e aposentados, de forma segura; 

2.2.13.53. Permite a geração (relatório / arquivo) de informações para a Receita Federal, d e acordo 
com a legislação; 

2.2.13.54. Possibilita geração de arquivos em meio magnético e relatórios para: RPPS, DIRF, 
Comprovante de Rendimentos, Consignatárias e Bancos; 

2.2.13.55. Permite a emissão de relatórios operacionais e gerenciais, conforme necessidade da gestão; 
2.2.13.56. Permitir cadastramento e controle das tabelas de vencimento (ex: tab. padrões, vantagens), 

de todos os órgãos participantes; 
2.2.13.57. Possibilita registro e controle de cancelamentos de pagamentos; 
2.2.13.58. Os pagamentos efetuados através de folha suplementar dentro do mês são considerados, 

para cálculo do imposto de renda, na folha normal. (acompanhar a legislação); 
2.2.13.59. Os pagamentos efetuados através de folha suplementar, dentro do mês são considerados 

para cálculo da contribuição previdenciária, na folha normal (acompanhar a legislação); 
2.2.13.60. Parametrização de limites de desconto por tipo de lançamento, permitindo o controle de 

resíduos de débitos a serem efetuados nas folhas seguintes, se for o caso; 
2.2.13.61. Permite carga de arquivos de descontos em folha pelas consignatárias, com dados mínimos 

do aposentado/pensionista, tais como: identificação do aposentado/pensionista, identificação da instituição 
consignante, mês do primeiro desconto, quantidade de parcelas (quando for o caso), valor ou percentual, 
indicativo de operação desejada no cadastro (inclusão, alteração/exclusão); 
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2.2.13.62. Permite a geração de informe de rendimento aos pensionistas e aposentados de acordo com 
a legislação vigente; 

2.2.13.63. Permite o reajuste temporal da tabela de vencimentos; 
2.2.13.64. Permite retenção automática de pagamentos, por documentos, com prazo de validade 

expirado; 
2.2.13.65. Permite retenção automática de pagamentos conforme determinação prevista em legislação; 
2.2.13.66. Permite o controle e consultas de ações judiciais impetradas pelo aposentado / pensionista; 
2.2.13.67. Permite o cadastro e controle de informação de aposentados com remuneração diferenciada 

por determinação judicial. Para as pensões, o controle deve ser por beneficiário; 
2.2.13.68. Permite o cálculo de atrasados, com emissão de planilha para pagamento em juízo; 
2.2.13.69. Permite a emissão de informações sobre qualquer tipo de vantagem concedida pó rações 

judiciais; 
2.2.13.70. Permite o pagamento de valores diferenciados (exemplo: índices de reajuste) para o mesmo 

padrão salarial (exemplo: ações de padrão salarial), com possibilidade de parametrização pelo próprio 
usuário, inclusive recálculo; 

2.2.13.71. Mantém cadastro de entidades consignatárias autorizadas a enviar descontos em folha, com 
os dados mínimos: código da entidade, nome, número do contrato, lei que rege o contrato, data início e 
termino do contrato, código do produto autorizado (empréstimo pessoal, mensalidade); 

2.2.13.72. Mantém cadastro de produtos autorizados de cada entidade consignatária, com o respectivo 
código de desconto em folha; 

2.2.13.73. Manter cadastro de descontos bloqueados para desconto individual (entidade, produto e 
pensionista/aposentado); 

2.2.13.74. Mantém, de forma parametrizada, cadastro de limites de descontos sobre margem 
consignável; 

2.2.13.75. Gera arquivos de retorno de desconto, por entidade consignante, contendo o resultado do 
movimento de descontos recebido, identificando a confirmação do desconto ou o motivo pela sua não 
efetivação; 

2.2.13.76. Possibilita parametrização temporal para as consignações em folha, tais como: percentual de 
limite de descontos sobre margem consignável, quantidade de descontos por tipo de consignação, 
quantidade de descontos de consignantes permitidos, valores mínimos de desconto; 

2.2.13.77. Emissão de relatórios analíticos e sintéticos sobre as consignações em folha, tais como: 
descontos efetuados por aposentado/pensionista, por tipo de desconto/entidade consignante; valores a 
serem cobrados e de cada entidade consignante em razão do processamento das respectivas consignações; 

2.2.13.78. Efetuar cálculo de contribuição previdenciária do regime próprio considerando a 
individualidade dos rendimentos obtidos através de proventos de pensão e/ou aposentadoria (ex: 
aposentado que recebe pensão), conforme ATA CDPREV 07/2012. 

2.2.13.79. Efetua cálculo de imposto de renda sobre a soma dos rendimentos obtidos através de 
proventos de pensão e aposentadoria (ex: aposentado que recebe pensão), descontando proporcionalmente 
em cada folha; 

2.2.13.80. Possibilidade de geração da Folha de Pagamento de Pensionistas e aposentados 
separadamente; 

2.2.13.81. Efetua parametrização temporal das regras de cálculo (fórmulas), com associação de 
conceituação, descrição e legislação pertinente; 

2.2.13.82. Gera pagamentos retroativos automaticamente (sem intervenção ou solicitação de usuário), 
quando houver alteração na composição da retribuição base ou reajuste com data anterior; 
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2.2.13.83. Permite cadastro para benefícios que necessitem de valores retroativos, gerando cálculo 
automático e possibilitando o parcelamento desses valores; 

2.2.13.84. Permite consultas prévias dos retroativos calculados antes da execução final da Folha de 
Pagamento. 

2.2.13.85. Possibilita o registro e controle de cancelamento de pagamentos posteriores ao 
processamento da Folha, com a correspondente solicitação de cancelamento de crédito bancário e 
contracheque (via banco) e suspensão da emissão do demonstrativo de pagamento; 

2.2.13.86. Prepara os lançamentos contábeis automáticos, no fechamento de cada folha de Pagamento, 
com exportação integrada ao SIAFEM; 

2.2.13.87. Prepara os lançamentos contábeis automáticos, no fechamento de cada folha de Pagamento; 
2.2.13.88. Possibilita o registro de pagamento de saldo de pensões a herdeiros (nome, RG, CPF, 

endereço, conta corrente, alvará judicial, inventário, entre outros); 
2.2.13.89. Possibilita a atualização monetária opcional, para pagamentos de saldo de pensão a 

herdeiros; 
2.2.13.90. Possibilita o envio para crédito em conta bancária quando do pagamento de saldo de pensão 

a herdeiro; 
2.2.13.91. Permite a definição de prévias da folha de pagamento, dentro de um mesmo período, antes 

do processamento da folha definitiva, bloqueando através de determinado período as manutenções feitas 
pelos usuários; 

2.2.13.92. Permite processamento em batch antes do cálculo definitivo da folha de pagamento para a 
suspensão de determinados benefícios que seguem regras específicas definidas em lei. 

2.2.13.93. Permite o controle de pagamentos retidos mensalmente, para inscrição em restos a pagar, 
bem como a efetivação da baixa quando da liberação através de folha de pagamento suplementar; 

2.2.13.94. Permite o cálculo dos proventos, de acordo com a Legislação Vigente; 
2.2.13.95. Permite a parametrização sobre o Teto do Regime Geral Previdenciário; 
2.2.13.96. Permite tratamento para Teto do Regime Geral (dobro) para casos de pensionistas e 

aposentados com doença incapacitante; 
2.2.13.97. Mantém um histórico de todas as rubricas lançadas nas folhas por beneficiário, 

caracterizando cada folha emitida sejam pelas datas de referências, tipos de folhas ou mesmo chave de 
identificação; 

2.2.13.98. Permite o cancelamento por maioridade civil, conforme legislação à época do fato gerador; 
2.2.13.99. Reverte de forma automática as quotas partes de pensões, se for o caso; 
2.2.13.100. Permite inclusão no rateio da pensão; 
2.2.13.101. Permite atendimento das decisões judiciais, que fogem a aplicação da legislação vigente, 

possibilitando a geração de Relatórios Específicos para controles; 
2.2.13.102. Permite envio de mensagem individual, por grupo ou total, via contracheque. 
2.2.13.103. Efetua cálculo do Redutor Constitucional para o regime próprio considerando a 

individualidade dos rendimentos obtidos através de proventos de pensão e/ou aposentadoria (ex: 
aposentado que recebe pensão), conforme orientação disposta nos Autos do Protocolo nº 2013/467883 - 
PRESI. Inclusive, levando em consideração a aplicação da EC-41 para apuração dos valores a serem 
descontados a título de Funprev, IR e PA; 

 
2.2.14. EXTRATOS, CORRESPONDÊNCIAS E DEMONSTRATIVOS DE PAGAMENTOS. 
2.2.14.1. Permite a emissão massiva de extratos previdenciários individualizados dos beneficiários com 

informações histórico-financeira referentes a sua contribuição previdenciária e a contribuição contraparte do 
Estado, de acordo com os dados importados dos módulos de Arrecadação e Contabilidade e em 
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conformidade com a legislação vigente, com a disponibilização no site do Instituto para consulta e impressão 
pelo beneficiário; 

2.2.14.2. Permite a emissão de correspondência aos beneficiários com informativos e/ou solicitações 
padronizados 

 
2.2.15. EXTRATOS DEMONSTRATIVOS EXIGIDOS PELO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 
O sistema fornece as informações necessárias, na forma de relatórios e/ou no padrão de layout 
estabelecido pela Secretaria de Previdência Social - SPS, para o cumprimento da legislação federal. 
Quanto aos demonstrativos, o sistema: 
2.2.15.1. Permite a emissão de legislação completa referente ao regime de previdência social dos 

servidores, compreendendo as normas que disciplinam o regime jurídico e o regime previdenciário, 
contendo todas as alterações; 

2.2.15.2. Permite a emissão de demonstrativos previdenciários em conformidade com a legislação 
vigente; 

2.2.15.3. Permite a emissão de demonstrativo financeiro, relativo às aplicações dos recursos do 
regime próprio; 

2.2.15.4. Permite a emissão de comprovante de repasse dos valores das contribuições a cargo do ente 
federativo e dos valores retidos dos segurados e dos pensionistas, relativas à folha de pagamentos de cada 
competência informada, independentemente de terem sido repassados em competências posteriores. 

2.2.15.5. Permite a emissão de demonstrativo exigido pela STN e LRF nº. 101; 
2.2.15.6. Permite a emissão do BP, BF, BO, AMP de acordo com a portaria nº. 4.992/0 e916/93 e suas 

alterações. 

2.2.16. MÓDULO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL 
2.2.16.1. Permite a geração de arquivos contendo informações cadastrais e financeiras individuais dos 

segurados, beneficiários e dependentes do RPPS para a realização da avaliação atuarial. 
2.2.16.2. Realiza análise e crítica estatística dos arquivos citado no item 1.  
 
2.2.17. HISTÓRICO DE REGISTROS PREVIDENCIÁRIOS 
2.2.17.1. Permite a interface com os históricos previdenciários, principalmente em relação a 

efetividade mensal dos segurados com destaque do tempo de contribuição prestado ao Estado, inclusive os 
afastamentos dos segurados dentro e fora do âmbito do Estado; 

2.2.17.2. Permite o registro de informações de instrumentos legais dos beneficiários; 
2.2.17.3. Permite a emissão de extrato de histórico de registros previdenciários; 
2.2.17.4. Permite a emissão de certidão da vida funcional correspondente ao período de efetivo 

exercício; 
2.2.17.5. Possibilita o registro e controle de validade de atestados, certidões, laudo médico; 
2.2.17.6. Mantém e controla histórico de contribuições recolhidas e remuneração de contribuição, 

com valores da contribuição. 
 
2.2.18. MÓDULO DE SEGURANÇA 
2.2.18.1. Permite auditoria e controle sobre o horário de entrada e saída do usuário por aplicação e 

processos; 
2.2.18.2. Possui controles automatizados, parametrizáveis (incluído prazo de expiração entre outros) e 

periódicos de troca de senhas; 
2.2.18.3. Permite controle de acesso de usuários por grupos e órgãos, funções e perfis; 
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2.2.18.4. Permite o cadastramento e manutenção de uma identificação e senha de acesso para cada 
usuário do sistema, respectivamente “user id” e “password”; 

2.2.18.5. Permite que um usuário esteja em mais de um grupo; 
2.2.18.6. Permite bloqueio de função de consulta e atualização (em nível de inclusão, alteração ou 

exclusão); 
2.2.18.7. Permite a habilitação restrita do usuário para funcionalidades, transações, telas e 

informações específicas de sua empresa/área de atuação; 
2.2.18.8. Permite o registro de todas as transações realizadas pelos usuários, possibilitando a escolha 

de quais serão registradas, identificando o maior número de informações (Ex: identificador do equipamento-
endereço IP, hora, usuário, data da atualização, valor anterior e atual do campo atualizado); 

2.2.18.9. Permite consultas on-line e extração de relatórios de auditoria que identifiquem informações 
das transações realizadas, por empresa, usuário, data/hora, registro alterado; 

2.2.18.10. Permite criptografia na transmissão de dados; 
2.2.18.11. Armazena senhas como hash MD5; 
2.2.18.12. Possui backup / restauração de dados; 
2.2.18.13. Possui documentação da rotina de backup para facilitar os procedimentos de segurança dos 

dados e alertando sobre o prazo de efetivação das cópias; 
2.2.18.14. Possui documentação da rotina de restauração das bases de dados permitindo seleção de 

tabelas, e permitindo que preserve as integridades referenciais; 
2.2.18.15. Faz rollback de transação interrompida; 
2.2.18.16. Controla Integridade referencial; 
2.2.18.17. Permite segurança aos acessos via Internet / Intranet ao Sistema. 
 
2.2.19. MÓDULO GERADOR DE RELATÓRIOS 
2.2.19.1. Permite a Padronização de Relatórios; 
2.2.19.2. Possui filtros flexíveis quando da emissão dos relatórios; 
2.2.19.3. Permite a montagem de consultas dinâmicas; 
2.2.19.4. Permite a montagem de layout livre, com elementos gráficos de apoio (linhas, desenhos 

geométricos, inclusão de imagens e textos); 
2.2.19.5. Permite a utilização de elementos de agrupamentos por tipos de dados e dos tipos contador, 

somador, média; 
2.2.19.6. Permite a utilização de elementos formatadores de dados dos tipos valor monetário, data, 

número de página, todos com mais de uma formatação possível; 
2.2.19.7. Agrupa por grupos permitindo pelo menos 3 sub níveis de agrupamento; 
2.2.19.8. Permite a inserção de sub-relatórios. 
2.2.19.9. São parametrizáveis para que sejam utilizados nos devidos módulos do sistema para onde 

forem determinados; 
2.2.19.10. Permite a emissão de relatório por período: em dias, mensais e anuais; 
2.2.19.11. Permite visualização das informações em tela, com opção de impressão; 
2.2.19.12. Permite que os relatórios sejam gravados em arquivo; 
2.2.19.13. Dispõe de opções de publicação de relatórios em portal web; 
2.2.19.14. Possibilita filtros com expressão (fórmula); 
2.2.19.15. Possibilita alteração na ordem das colunas (relatório e tela); 
2.2.19.16. Salva as opções de consultas efetuadas para futura recuperação; 
2.2.19.17. Possibilita a emissão parcial e emissão de várias cópias de relatórios; 
2.2.19.18. Possibilita a impressão de relatórios e formulários em impressoras locais ou em rede; 
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2.2.19.19. Permite a extração de dados e customização de relatórios financeiros e gerenciais, onde a 
solução deverá ter uma ferramenta amigável e paramétrica para criação e geração de relatórios; 

2.2.19.20. Possibilita a geração de arquivos imagem de impressão em formato PDF, HTML, Planilhas 
eletrônicas (Excel, Lotus) e Documentos (Word, Rtf, TXT), de forma a permitir que grandes volumes de 
impressão e documentos em folha plana formato A4 e duplo A4 com acabamento auto envelope, possam ser 
gravados em arquivo para impressão em outro ambiente. (Ex. demonstrativos de pagamento, informe de 
rendimentos); 

2.2.19.21. Permite a customização de todos os relatórios pré-existentes nos diversos setores do 
Instituto. 

 
2.2.20. INTEGRAÇÃO DO EPREV COM OUTROS SISTEMAS 

A empresa contratada deverá manter as integrações já existentes do E-prev com os seguintes 
sistemas:  

 Sistema SIPREV, do Ministério da Previdência e Assistência Social, para onde deve enviar 
informações referentes aos dados previdenciários geridos pelo sistema de gestão do Estado.  

 Sistemas de gestão de servidores ativos do Estado: (Executivo, Legislativo, judiciário, Ministério 
Público, Tribunais de Contas e Justiça Militar), quaisquer que sejam.  

 O sistema deverá permitir a carga de arquivos oriundos da base de dados de servidores ativos do 
Estado com as informações necessárias para concessão e cálculo dos benefícios, possibilitando a 
análise das cargas, exibindo críticas e relatórios quando necessário;  

 Sistemas de Consignatários: O sistema deverá prover meio de troca de informações referentes à 
margem consignável e descontos de consignação a serem efetuados em folha diretamente com 
consignatárias registradas e autorizadas.  

 
A empresa contratada deverá efetuar conforme necessidade no IGEPREV a integração com os 
seguintes sistemas: 

 A solução deverá integrar-se ao SIAFEM e SIMAS para a execução de PRD, empenho, liquidação e 
pagamento de despesas, bem como a realização de todos os lançamentos com reflexos 
orçamentários e extras orçamentários, contemplando todos os sistemas de contas utilizados. 

CLÁUSULA TERCEIRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. VISÃO GERAL 
3.1.1. Todo e qualquer serviço referente a suporte técnico, manutenção corretiva e evolutiva aos 

módulos do Sistema Informatizado e Integrado de Gestão Previdenciária – E-prev deverão ser 
executados nas dependências do IGEPREV e/ou na fábrica de software da CONTRATADA, 
dependendo do serviço a ser executado; 

3.1.2. A CONTRATANTE fornecerá a infraestrutura de tecnologia da informação necessária para os 
desenvolvimentos das atividades de implantação e sustentação, exceto as estações de 
trabalho utilizadas pelos funcionários da empresa;  

3.1.3. A CONTRATADA deve possuir e utilizar metodologia própria para a execução e 
desenvolvimento de suas atividades e serviços. 

3.1.4. A CONTRATADA, quando necessário, deverá fornecer os mecanismos nativos e ferramentas 
para a migração dos dados;  

3.1.5. As reuniões de interação entre o Gestor de Projeto, designado pela CONTRATADA, e os 
funcionários da CONTRATANTE deverão ser registradas em ata, que deverão ser assinadas 
pelos participantes e comunicadas às partes interessadas por meio eletrônico e seguro.  
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3.1.5.1. O conteúdo da ATA deverá registrar os requisitos desejados para adequação da solução, 
bem como as características esperadas das funcionalidades elaboradas. Caso a 
CONTRATADA opte por apresentar os requisitos e outras especificações em documento 
específico, em separado, tais informações poderão ser omitidas da ata, que fará menção 
ao referido documento.  

3.1.6. A CONTRATADA deve apresentar o ementário do Sistema, registro dos pontos principais do 
sistema EPREV, no prazo máximo de 4 (quatro) meses após a assinatura do contrato e inicio da 
execução do objeto; 

3.1.6.1. A CONTRATADA também é responsável pelo levantamento e documentação de todas as 
RUBRICAS aplicadas no sistema em vigência no prazo máximo de 4 (quatro) meses após a 
assinatura do contrato e inicio da execução do objeto; 

3.1.6.2. A CONTRATADA é responsável pelo levantamento e confecção dos documentos de Plano 
de Arquitetura, Lista Inicial de Requisitos, Especificação de Requisitos, Regras de Negócio, 
Lista de Mensagens, Fluxo Alternativos Padrões, Lista de Valores, Definição de Interface de 
Integração, Dicionário de Dados/Modelo Entidade Relacionamento e o Manual de Usuário. 

3.1.7. A CONTRATADA deverá efetuar de acordo com a necessidade do CONTRATANTE as devidas 
atividades descritas no objeto do termo de referência e seus módulos. 

3.1.8. A CONTRATANTE quando julgar necessário solicitará a visita técnica do Consultor e/ou 
Gerente de Projetos a sua sede para alinhamento dos serviços e demandas do sistema E-PREV, 
seguindo critério de efetuar aviso prévio de 10(dez) dias uteis a CONTRADA e anunciando 
antecipadamente a pauta da reunião no momento da solicitação da visita técnica. 

 
3.2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO 

3.2.1. Manutenção Corretivo-Evolutiva e Integração de Sistemas 
Serviços de análise e desenvolvimento, seguindo os padrões e processos já utilizados pelo 

sistema, compreendendo análise, codificação, testes, documentação e integração, ou partes de 
sistemas de informações, a partir de especificações fornecidas pelo CONTRATANTE, conforme descrito 
a seguir:  

 Realizar levantamento e detalhamento dos requisitos funcionais do sistema com os usuários por 
meio de reuniões formatadas em conjunto com a equipe técnica designada pelo CONTRATANTE; 

 Especificar e documentar os requisitos não funcionais do sistema;  

 Elaborar a modelagem do sistema e, quando couber, esta modelagem deverá ser orientada a 
objeto; 

 Elaborar diagramas representativos da solução idealizada quer se trate de alteração ou 
implementação; 

 Codificar scripts, procedures ou programas na linguagem determinada e de acordo com as normas 
e padrões tecnológicos já utilizados pelo EPREV;  

 Planejar, especificar e preparar massa de dados para teste de scripts, procedures ou programas de 
modo a eliminar erros garantindo a funcionalidade dos programas;  

 Executar o conjunto de ações destinadas à verificação, validação e correção de scripts, procedures 
ou programas de acordo com o especificado;  

 Registrar ocorrências durante o desenvolvimento (problemas e mudanças de escopo);  

 Atualizar a documentação operacional do Sistema;  

 Elaborar material de suporte para usuários e mantenedores;  

 Realizar treinamento para usuários e mantenedores do sistema;  

 Realizar serviços de análise de integração dos sistemas;  
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 Realizar a devida integração do sistema E-prev com sistema e-social.  

 Realizar quando necessário, as configurações nos servidores de aplicação e de banco de dados do 
sistema EPREV nos servidores disponibilizados pelo CONTRATANTE. 

 
3.2.2. Implantação de Novas Funcionalidades 

Serviços de implementação de novas funcionalidades visando a especialização em módulo no 
Sistema Informatizado e Integrado de Gestão Previdenciária – Eprev, para atender ao processo de 
Recadastramento Previdenciário – CENSO, a partir de especificações fornecidas pelo CONTRATANTE, 
conforme descrito a seguir:  

3.2.2.1. Módulo Recadastramento Previdenciário – Censo  
          Consiste de uma estrutura de definições, validações e segurança definidas a partir de regras de 
negocio do cliente quanto ao conteúdo e forma de atualização das informações cadastrais contidas 
nos módulos do sistema de gestão previdenciária, incluindo o processo de digitalização de 
documentos e de identificação por biometria e fotos. 

3.2.2.2. Este módulo deve atender as funcionalidades abaixo: 
3.2.2.2.1. Definição de períodos de CENSO; 
3.2.2.2.2. Definição de regras de participação no CENSO; 
3.2.2.2.3. Parametrização e geração de carta para convocação; 
3.2.2.2.4. Formulários de realização do CENSO; 
3.2.2.2.5. Informações cadastrais de todos os módulos do sistema informatizado de gestão 

previdenciária, que deverão ser atualizados no recadastramento. 
3.2.2.2.6. Controle e validação das etapas obrigatórias do CENSO; 
3.2.2.2.7. Identificação por processo de cadastramento de digitais; 
3.2.2.2.8. Identificação por processo de captura de foto; 
3.2.2.2.9. Identificação por processo de digitalização de documentos; 
3.2.2.2.10. Emissão de comprovante de realização de censo; 
3.2.2.2.11. Retificação de censo; 
3.2.2.2.12. Relatórios. 

 
3.2.3. Abertura de Chamados 

3.2.3.1. Todos os serviços de sustentação deste contrato deverão ser quantificados e demandados 
através de sistema gerenciador de tarefas, devendo os serviços ser relacionados em 
Cronograma Mensal elaborado em comum acordo entre CONTRATANTE e CONTRATADA.  

3.2.3.2. A demanda criada no sistema gerenciador de tarefas deverá conter os tipos de serviços, 
sendo, portanto necessários os detalhamentos constantes abaixo:  

 Conter a identificação do serviço;  

 Conter a descrição do serviço, assim como artefatos (documentos, diagramas), em anexo, 
necessário à execução;  

 Definir acordo de nível de serviço, especificando os termos e condições para efetiva homologação 
da execução do serviço;  

 Conter a matrícula e nome do técnico designado pelo CONTRATANTE, responsável pela emissão da 
Ordem de Serviço (OS);  

 Conter o nome do representante da CONTRATADA, responsável pela coordenação dos trabalhos de 
implementação;  

 Outras informações julgadas necessárias.  
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3.2.3.3. A realização do serviço, pelos profissionais alocados pela CONTRATADA, será homologada 
por um técnico da CONTRATANTE, sendo registrado através de sistema informatizado 
específico para tal fim.  
Os serviços técnicos de informática serão desenvolvidos observando-se todos os processos 
e padrões já utilizados pelo CONTRATANTE. 

 
3.2.4. Dos prazos  

3.2.4.1. Todos os serviços de sustentação deste contrato deverão ser quantificados em 
Cronograma Mensal elaborado em comum acordo entre CONTRATANTE e CONTRATADA 
e previamente registrado em sistema gerenciador de tarefas. 

3.2.4.2. Os serviços de sustentação iniciarão após a assinatura do contrato com as funcionalidades 
já existentes e se estenderão durante a vigência do contrato.  

3.2.4.3. Os prazos para início e término do atendimento das solicitações técnicas feitas pela 
CONTRATANTE em relação ao Termo de Referência poderão ser alterados, modificados ou 
prorrogados na ocorrência de circunstâncias excepcionais estranhas à vontade da 
CONTRATADA, tais como desastres, greves ou em decorrência de casos fortuitos e de 
força maior, desde que tais circunstâncias sejam justificadas pela CONTRATADA e aceitas 
pela CONTRATANTE. A justificativa só será aceita se devidamente comprovada e realizada 
por escrito em um prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da ocorrência 
da excepcionalidade.  
 

CLÁUSULA QUARTA: DA EQUIPE 

4.1. A empresa CONTRATADA deverá possuir em seu quadro funcional, nas quantidades indicadas abaixo, 
empregados qualificados com perfis profissionais definidos no item 5.2 da cláusula quinta para o 
desenvolvimento dos serviços de suporte técnico, manutenção corretiva e evolutiva aos módulos do 
Sistema Informatizado e Integrado de Gestão Previdenciária – E-prev. 
4.1.1. Na ausência deste profissional em seu quadro de funcionários é obrigação da CONTRATADA 

recrutar, em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, sem qualquer ônus ao 
CONTRATANTE, os profissionais necessários à perfeita execução dos serviços encaminhados 
somente aqueles portadores do perfil descrito no item 5.2 da cláusula quinta; 

4.2.  A comprovação do quadro funcional deverá ser realizada mediante a apresentação de documentação 
quando da assinatura do contrato. 

4.3. Não será admitida a repetição de um mesmo profissional em perfis diferentes: 
4.3.1.  1 (Um) Consultor em Gestão de Projetos de Previdência com as habilitações especificadas no 

sub-item 5.2.1 da cláusula quinta; 
4.3.2.  1 (Um) Gerente de Projeto com as habilitações especificadas no sub-item 5.2.2 da cláusula 

quinta; e  
4.3.3.  8 (oito) Analistas Programadores com as habilitações especificadas no sub-item 5.2.3. da 

cláusula quinta 
4.3.3.1. Distribuídos da seguinte maneira: 2 (dois) analistas alocados na sede da 
CONTRATANTE e os outros 6 (seis) na sede da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA QUINTA: QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

5.1. Os profissionais que ao longo da execução do contrato forem alocados pela CONTRATADA para 
desempenhar atividades relativas ao objeto contratado, deverão possuir, no mínimo, as seguintes 
experiências, formação e habilidades técnicas para atender o perfil descrito para cada função; 
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5.2. As qualificações exigidas serão comprovadas por meio de curriculum vitae acompanhado de cópias 
dos diplomas e certificados profissionais 
 

5.2.1. Consultor de Gestão de Projetos de Previdência 
5.2.1.1. Perfil: Deverá atender a CONTRATANTE, quando solicitado, no diagnóstico de problemas 

relativos aos processos de implantação de sistemas informatizados e sugerir a melhor 
forma para solucioná-lo, além de prover consultoria de TI e processos de Gerenciamento 
de Projetos com foco em Gestão de Regimes Próprios de Providência. 

5.2.1.2. Experiência: Mínimo de 3 (três) anos de experiência na área de Tecnologia da Informação e 
no mínimo de 2 (dois) anos em atividades de Consultoria em Projetos de Gestão de Regime 
de Previdência do serviço público. 
 

5.2.2. Gerente de Projetos 
5.2.2.1. Perfil: profissional situado na sede da CONTRATADA que deverá assegurar a execução de 

todas as atividades decorrentes dos recursos alocados no desempenho dos serviços, 
assumindo as funções de: 1 - Preposto da CONTRATADA junto ao CONTRATANTE no que diz 
respeito aos aspectos contratuais; e 2 – Centralizar e atuar como ponto focal entre as 
partes citadas no planejamento, coordenação, execução e controle das atividades. É de sua 
responsabilidade a garantia dos trabalhos executados pelos técnicos da CONTRATADA em 
conformidade com padrões de qualidade e segurança definidos pelo CONTRATANTE. 

5.2.2.2. Formação: Nível Superior completo em uma das seguintes áreas: Administração, Análise de 
Sistemas, Ciência da Computação, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, 
Informática ou Engenharia da Computação; ou Curso Superior completo em qualquer área 
e Pós-graduação na área de Tecnologia da Informação reconhecida pelo MEC (carga-
horária mínima de 360 horas). 

5.2.2.3. Habilidades mínimas em: Engenharia/Análise de Requisitos, Análise/Projeto Orientado a 
Objetos, Java Web, SGBD Oracle, PMBOK v5. 
 

5.2.3. Analista Programador 
5.2.3.1. Perfil: executar as atividades relacionadas ao objeto deste EDITAL sob orientação do Gestor 

do Projeto designado pela CONTRATADA. 
5.2.3.2. Formação: Superior completo em uma das seguintes áreas: Administração, Análise de 

Sistemas, Ciência da Computação, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, 
Informática ou Engenharia da Computação; ou Curso Superior completo em qualquer área 
e Pós-graduação na área de Tecnologia da Informação (carga-horária mínima de 360 
horas). 

5.2.3.3. Habilidades mínimas em: Java 8 (JDBC, Applet API), Hibernate (Hibernate Annotations), 
Java ServerPages 2.0 (JSTL), Servlet 2.4, Java Server Faces, SGBD Oracle 11g, 12c ou 
superior, JasperReports, iReport, Tomcat7, RichFaces, Spring Framwork, XML, Eclipse IDE. 
 

5.3. Caso, por alguma razão, algum membro da equipe CONTRATADA precisar sair, férias ou se afastado, a 
mesma o substituirá por outro com qualificação igual ou superior, observadas, as exigências previstas 
neste Termo de Referência, sem qualquer prejuízo às atividades planejadas. 
  

CLÁUSULA SEXTA: HORÁRIO E LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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6.1. A CONTRATADA deverá executar fielmente o avençado, nos termos dos artigos 66 a 70 da Lei Federal 
n.º 8.666/93. 

6.2. A prestação dos serviços, objeto do presente contrato serão prestados na fábrica de software da 

CONTRATADA e na sede do Instituto de Gestão Previdenciária - IGEPREV, localizada na Avenida 

Alcindo Cacela nº 1962, bairro Nazaré, Belém/PA. 

6.3.  Define-se horário de expediente como sendo o período que compreende os dias úteis: segunda a 

sexta-feira, exceto feriados, de 8:00h às 16:00h. 

6.4. O CONTRATANTE não é responsável e não efetuará pagamento de remuneração de horas extras ou 

horário noturno, nem se responsabilizará por custo de deslocamento para execução dos serviços 

previstos neste contrato. Cabe a CONTRATADA gerenciar todas as obrigações contratuais, custos e 

das demandas de serviço. 

6.5. É de total responsabilidade da CONTRATADA as despesas de transporte e hospedagem de seus 

empregados para executar os serviços solicitados pelo CONTRATANTE, sendo vedado a este o 

fornecimento de benefícios à mão-de-obra terceirizada, tais como vale-transporte, tíquete-refeição e 

reembolso de despesas. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1. As despesas com o pagamento do referido objeto no valor de R$ XXXXX (X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X) estão 
previstas na seguinte dotação orçamentária: 
7.1.1. Unidade Orçamentária – 84201: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará 
7.1.2. Programa do PPA 2016/2019 – 1424: Governança para resultados 
7.1.3. Classificação Funcional Programática – 09.126.1424-8238 - Gestão da Tecnologia da 

Informação e Comunicação. 
7.1.4. Fonte de recursos – 0261: Recursos próprios Diretamente arrecadados pela Administração 

indireta. 
7.1.5. Natureza da despesa – 339040: Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ 
7.1.6. Nº da Ação: 246021 
7.1.7. Valor: R$ 

  

CLÁUSULA OITAVA: DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

8.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$xx.xxx,xx de acordo com o disposto abaixo:  

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. 
PREÇO 

MENSAL TOTAL 

  36   

8.2. O pagamento deverá ser efetuado mediante apresentação da Nota Fiscal Eletrônica emitida pela 
CONTRATADA, devidamente atestada pela Administração, conforme disposto no art. 73 da Lei nº 
8.666 de 1993 e os seguintes procedimentos. 

§ 1º O prazo para pagamento da Nota Fiscal Eletrônica devidamente atestada pela Administração, 
não deverá ser superior a 30 (trinta) dias, contados da data de sua apresentação. 

§2º Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamentos provocados exclusivamente pela 

Administração, o valor devido ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data 

de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 

0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas: 
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8.3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu 
vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.  

8.4. O pagamento será creditado em favor do vencedor mediante crédito em conta corrente aberta no 
Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ, conforme determina o Decreto Estadual n.º 877 de 31 de 
março de 2008, ressalvados os casos dispostos na Instrução Normativa Nº 0018, de 21 de maio de 
2008 da Secretaria de Estado de Fazenda, publicada no DOE nº 31.174 de 23 de maio de 2008. 
8.4.1. O prestador de serviço que ainda não seja correntista do Banco do Estado do Pará deverá 

providenciar a abertura de conta corrente na agência de sua preferência.  
8.4.2. Quaisquer taxas, tarifas ou emolumentos incidentes sobre os serviços de transferência 

bancária dos pagamentos serão por conta dos contratados. 
8.5. Será procedida consulta "ON LINE" junto ao SICAF antes de cada pagamento a ser efetuado ao 

prestador de serviço, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas no 
contrato, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. 

8.6. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária nos termos do 
artigo 36, §4° da Resolução Estadual nº 02, de 31 de dezembro de 2008, e desde que a empresa 
vencedora não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de 
atualização financeira devida pelo IGEPREV, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo 
adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

I = (TX/100) 
        365 
EM = I x N x VP, onde: 
I = Índice de atualização financeira  
TX = Percentual da taxa anual  
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso 

8.7. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no 
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará em favor do fornecedor. Caso o mesmo seja 
superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou 
judicialmente, se necessário. 

 

CLÁUSULA NONA: DA GARANTIA 

9.1. Todos os serviços objeto do presente contrato terão garantia de 90 (noventa) dias após o término do 
contrato, desde que, não sofra nenhuma alteração de suas funcionalidades no código fonte por 
terceiros que não sejam validados pela empresa CONTRATADA.  

9.2. Toda e quaisquer correção provocado por erro de implementação para os serviços executados pela 
CONTRATADA, durante a vigência do Contrato, serão realizadas, sem custos adicionais para o 
CONTRATANTE. 
9.2.1. Os erros de implementações serão corrigidos pela CONTRATADA, num prazo máximo de 02 

(dois) dias úteis a partir da data de comunicação realizada pela Fiscalização designada pelo 
CONTRATANTE, salvo em casos devidamente justificados pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA PROPRIEDADE DO CÓDIGO FONTE 

10.1. A CONTRATANTE terá o direito de propriedade sobre os artefatos de software resultantes dos 
serviços desenvolvidos pela CONTRATADA. 
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10.2. A CONTRATADA deve fornecer todos os códigos fontes, templates e layouts a 1( uma) vez por mês 
a CONTRATANTE.  

10.2.1. A CONTRATANTE fornecerá a infraestrutura necessária para viabilizar o controle de versão do 
Sistema de Gestão de Regime de Previdência. 

10.2.2. A CONTRATANTE será a responsável pela execução do processo de versionamento; 
10.2.3. A CONTRATADA será responsável pela documentação deste processo e transferência deste 

conhecimento a equipe especializada da CONTRATANTE; 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO TREINAMENTO 

11.1. Fornecer treinamento operacional do sistema, considerando todas as customizações desenvolvidas 
no processo de implantação aos profissionais das diversas áreas da CONTRATANTE. O profissional 
que receberá o treinamento deverá ser o multiplicador, devendo repassar o conhecimento adquirido 
para os demais usuários do sistema;  

11.2. A CONTRATANTE fornecerá a infraestrutura de tecnologia da informação para o treinamento;  
11.3. A CONTRATADA deverá fornecer os materiais de apoio para o treinamento; 
11.4. O treinamento deverá ser realizado durante o horário de expediente, utilizando meio período de 

cada dia, para que as demais atividades de cada área não sejam prejudicadas.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO REAJUSTE E VIGÊNCIA 

12.1. O valor do contrato e fixo e irreajustável 
12.2. A duração do Contrato a ser firmado entre as partes será de 36 (trinta e seis) meses, contados a 

partir da data de assinatura do contrato de prestação de serviço entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA TRANSIÇÃO AO FIM DO CONTRATO 

13.1. Todo conhecimento adquirido ou desenvolvido, bem como toda informação produzida e/ou 
utilizada para a execução dos serviços contratados, deverão ser disponibilizados à CONTRATANTE em 
até 15 (quinze) dias antes da finalização do CONTRATO.  

13.2. Para isto, um Plano de Transição, endereçando todas as atividades necessárias para a completa 
transição, deverá ser entregue à CONTRATANTE pela CONTRATADA, 30 (trinta) dias antes da 
expiração ou da finalização do CONTRATO.  

13.3. No Plano de Transição deverão estar identificados todos os compromissos, papéis e 
responsabilidades, artefatos e tarefas, a data de início da transição, o tempo necessário e a 
identificação de todos os envolvidos com a transição.  

13.4. É de responsabilidade da CONTRATANTE a disponibilidade dos recursos qualificados identificados 
no Plano de Transição como receptores do serviço.  

13.5. Durante o tempo requerido para desenvolver e executar o Plano de Transição, a CONTRATADA 
deve responsabilizar-se pelo esforço adicional que necessite dedicar à tarefa de completar a 
transição, sem ônus para a CONTRATANTE.  

13.6. Por esforço adicional entende-se o treinamento nas tarefas, pesquisas, transferência de 
conhecimento, entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, documentação do sistema ou qualquer 
outro esforço vinculado à tarefa de transição. Este treinamento não inclui Java, Oracle ou tecnologias 
não desenvolvidas pela CONTRATADA. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO SIGILO DAS INFORMAÇÕES 

14.1. Para que seja possível a execução dos serviços descritos neste contrato a CONTRATADA 
possivelmente terá acesso a informações confidenciais, assim sendo: 

14.1.1. A licitante vencedora será responsabilizada pela divulgação não autorizada ou pelo uso 
indevido de qualquer informação pertinente a CONTRATANTE;  

14.1.2. Caso se verifique a quebra de sigilo das informações disponibilizadas pela CONTRATANTE, 
serão aplicadas à licitante vencedora as sanções previstas na Lei n° 8.666/93 e no presente 
contrato, sem prejuízo das demais condições legais.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: FISCALIZAÇÃO 

15.1. O acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços serão realizados por servidor 
devidamente designado de acordo com o Decreto Estadual de nº 870/2013. 

15.2. O servidor (nome completo e CPF) que será designado Representante da Administração, bem como 
seu substituto (nome completo e CPF), para o acompanhamento e a fiscalização do contrato que, 
preferencialmente, deverá ter participado da elaboração do Termo de Referência. 

15.3. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os 
serviços, a CONTRATANTE reserva-se ao direito de, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, 
exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por preposto 
designado, podendo para isso: 
a) ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregados da CONTRATADA 

que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja 

permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente; 

b) solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer material ou equipamento cujo uso seja 

considerado prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, ou 

ainda, que não atendam às necessidades. 

15.4. Caberá ao fiscal do contrato a atestação das Notas Fiscais correspondentes ao fornecimento dos 
produtos serviços, objeto desta licitação, para efeito de pagamento.  

15.5. O exercício de fiscalização pelo fiscal do IGEPREV, acima, não excluirá nem reduzirá as 
responsabilidades da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA CONFIDENCIALIDADE 

16.1. Será exigida da CONTRATADA que assine um termo de compromisso, pelo qual se compromete a 
manter o sigilo e a confidencialidade de todas as informações de que venha a ter conhecimento no 
exercício de suas atribuições, de acordo com o anexo I deste contrato. 

16.2. Ficará a CONTRATADA terminantemente proibida de fazer uso ou revelação, sob qualquer 
justificativa, a respeito de quaisquer informações de propriedade da CONTRATANTE aos quais tiver 
acesso em decorrência da presente contratação. 

16.3. A violação dos itens acima desta Cláusula ensejará a rescisão do contrato vigente, sem prejuízo das 
demais penalidades cabíveis previstas em Lei. 

16.4. Por descumprimento das obrigações relacionadas com a confidencialidade e segurança dos dados, 
de informações e sistemas, mediante ações ou omissões, intencionais ou acidentais que impliquem 
em perda, destruição, inserção, cópia, acesso ou alterações indevidas, independentemente do meio 
no qual estejam armazenados, em que trafeguem ou do ambiente em que estejam sendo 
processados, determinará a responsabilização, na forma da lei. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO 

17.1. Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, constituem 
motivos para rescisão do Contrato as situações previstas nos artigos 77 e 78 na forma do artigo 79 da 
Lei Nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

18.1. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
18.1.1. A CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas em cláusulas próprias deste instrumento, 
e daquelas estabelecidas em lei, cabe: 
18.1.1.1. Dar plena e fiel execução ao presente contrato, respeitadas todas as cláusulas e condições 
estabelecidas; 
18.1.1.2.  Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos ou prejuízos 
causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços; 
18.1.1.3. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, comerciais e encargos sociais 
incidentes sobre seus serviços e outros resultantes da execução do contrato; 
18.1.1.4. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não 
transferirá à CONTRATANTE a responsabilidade pelo seu pagamento, nem onerará o objeto deste contrato; 
18.1.1.5. Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que verificar na 
execução dos serviços; 
18.1.1.6. Fornecer a CONTRATANTE os dados técnicos que esta achar de seu interesse e todos os elementos e 
informações necessárias, quando solicitados; 
18.1.1.7. Solicitar a CONTRATANTE os documentos imprescindíveis para execução do objeto do presente 
instrumento; 
18.1.1.8. Indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, representante legal devidamente 
credenciado, para desempenhar, junto à CONTRATANTE, a gestão contratual, cabendo ao mesmo gerir todas as 
obrigações inerentes ao contrato e ainda, servir de elo constante de ligação entre a CONTRATANTE e a 
CONTRATADA. 
18.1.1.9. A manter sigilo sobre tudo que for pertinente aos trabalhos desenvolvidos, salvo se expressamente 
autorizado pelo CONTRATANTE a agir de modo diferente. 
18.1.1.10. Desenvolver seus serviços em regime de integração e colaboração com a CONTRATANTE. 
18.1.1.11. Manter a segurança física dos dados relativos ao processamento dos sistemas, quando estes forem 
executados no seu ambiente operacional; 
18.1.1.12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em partes, o 
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de material 
empregado; 
18.1.1.13. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação, inclusive pessoal adequado e capacitado em todos os níveis do 
trabalho; 
18.1.1.14. Fornecer relação nominal dos empregados designados para a execução dos serviços contratados, 
quando solicitado; 
18.1.1.15. Executar os serviços, objeto deste contrato, pelos preços e forma definidos na Proposta Comercial, 
na qual estão incluídos todos os custos diretos e indiretos e demais despesas de qualquer natureza; 
18.1.1.16. Assegurar à CONTRATANTE o direito de uso dos programas (softwares) por ela implantado e 
instalado; 
18.1.1.17. Garantir a execução dos serviços em relação aos trabalhos objeto deste contrato, para adequado 
funcionamento durante o prazo de validade. 
18.1.1.18. Ao término deste Contrato e/ou quando da necessidade da CONTRATANTE, a CONTRATADA fica 
obrigada a entregar a documentação atualizada do sistema, sendo obrigação da CONTRATADA disponibilizar tal 
documentação atualizada do sistema no máximo 01 (um) vez durante a execução dos serviços desde que 
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requerido formalmente pela CONTRATANTE. 

 
18.2. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 

18.2.1. A CONTRATANTE, além das obrigações estabelecidas em cláusulas próprias deste instrumento, 
obriga-se a: 
18.2.1.1. Adotar as providências de sua competência destinadas a remover dificuldades ou esclarecer 
situações, na execução deste contrato; 
18.2.1.2. Fornecer à CONTRATADA toda documentação, dados e elementos necessários à execução do objeto 
do presente contrato; 
18.2.1.3. Indicar formalmente, no ato da assinatura deste contrato, representante legal devidamente 
credenciado, para desempenhar, junto à CONTRATADA, a gestão contratual, cabendo ao mesmo gerir todas as 
obrigações inerentes ao contrato e ainda, servir de elo constante de ligação entre a CONTRATADA e a 
CONTRATANTE. 
18.2.1.4. Viabilizar os recursos orçamentários para cobertura do presente contrato; 
18.2.1.5. Efetuar os pagamentos devidos pelos serviços, dentro dos prazos estabelecidos; 
18.2.1.6. Acompanhar a execução dos serviços no seu respectivo detalhamento; 
18.2.1.7. Atestar a prestação dos serviços relativos às faturas e encaminhá-las para pagamento, no prazo de 
até 30 (TRINTA) dias úteis de sua apresentação; 
18.2.1.8. Facilitar à CONTRATADA, o acesso a todos os documentos, informações e demais elementos que 
possuir, quando necessário ou conveniente à implantação ou manutenção dos serviços; 
18.2.1.9. Observar rigorosamente as recomendações da CONTRATADA, para manutenção e bom estado de 
funcionamento dos equipamentos e programas (softwares); 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
19.1. A licitante que não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida na contratação, cometer fraude fiscal, garantido o direito 
prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

19.2. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de licitar, a 
licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e na 
Ata de Registro de Preços e das demais cominações legais. 

19.3. Serão aplicados, em caso de descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente 
Termo, as sanções previstas em Edital de Licitação e respectivo Contrato, observados o disposto na 
Lei n° 10.520, na Lei nº 8.666/93 e outros diplomas legais pertinentes ao certame.  

19.4. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto  
nº 5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios e será descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores do CONTRATANTE, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas neste 
contrato e demais cominações legais a CONTRATADA que:  

a) Apresentar documentação falsa;  
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;  
c) Falhar ou fraudar na execução do contrato;  
d) Comportar-se de modo inidôneo;  
e) Fizer declaração falsa;  
f) Cometer fraude fiscal.  

19.5. O IGEPREV poderá aplicar ao Contratado, mediante publicação no Diário Oficial do Estado e 
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assegurada à defesa prévia pelo prazo de 05 (cinco) dias, as seguintes penalidades: 
(2) Advertência e multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o trigésimo 

dia, na entrega do material, incidente sobre a quantidade que deveria ter sido entregue, contado a 
partir da solicitação de entrega de material encaminhada pela Administração. 

(3) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do serviço, quando decorridos 30 dias, ou mais de 
atraso; 

(4) Suspensão temporária de participação e impedimento de contratar com o IGEPREV por prazo não 
superior a 02 (dois) anos, bem como aplicação de multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o 
valor do serviço, no caso de recusa em assinar o contrato ou retirar a nota de empenho; 

(5) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição prevista na alínea anterior, ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir o IGEPREV pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo 
da a administração aplicada; 

19.6. Se licitante fornecedor não recolher a multa que porventura lhe for aplicada, com amparo na letra 
“a” do subitem anterior, dentro de 05 (cinco) dias a contar da data de intimação, a respectiva 
importância será automaticamente descontada da fatura que fizer jus, acrescidas de juros moratórios 
de 1% (um por cento) ao mês, até o limite de 30% (trinta por cento); 

19.7. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste Edital será obrigatoriamente precedida 
de regular processo administrativo, onde será assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

20.1. CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da 
data de entrega do protocolo da via assinada do contrato, comprovante de prestação de garantia 
correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor anual atualizado do contrato, podendo 
optar por caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. 

20.1.1. A garantia terá validade durante todo o prazo de vigência contratual e 3 (três) meses após o seu 
término, devendo ser renovada a cada prorrogação do contrato (se houver), ou ter seu valor 
aumentado como condição para a repactuação (se houver).  

20.2. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  
a) Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 
b) Multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA;  
c) Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do 

contrato; e 
d) Obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas não honradas pela CONTRATADA; 
e) Multas moratórias. 
20.3. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada no Banco do Estado do Pará, em conta específica, com 
correção monetária, em favor do Instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará.  
20.4. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% 
(dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento).  
20.5. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a retenção dos 
pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, a título 
de garantia.  

20.5.1.  A retenção efetuada com base no item 20.5. desta cláusula não gera direito a nenhum tipo de 
compensação financeira à CONTRATADA.  
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20.5.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir a retenção efetuada com base no item 
20.5 desta cláusula por quaisquer das modalidades de garantia, caução em dinheiro ou títulos da dívida 
pública, seguro-garantia ou fiança bancária.  
20.5.3. O valor da multa moratória decorrente do atraso da entrega da garantia poderá ser glosado de 
pagamentos devidos à CONTRATADA.  

20.6. O número do contrato garantido e/ou assegurado deverá constar dos instrumentos de garantia ou 
seguro a serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador.   
20.7. Quando da abertura de processos para eventual aplicação de penalidade, a FISCALIZAÇÃO do contrato 
deverá comunicar o fato à seguradora e/ou fiadora paralelamente às comunicações de solicitação de defesa 
prévia à CONTRATADA bem como as decisões finais de 1ª e última instância administrativa. 
20.8. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela 
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.  
20.9. Será considerada extinta a garantia:  
a) Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 

depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante 
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

b) Três meses após o término do da vigência contratual, podendo ser prorrogada a garantia em caso de 
ocorrência de sinistro. 
20.9.1. A garantia somente poderá ser liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as 
verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação e, caso esse pagamento não ocorra até o fim 
do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o 
pagamento das verbas trabalhistas diretamente pela CONTRATANTE. 

20.10. Isenção de responsabilidade da garantia:  
20.10.1. A CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes 
hipóteses:  

a) Caso fortuito ou força maior;  
b) Alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;  
c) Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos praticados pela 

CONTRATANTE;  
d) Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da CONTRATANTE.  

20.10.2. Caberá à própria CONTRATANTE apurar a isenção da responsabilidade prevista nas alíneas ‘c’ e 
‘d’ desta cláusula, não sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela CONTRATANTE.  

20.11. Para efeitos da execução da garantia, os inadimplementos contratuais deverão ser comunicados pela 
CONTRATANTE à CONTRATADA e/ou à Instituição Garantidora, no prazo de até 90 (noventa) dias após o 
término de vigência do contrato.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DA PUBLICAÇÃO 

O presente Contrato será publicado sob forma de extrato no Diário Oficial do Estado, no prazo de 10 (dez) dias 

de sua assinatura, de conformidade com o que dispõe o art. 28, § 5º, da Constituição do Estado do Pará. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: VINCULAÇÃO AO EDITAL 

Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico 020/2018 e seus Anexos, 

Processo 2018/449849, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta da 

CONTRATADA. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Aplica-se, ao presente Contrato a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e aos casos omissos, 

as disposições do Código Civil Brasileiro e demais normas aplicáveis. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1. Fica a CONTRATADA vinculada, até o término do presente Contrato às condições prevista no Pregão Eletrônico 
Nº 020/2018, seus Anexos e a sua proposta, que independentemente de traslado fazem parte integrante deste 
instrumento, no que não o contrariar. 

24.2. Todas as comunicações ou notificações relativas a este Contrato serão enviadas para os seguintes endereços: 

CONTRATANTE: Avenida Alcindo Cacela, 1962, Nazaré, Belém/Pará; CEP 66.040-020, Belém, PA. Telefones: 

(91) 31823506/31823507; 

CONTRATADA: endereço, bairro, CEP , cidade, estado, email, telefone fixo/móvel 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: FORO 

As partes CONTRATANTEs elegem o Foro da Comarca de Belém-PA como único competente para dirimir as 
questões que porventura surgirem na execução do presente Contrato, com renúncia expressa a qualquer 
outro.  
E, por estarem assim, justas e CONTRATADAs, assinam este instrumento em três vias de igual teor e forma, 

para um só efeito, na presença de duas testemunhas, a fim de que produza seus efeitos legais.  

Belém, xx de xxxxxxx de xxxx. 

___________________________________________ 
CONTRATANTE 

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ 
 

__________________________________________ 
CONTRATADA 

EMPRESA 

TESTEMUNHAS: 

a) Testemunha da CONTRATANTE 
 

________________________________________ 
NOME: 
CPF: 
 
b) Testemunha da CONTRATADA 

 
_______________________________________ 
NOME: 
CPF: 
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ANEXO I DO CONTRATO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO XXX/201x - IGEPREV 
Pregão Eletrônico nº 020/2018               Processo nº 
2018/449849 

 

TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E 

CONFIDENCIALIDADE QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO 

DO PARÁ  –  E A EMPRESA X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. 

 

Pelo presente instrumento particular, de um lado, o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO 

PARÁ, pessoa jurídica de direito publico, inscrita(s) no CNPJ sob o nº 05.873.910/0001-00, com sede na Av. 

Alcindo Cacela nº 1962, bairro Nazaré, em Belém – Pará,  neste ato representado (s) por seu 

(s)  x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, residente e domiciliado 

x.x.x.x.x.x.x.x.x, Bairro: x.x.x.x.xx. CEP: xxxxx-xxx, na cidade de x.x.x.x.x.x.x/UF, no final assinado, doravante 

denominada simplesmente CLIENTE,  e x.x.x.x.x.x.x.x.x.x., empresa com sede na x.x.x.x.x.x.x.x.x, Bairro: 

x.x.x.x.xx. CEP: xxxxx-xxx, na cidade de x.x.x.x.x.x.x/UF, inscrita no CNPJ/MF sob nº. x.x.x.x.x.x.x.x., neste ato 

representada por x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, residente e 

domiciliado x.x.x.x.x.x.x.x.x, Bairro: x.x.x.x.xx. CEP: xxxxx-xxx, na cidade de x.x.x.x.x.x.x/UF, doravante 

denominada simplesmente EMPRESA, e em conjuntos denominadas PARTES visando regular e proteger as 

Informações Confidenciais no âmbito do projeto participante do Edital  020/2018 as partes resolvem celebrar 

o presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO, de acordo com as seguintes Cláusulas e condições: 

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
O objeto do presente termo é a proteção das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS disponibilizadas pelo INSTITUTO 
DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, em razão da relação comercial de prestação 
de serviço desenvolvida pelas partes.  
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEFINIÇÕES  
Todas as informações técnicas obtidas através da relação comercial com o CONTRATANTE e relacionadas a 
projeto, especificação, funcionamento, organização ou desempenho da referida empresa serão tidas como 
CONFIDENCIAIS E SIGILOSAS.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Serão consideradas para efeito deste termo toda e qualquer informação, patenteada ou 

não, de natureza técnica, operacional, comercial, jurídica, know-how, invenções, processos, fórmulas e 

designs, patenteáveis ou não, sistemas de produção, logística e layouts, planos de negócios (business plans), 

métodos de contabilidade, técnicas e experiências acumuladas, documentos, contratos, papéis, estudos, 

pareceres e pesquisas a que a empresa X.X.X.X.X.X.X tenha acesso:  
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a) por qualquer meio físico (v.g. documentos expressos, manuscritos, fac-símile, mídias digitais, mensagens 

eletrônicas (e-mail), fotografias etc;  

b) por qualquer forma registrada em mídia eletrônica e/ou digitais (fitas, cd´s, dvd´s, disquetes, backup em 

local externo à empresa, etc);  

c) oralmente.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE  
A empresa x.x.x.x.x.x.x  compromete-se a manter sigilo total sobre os dados armazenados, não utilizando tais 
informações confidenciais em proveito próprio ou alheio.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: As informações confidenciais confiadas à empresa x.x.x.x.x.x.x.x. somente poderão 

ser abertas a terceiro mediante consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE ou em caso de 

determinação judicial, hipótese em que a empresa x.x.x.x.x.x deverá informar de imediato, por escrito, o 

CONTRATANTE para que esta procure obstar e afastar a obrigação de revelar as informações. 

 CLÁUSULA QUARTA – DAS INFORMAÇÕES NÃO CONFIDENCIAIS  
Não configuram informações confidenciais aquelas:  
a) já disponíveis ao público em geral sem culpa do prestador de serviços empresa  x.x.x.x.x.x.  
b) que já eram do conhecimento do prestador de serviço xxxxxempresaxxxxxxx antes da contratação de seus 
serviços pelo CONTRATANTE e que não foram adquiridas direta ou indiretamente da empresa;  
c) que não são mais tratadas como confidenciais pela empresa.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DA GUARDA DAS INFORMAÇÕES  
Todas as informações de confidencialidade e sigilo previstas neste termo terão validade durante toda a 
vigência deste instrumento, enquanto perdurar a relação de trabalho e, ainda, por um período mínimo de 01 
(um) ano do rompimento do vínculo do prestador de serviços xxxxempresaxxxx e o CONTRATANTE.  
 

Cidade/UF, xx de xxxxxx de xxxx. 

  
____________________________________ 
RESPONSAVEL DA EMPRESA 
 
 
 
  
____________________________________  
IGEPREV 


