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ESTADO DE SÃO PAULO

"NOSSA MISSÃO É GARANTIR PARTE DO SEU FUTURO"

EDITAL DE LICITAÇÃO N° 02/2.018 - BERTPREV

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do

Município de Bertioga - BERTPREV, faz saber a todos os interessados que se

encontra aberta a licitação, na modalidade pregão presencial, cujas regras estão

insertas no presente Edital, conforme termos seguintes:

1) Preâmbulo:

1.1) Licitação - modalidade pregão presencial.

1. 2) Objeto - contratação de empresa especializada em fornecimento de

licença de uso de software destinado à gestão de Regimes Próprios de

Previdência Social, para a área previdenciária e áreas de apoio administrativo

(cadastro, concessão de benefícios, perícia médica, folha de pagamento,

controle de arrecadação), sistema de protocolo e controle de processos, e

autoatendimento, abrangendo instalação, implantação, migração de dados,

treinamento de usuários e suporte durante o período contratual para o

BERTPREV

1.3) Proc.adm.n0 238/18 - BERTPREV.

1.4) Recebimento das propostas/documentação: Sede do BERTPREV- Rua Rafael

Costábile, n° 596, Centro, Bertioga SP, no dia 25/10/18, até às 09:00 horas, após

o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do

certame.

1.5) Processamento do pregão: no mesmo local e dia, às 09:05 h.

1.6) Execução contratual: indireta.

1.7) Tipo da licitação: menor preço (indicado para o valor mensal total).

1.8) Legislação que regerá a licitação: Lei 10.520/02, Decretos Municipal

1.122/06 e 1.152/06 (estes encontrados no endereço
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http://sapl.bertioga.sp.leg.br:8380/sapl/sapl_documentos/normajuridica/2507_texto_

integral), aplicando-se subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, preceitos de direito

público e, supletivamente, teoria geral dos contratos e disposições de direito civil.

1.9) Dotação orçamentária suporte da despesa: 3.3.90.39.11 - OUTROS

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - LOCAÇÃO DE SOFTWARE.

1.10) O edital poderá ser consultado por qualquer interessado na sede do

BERTPREV, à Rua Rafael Costábile, 596, Bertioga SP, durante o horário de

atendimento - das 09:00 às 11:30 e das 13:30 às 16:00 horas, até a data aprazada

prevista no item 1.4, ou no site www.bertprev.sp.qov.br,

1.11) Anexos do presente Edital:

Anexo I - Modelo de declaração de credenciamento.

Anexo II - Modelo de declaração que atende os requisitos de habilitação.

Anexo III - Modelo de declaração que não emprega menores de 18 anos em

trabalhos noturnos e menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição

de aprendiz, a partir de 14 anos.

Anexo IV - Modelo de declaração que no preço ofertado estão inclusas todas

as despesas diretas e indiretas que o formam.

Anexo V - Modelo de declaração de inexistência de impedimento legal para

licitar com a Administração Pública, bem como de inexistência de punição de

suspensão do direito de licitar, abrangendo o termo "Administração Pública"

qualquer dos entes federados e pessoas jurídicas de direito público dos diversos

níveis de governo.

Anexo VI - Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte.

Anexo Vil - Termo de referência.

Anexo VIII - Minuta do contrato.

2) Descrição do objeto: Anexo VII - termo de referência.

3) Da apresentação dos envelopes:

Sede - R. Rafael Costábile, n° 596, Centro, Bertioga SP, CEP: 11.250-000
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3.1) Os interessados deverão apresentar, até a data e horário indicado neste

instrumento convocatório para recebimento da documentação e das propostas, 02

envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além da

denominação do proponente, os seguintes dizeres:

3.1.1.) Envelope 1 - Proposta Comercial

Nome do interessado (conforme cadastro no CNPJ e endereço completo)

Pregão presencial 02/18 - BERTPREV

Processo n° 238/18 - BERTPREV

Data de abertura: 25/10/18, às 09:05 hs.

3.1.2) Envelope 2 - Documentos de habilitação

Nome do interessado (conforme cadastro no CNPJ I endereço completo);

Pregão presencial 02/18 - BERTPREV

Processo n° 238/18 - BERTPREV

Data de abertura: 25/10/18, às 09:05 hs.

4) Das condições para participar da licitação:

4.1) Poderão participar da licitação as empresas cujo ramo de atividades seja

compatível com o objeto licitado, observadas as condições inerentes à participação

e habilitação.

4.2) Encerrado o prazo para entrega dos envelopes, nenhum outro documento será

recebido, nem serão permitidos quaisquer adendos ou alterações à documentação.

4.3) No caso de participação de empresa filial, deverá esta se apresentar com o seu

CNPJ próprio.

Sede ~ R. Rafael Costábile, n° 596, Centro, Bertioga SP, CEP: 11.250-000
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4.4) Não será permitida a participação de pessoa física, bem como empresas em

consórcio.

4.5) Não poderá participar da licitação empresas que tenham sido consideradas

inidôneas por qualquer ente federativo, autárquico, fundacional ou de economia

mista, tenham sido punidas com suspensão do direito de licitar ou impedimento do

direito de licitar e contratar com a Administração Pública.

4.6.) Fica vedada a subcontratação para a execução do objeto desta licitação.

5) DO CREDENCIAMENTO

5.1) Os interessados em efetuar lances verbais deverão se credenciar junto à

Pregoeira, no início da sessão, por meio de 1 representante legal, devidamente

munido de documento de identificação e de documento que o credencie a participar

do procedimento licitatório

5.2) O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou

procuração particular, com firma reconhecida em cartório, com poderes para

formulação de propostas, ofertas e lances de preços, e praticar todos os demais atos

pertinentes à licitação, em nome da representada ou pelo preenchimento do Anexo

I. Em ambos os casos, deverá ser apresentado o instrumento constitutivo da

licitante, para prova da competência do outorgante em constituir o mandatário

(pessoa credenciada).

5.3) Dispensa-se a exigência quando presente o próprio representante legal da

empresa, mediante a apresentação do seu instrumento constitutivo.

5.4) O representante da empresa deverá identificar-se mediante a apresentação da

Carteira de Identidade ou documento equivalente que o identifique.

Sede - R. Rafael Costábile, n° 596, Centro, Bertioga SP, CEP: 11.250-000
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5.5) O credenciamento deverá estar fora dos envelopes, sendo acompanhado da

declaração de que o proponente atende plenamente todos os requisitos de

habilitação previstos no Edital (Anexo II) e da Declaração de microempresa ou

empresa de pequeno porte (Anexo VI).

5.6) Optando o licitante em não credenciar representante para os atos presenciais, a

declaração de que cumpre os requisitos de habilitação e a declaração de ME/EPP

(se for o caso), deverão ser apresentadas em envelope à parte, devidamente

identificado.

5.7) Ficam os licitantes dispensados de apresentar no envelope "Documentos de

Habilitação" o seu ato constitutivo, dada a exigência prevista nos itens 5.2 e 5.3.

6) DA PROPOSTA COMERCIAL

6.1) A proposta comercial (envelope 1) deverá conter:

6.1.1) Identificação da empresa licitante, contendo a razão social, o CNPJ e o

endereço;

6.1.2) A proposta deverá conter a declaração de que a licitante atende

plenamente a todas as exigências contidas no Termo de Referência (Anexo

VII), com o valor mensal formulado em moeda corrente nacional, digitada,

redigida em português, de forma clara e detalhada, sem emendas ou rasuras,

assinada em seu final pelo seu representante, estando inclusos todos os custos de

insumos ou materiais, custos operacionais, mão-de-obra, encargos sociais e

trabalhistas, tributos e demais despesas diretas ou indiretas que eventualmente

possam incidir sobre o objeto da presente licitação.

Sede - R. Rafael Costábile, n° 596, Centro, Bertioga SP, CEP: 11.250-000
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6.1.3) O valor mensal da proposta deverá apresentar o preço por módulo,

totalizando-o, sendo este total o valor considerado para fins de identificação do

preço ofertado e classificação no pregão. Quanto à contratação em si ao longo da

vigência contratual, vide cláusula sétima da minuta contratual - Anexo Vlli.

6.1.4) A apresentação da proposta implica na plena aceitação das obrigações deste

Edital e seus Anexos.

6.1.5) A omissão do prazo de validade da proposta não desclassificará o

proponente, sendo considerado o estipulado neste Edital, 60 dias.

6.1.6) Não serão aceitas propostas alternativas de preços, oferecidas pelo mesmo

licitante.

6.1.7) Deverá estar contida na Proposta Comercial o Anexo IV - Modelo de

declaração, onde declara-se que no preço mensal ofertado estão inclusos todas as

despesas diretas e indiretas, com a execução do objeto licitado,

7) DA HABILITAÇÃO:

7.1) Para a habilitação nesta licitação, os licitantes deverão apresentar os seguintes

documentos:

7.1.1) Da habilitação jurídica: observar os itens 5.2, 5.3 e 5.7 (dispensa da

documentação no envelope. Apresentação em momento anterior)

7.1.2) Da regularidade fiscal:

a) Prova de inscrição no CNPJ;

Sede - R. Rafael Costábile, n° 596, Centro, Bertioga SP, CEP: 11.250-000
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b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo

ao seu domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade

compatível com o objeto desta licitação;

c) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -

FGTS;

d) Prova de situação regular perante o INSS;

e) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, expedida pela Secretaria da

Receita Federal e também da Dívida Ativa da União;

f) Prova de regularidade de Tributos Estaduais, expedida no local de domicílio ou

sede da licitante;

h) Prova de regularidade de Tributos Municipais mobiliários da expedida no local de

domicílio ou sede da licitante;

i) Certidão de regularidade de débitos trabalhistas.

7.1.2.1 - No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, assim definidas

na Lei Complementar Federal 123/06, que queiram usufruir dos benefícios previstos

no seu artigo 43, juntamente com a documentação fiscal, deverá apresentar:

a) quando optante pelo SIMPLES nacional: comprovação da opção pelo SIMPLES

obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal;

b) quando não optante pelo SIMPLES nacional: declaração de Imposto de Renda

ou Balanço Patrimonial e demonstração do resultado do exercício - DRE.Íòíj,

ainda, registro do estatuto ou ato constitutivo na Junta Comercial, comprovando\

Sede - R. Rafael Costábile, n° 596, Centro, Bertioga SP, CEP: 11.250-000
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ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do artigo 3o da

citada lei federal, ou ainda comprovante ou certidão expedida pela Junta

Comercial.

A título de esclarecimento, a participação na licitação nas condições previstas no

subitem acima implica no reconhecimento de não se encontrar em nenhumas das

situações previstas no parágrafo quarto do artigo 3o da Lei Complementar Federal

123/06. Devem ser apresentados pelas MEs/EPPs todos os documentos fiscais,

ainda que conste alguma restrição.

7.1.3) Da qualificação econômico-financeira:

a) certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede

do licitante, com data de expedição não superior a 60 dias antes da data de

apresentação dos envelopes.

7.1.4) Da qualificação técnica

a) Atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, onde

conste:

a.1) identificação, constando razão social da pessoa jurídica, CNPJ, nome

completo e cargo do signatário;

a.2) expressamente indicada a locação de software destinado à gestão de Regimes

Próprios de Previdência Social, para a área previdenciária e áreas de apoio

administrativo (cadastro, concessão de benefícios, perícia médica, folha de

pagamento, controle de arrecadação), sistema de protocolo e controle de processos,

e autoatendimento, abrangendo instalação, implantação, migração de d^dos,

treinamento de usuários e suporte durante o período contratual;
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a.3) manifestação expressa do declarante quanto à boa qualidade e atendimento às

regras legais do produto locado.

7.1.5) Das demais comprovações

a) Declaração, nos termos disposto no inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93 (Anexo

III).

b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da

licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar

com a Administração Pública (Anexo V).

7.1.6) Os documentos e/ou certidões comprobatórios de regularidade ou de

inexistência de débito deverão estar no prazo de validade neles consignados. Na

falta desta informação, serão considerados válidos por 90 dias, contados inclusive

da emissão, aprovação ou data de assinatura da autoridade. As exceções serão

avaliadas quando anexada legislação específica para o respectivo documento.

7.1.7) A não apresentação de qualquer documento relacionado nos itens anteriores

ou a sua apresentação em desacordo com a forma, prazo de validade e quantidades

estipuladas, implicará na automática inabilitação do licitante.

8) DA SESSÃO PÚBLICA - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA

HABILITAÇÃO

8.1) A sessão pública para realização dos lances verbais será realizada na data,

horário e local indicados neste Edital, onde a Pregoeira, auxiliada pela equipe de

apoio, adotará os seguintes procedimentos:

Sede - R. Rafael Costábile, n° 596, Centro, Bertioga SP, CEP: 11.250-000
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Credenciamento e Declarações:

8.1.1) Conferirá o credenciamento dos representantes legais, mediante o confronto

do instrumento de credenciamento com o seu documento de identificação, juntando-,

o com as declarações dos Anexos II e VI (declaração de que atende os requisitos da

habilitação e declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte).

8.1.1.1) A ausência da declaração de que cumpre os requisitos da habilitação

ou a apresentação em desconformidade com a exigência prevista, inviabilizará a

participação da licitante no pregão, impossibilitando, em conseqüência, o

recebimentos dos Envelopes 1 e 2 - proposta comercial e documentos de

habilitação.

Abertura das propostas comerciais, fase de lances e julgamento

8.1.2) Na seqüência, procederá a abertura dos Envelopes - Proposta Comercial e

verificará a conformidade das propostas com os requisitos e exigências

estabelecidos no Edital, em relação ao serviço licitado (Anexo VII - Termo de

Referência) e ao item 6.

8.1.2.1) Iniciada a abertura dos envelopes das Propostas Comerciais não será

permitido o ingresso de novos licitantes.

8.1.3) Será desclassificada a proposta:

a) que deixar de atender quaisquer das exigências preconizadas para a

correspondente apresentação, inclusive o prazo de entrega;

b) apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise;

c) oferecer vantagem não prevista no Edital;

Sede - R. Rafael Costábile, n° 596, Centro, Bertioga SP, CEP: 11.250-000
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d) com preço manifestamente inexequível, simbólico ou de valor zero.

8.1.4) Classificará a proposta de menor preço dentre aquelas que contenham

valores sucessivos e superiores em até 10%, relativamente a de menor preço, para

que seus autores participem de lances verbais. Quando não forem verificadas, no

mínimo, três propostas comerciais, escritas nas condições ora definidas, a Pregoeira

classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 3, quaisquer que

sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

8.1.4.1) Em caso de empate entre duas ou mais propostas, observar-se-ão,

também para efeito da definição das proponentes que poderão oferecer lances, o

sorteio, cabendo à vencedora deste definir o momento em que oferecerá

oferta/lance.

8.1.4.2) Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida,

o pregoeiro poderá decidir, justificadamente, pela suspensão do pregão, inclusive

para melhor avaliação das regras editalícias, das limitações de mercado, envolvendo

quaisquer outros aspectos pertinentes e o próprio preço cotado; pela repetição do

pregão, ou ainda, dar prosseguimento ao pregão, condicionado, em todas as

hipóteses, à inexistência de prejuízos ao BERTPREV.

8.1.5) Solicitará que os representantes presentes efetuem lances verbais, que serão

formulados individual e seqüencialmente, a partir do autor da proposta classificada

de maior preço, sendo a proponente de menor preço a última a oferecer lance

verbal. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes

Somente serão aceitos lances verbais que sejam inferiores ao valor da menor

proposta escrita e/ou do último menor lance verbal oferecido, no limite mínimo de

redução de R$ 50,00.
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8.1.6) Quando convocado pela pregoeira, a desistência da proponente de apresentar

lance verbal implicará na exclusão da etapa de lances verbais, ficando sua última

proposta registrada para a classificação final.

8.1.7) A etapa de lances terá prosseguimento enquanto houver disponibilidade para

tanto por parte das proponentes e se encerrará quando todas as proponentes

declinarem da correspondente formulação.

8.1.8) Declarada encerrada a etapa de oferecimento de lances e classificadas as

propostas na ordem crescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do

oferecimento de lance (s), sempre com base no último preço / lance apresentado, a

pregoeira examinará a aceitabilidade do valor daquela de menor preço, ou seja, da

primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito.

8.1.9) Na hipótese de não realização de lances verbais, o pregoeiro verificará a

conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a

contratação, sendo facultada à pregoeira a negociação com a proponente da

proposta de menor preço, para que seja obtido melhor preço.

8.1.10) Encerrada a fase de lances e havendo propostas ou lances, conforme o

caso, de microempresas ou empresas de pequeno porte, com intervalo de até 5%

(cinco por cento) superiores à licitante originalmente melhor classificada no certame,

serão essas consideradas empatadas, com direito de preferência pela ordem de

classificação, nos termos do artigo 44 da Lei Complementar Federal 123/06, para

oferecer proposta.

8.1.11) Não sendo exercido o direito de preferência com a apresentação de

proposta/lance inferior pela microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme

o caso, no prazo de 05 (cinco) minutos após o encerramento de lances, a contar da

convocação da pregoeira, ocorrerá a preclusão e a contratação da pro^o^ta
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originariamente mais bem classificada, ou revogação do certame.

8.1.12) O instituto da preferência da contratação no exame das propostas previsto

no presente edital somente se aplicará na hipótese da proposta inicial não ter sido

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.1.13) Após a negociação, se houver, examinará a aceitabilidade do menor preço,

decidindo motivadamente a respeito, declarando o vencedor no preço.

8.1.14) Caso não ocorram lances verbais ou a empresa não credencie representante

para participar da sessão, serão considerados os preços constantes das propostas

escritas. Neste caso, ficará a critério da Pregoeira e equipe de apoio aceitar ou não

o preço.

8.1.15) Na hipótese do item anterior, havendo empate no preço das propostas

escritas, será decidido por sorteio.

8.1.16) Não poderá haver desistência de lances ofertados, sujeitando-se o

proponente desistente às penalidades deste Edital.

8.1.17) O prazo de validade dos lances deverá ser idêntico ao da proposta, com

observância do item 6.1.4.

Da demonstração de funcionamento do software - exame de aceitabilidade e

seus efeitos.

8.1.18) A demonstração técnica será efetuada em uma única fase, que terá caráter

obrigatório e eliminatório.
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8.1.19) A licitante que ofertar a melhor proposta na fase de lances e devidamente

habilitada será submetida à Demonstração técnica e deverá realizar uma

demonstração prática do sistema licitado para avaliação acerca da exatidão,

cumprimento e conformidade com as especificações e características mínimas e

demais exigências contidas no Termo de Referência. Regra esta que segue o

entendimento do Tribunal de Contas da União - Nota Técnica n° 04/2009 -

SEFTI/TCU.

8.1.20) Para aprovação, os sistemas serão avaliados no que diz respeito ao

atendimento dos itens elencados neste termo e aqueles que não atenderem

integralmente, ou seja, 100%, dos itens deste termo de referência serão

desclassificados.

8.1.20.1) A Demonstração técnica será realizada em sala equipada com projetor ou

TV de tela grande, que terá INTERNET disponibilizada. Caso a INTERNET local

apresente algum tipo de problema, incumbe à licitante prover a INTERNET

necessária a execução da demonstração. Outros recursos eventualmente

necessários deverão ser trazidos pela empresa.

8.1.20.2) Na Demonstração técnica serão observadas as regras abaixo

elencadas:

a) A licitante deverá instalar em local definido pelo pregoeiro, a solução completa

para verificação do atendimento aos requisitos exigidos neste Termo de

Referência.

b) O processo de verificação do sistema será realizado pela equipe de apoio do

pregão e por técnico do BERTPREV. No final do processo será emitido parecer

técnico quanto à adequação dos requisitos da solução ofertada às exigências

constantes do edital.
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c) Serão avaliados os módulos de Cadastros dos Ativos, Aposentados,

Pensionistas e seus dependentes, Recadastramento, Arrecadação, Simulador de

Aposentadorias, Gestão Processual e Documental, Portal de autoatendimento dos

Segurados Ativos, Aposentados e Pensionistas, Perícia Médica, Folha de

Pagamento, aplicativo para smartphone, Módulo de Configuração de Parâmetros

do Sistema, Segurança, Ferramenta para extração de informações.

d) Eventuais reprovações de soluções apresentadas deverão ser necessariamente

motivadas em relatórios circunstanciados.

e) A licitante deverá disponibilizar o software a ser contratado, com todos os seus

módulos, subsistemas, recursos, funcionalidades, e a base de dados de teste

necessários à demonstração de seu sistema, no dia do pregão.

f) Caberá ao proponente fornecer os equipamentos necessários e instalá-los no

local da aplicação da demonstração técnica, com acompanhamento da equipe de

avaliação, inclusive acesso à internei móvel, para caso de não funcionamento da

internet do BERTPREV, não seja alegada impossibilidade de demonstração.

g) A demonstração deverá ser preparada pelo proponente de modo a atender

integralmente as regras de avaliação da demonstração técnica.

h) A demonstração técnica será iniciada com a apresentação e demonstração de,

no mínimo, os seguintes tópicos:

I - Como está estruturado o sistema informatizado.

II - Que facilidades oferecem para a geração de relatórios e

importação/exportação de dados;

III - Quais as facilidades que oferece quanto à simplificação do uso de

suas funções;

IV - Como se dá a integração entre funções, módulos, tarefas e

informações da solução;

V- Que medidas o sistema adota para garantir a confiabilidade

segurança de uso e de informações;
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VI - Demonstração dos itens deste termo.

8.1.20.3) Quanto à duração da demonstração, poderá ter duração máxima de

duas horas, dada a possibilidade de ocorrência da situação prevista no item 8.1.20,

mantendo-se, com isso, a isonomia entre os licitantes.

8.1.20.4) Após a demonstração, sendo reconhecido o atendimento ao Termo de

Referência, proceder-se-á à fase seguinte de abertura do envelope de habilitação.

8.1.20.5) Após a demonstração, sendo rejeitado o software por não atendimento ao

Termo de Referência, proceder-se-á a reclassificação das demais propostas,

tomando-se como base o segundo colocado para efeitos de fixação do limite de

10%, com definição do novo rol, para fins de chamada para nova demonstração.

Abertura do envelope 2 - Documentos de Habilitação

8.1.21) Encerradas as fases anteriores, com a definição da proposta comercial

vencedora e o software devidamente aceito, proceder-se-á a abertura do envelope 2

- Da Habilitação deste licitante, facultando-lhe o saneamento da documentação de

natureza declaratória na própria sessão.

8.1.21.1) Para efeito de saneamento, a correção da (s) falha (s) formal (is)

poderá ser desencadeada durante a realização da própria sessão pública, com a

apresentação, encaminhamento de documento (s) ou com a verificação

desenvolvida por meio eletrônico, ou, ainda, por qualquer outro método que venha a

produzir o (s) efeito (s) indispensável (is).

8.1.22) Aberto o envelope 2 - Da Habilitação, em havendo restrição quantolà

regularidade fiscal de microempresa ou empresa de pequeno porte, fica concedidc
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um prazo de 5 (cinco) dias úteis para a sua regularização, prorrogável por igual

período, mediante justificativa tempestiva e aceita pela pregoeira, cujo termo inicial

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do

certame.

8.1.23) A não regularização fiscal no prazo estabelecido no subitem anterior

implicará decadência do direito à contratação, sendo facultado ao BERTPREV

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para negociar, nos

termos do disposto no artigo 4o, XXIII da Lei 10.520/02.

8.1.24) Será considerada habilitada a proponente que apresentar todos os

documentos válidos, relacionados neste Edital. Em caso de inabilitação, será

procedida a abertura do envelope de habilitação da licitante subseqüente,

observando-se o item 8.1.19, até que se verifique o atendimento de todas as

exigências previstas neste Edital.

8.1.25) Uma vez habilitado, o proponente será declarado vencedor da licitação.

9) DO RECURSO

9.1) Declarado o vencedor da licitação, qualquer licitante poderá manifestar imediata

e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese de suas

razões, e, querendo, mediante solicitação expressa, será aberto o prazo de 3 dias

para a juntada de memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para

apresentar contra-razões, em igual número de dias, contados a partir do término do

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.2) A falta de manifestação do licitante de interposição de recursos implicará em

decadência do seu direito, sendo adjudicado o objeto da licitação ao seu venceçjor.
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9.3) Interposto o recurso, a pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou

encaminhá-lo, devidamente informado, à autoridade competente.

9.4) Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a

autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e

homologará o procedimento.

9.5) O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará em invalidação

dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.6) Os autos do pregão permanecerão com vista franqueada aos interessados, no

endereço e horários previstos no subitem 1.10.

10) DA ADJUDICAÇÃO

10.1) A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso,

por parte da (s) proponente (s), importará na decadência do direito de recurso,

competindo à pregoeira adjudicar o objeto do certame à proponente vencedora.

10.2) Existindo recurso (s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a

decisão do (s) mesmo (s), a autoridade competente deve praticar o ato de

adjudicação do certame à proponente vencedora.

11) DA HOMOLOGAÇÃO, SUA DIVULGAÇÃO E DA ASSINATURA DO

CONTRATO

11.1) Concluído o julgamento, com a adjudicação do objeto da licitação ao vencedor,

o processo será remetido à autoridade superior para homologação do resultado, cujo

resultado final será publicado no Boletim Oficial do Município de Bertioga

(http://www.bertioga.sp.gov.br/servicos-online/servicos-para-o-
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cidadao/comunicacao/boletim-oficial).

11.2) A assinatura do contrato fica marcada para o dia 12/11/18. Caso não haja

interposição de recurso administrativo, fica a assinatura antecipada para 01/11/18.

Tudo sob pena de decadência do direito de contrato, sem prejuízo de sanção

prevista no item 11, "a".

12) DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AO ARTIGO 7o DA LEI

10.520/02 E AO DECRETO MUNICIPAL 2.226/14

(http://www.bertioga.sp.gov.br/wp-

content/uploads/2014/11/BOM 639 WEB1.pdf)

12.1) Ficará impedido de licitar e contratar com o BERTPREV, pelos prazos abaixo

previstos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição:

a) não celebrar o contrato ou deixar de manter a proposta ou lance no prazo de

validade - impedimento de licitar e contratar por 2 (dois) anos;

b) deixar de entregar documento de habilitação exigido para o certame:

impedimento de licitar e contratar por 2 (dois) anos;

c) apresentar documentação falsa exigida para o certame, fraudar na execução

do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal:

impedimento de licitar e contratar por 5 (cinco) anos;

d) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, pela recusa em

assinar o contrato, no prazo estabelecido pelo item 11.2.

12.2) A aplicação da penalidade capitulada no subitem anterior não impossibilitará a

incidência das demais cominações legais contempladas pela Lei 8.666/93.
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13) DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1) A simples participação na presente licitação evidencia ter a licitante que se

candidata examinado cuidadosamente este edital, se inteirado de todos os seus

detalhes, e anexos, com eles haver concordado, bem como na observância dos

preceitos legais e regulamentares em vigor.

13.2) É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de

esclarecimentos sobre o Edital deste Pregão e seus anexos, até o prazo de 2 (dois)

dias úteis anteriores à data de recebimento das propostas.

13.2.1) A pretensão acima deve ser formalizada por meio de requerimento

endereçado à autoridade subscritora do Edital, constando a qualificação do

requerente (no caso de empresa, indicação de CNPJ e endereço), protocolado na

sede do BERTPREV, nos horários de atendimento já indicados anteriormente, ou

por meio de correspondência eletrônica dirigida ao e.mail

licitacao@bertprev.sp.qov.br, também com a qualificação, aos cuidados da

pregoeira, para que se providencie o envio à autoridade subscritora do Edital, que

deverá ser atendido no prazo de 1 (um) dia útil, a contar do recebimento, passando

a integrar os autos do pregão, devendo ser dada ciência às demais licitantes, por

meio de divulgação de resposta dirigida ao requerente e demais licitantes e também

no site oficial do BERTPREV-www.bertprev.sp.gov.br.

13.2.2) Os documentos originais do requerimento acima deverão ser

entregues no máximo até a data da sessão pública.

13.3) Não serão admitidas declarações posteriores à abertura das propostas, acerca

de desconhecimento de fatos, no todo ou em parte, que dificultem ou impossibilitem

o julgamento das propostas ou a adjudicação à licitante vencedora.
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13.4) A licitação poderá ser revogada em qualquer de suas fases, por motivos de

oportunidade e conveniência administrativa, devidamente justificada, sem que caiba

aos respectivos participantes direito à reclamação ou indenização.

13.5) Decairá do direito de pedir providências ou impugnar os termos deste edital a

licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder o recebimento das

propostas, nos termos do artigo 41, § 2o da Lei 8.666/93. Não impugnado, preclui

toda a matéria nele constante.

13.5.1) Aplicar-se-á o disposto no subitem 13.2 para o procedimento de

apresentação da impugnação.

13.5.2) O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige,

desde que implique em modificação do edital do pregão, além da alteração

decorrente, divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e designação

de nova data para a realização do certame.

13.5.A. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital de licitação por

irregularidade na aplicação da Lei 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 5

(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes.

13.6) Toda a documentação exigida deverá ser apresentada no original ou em cópia

autenticada em cartório.

13.7) A documentação apresentada será idônea se o seu prazo de validade

estender-se, pelo menos, até a data limite fixada para o recebimento das propostas.

13.8) Fica assegurado ao BERTPREV o direito de transferir a presente licitação,

sem que em decorrência dessa medida tenham as participantes direito à

indenização, compensação ou reclamação de qualquer natureza.
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13.9) Da sessão pública para a realização do pregão será lavrada ata

circunstanciada, que registrará os fatos ocorridos durante a sessão, o registro dos

licitantes credenciados, as propostas escritas e verbais apresentadas, o registro da

demonstração do sistema, a análise da documentação exigida para a habilitação e a

intenção de interposição de recursos.

14) INFORMAÇÕES ACERCA DO PROCEDIMENTO LICITATORIO: junto à sede

da Autarquia, no endereço inicialmente indicado, de 09:00 às 11:30 horas e das

13:30 às 16:00 horas, bem como pelo fone 13 3319-9292 ou e-mail:

licitacao@bertprev.sp.gov.br.

Alexandre hope herrera
Presidente do BERTPREV
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ANEXO I

PREGÃO PRESENCIAL 02/18 - BERTPREV

MODELO DE DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO

(papel timbrado)

A empresa , inscrita no CNPJ sob o

n° ,, com sede em , na

rua , n° , credencia como seu representante

legal o Sr (a) , (citar o cargo), portador (a) da

Cédula de Identidade RG , para representá-la perante o

BERTPREV, na licitação Pregão Presencial 02/18 - BERTPREV, outorgando-lhe

expressos poderes para formulação de lances verbais, manifestação quanto à

interposição de recursos das decisões da pregoeira, desistência ou renúncia ao

direito de recorrer e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame em

referência.

Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, a inexistência de fato

impeditivo de sua participação no citado certame.

Local, data.

Representante legal - Nome - Assinatura

Cargo

Com firma reconhecida

Este documento deverá ser entregue fora dos envelopes
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ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL 02/18 - BERTPREV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE OS REQUISITOS DA
HABILITAÇÃO (papel timbrado)

A empresa , inscrita no CNPJ sob o

n° , com sede em , na

rua , n° ,, DECLARA, sob as penas da Lei,

que atende plenamente os requisitos da habilitação do Pregão Presencial 02/18 -

BERTPREV.

Local, data.

Representante legal - Nome - Assinatura

Cargo

Este documento deverá ser entregue fora dos envelopes, juntamente com o

credenciamento.
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ANEXO III

PREGÃO PRESENCIAL 02/18 - BERTPREV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO UTILIZA MÃO-DE-OBRA DIRETA OU
INDIRETA DE MENORES (papel timbrado)

A empresa , inscrita no CNPJ sob o

n° , com sede em , na

rua , n° „ DECLARA, sob as penas da Lei e

para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei 8666/93, que não utiliza mão-

de-obra direta ou indireta de menores de 18 anos para realização de trabalhos

noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho,

mão-de-obra direta de menores de 16 anos, exceto na condição de aprendiz, a partir

de 14 anos.

Local, data.

Representante legal - Nome - Assinatura

Cargo
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ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL 02/18 - BERTPREV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NO PREÇO OFERTADO ESTÃO
INCLUSAS AS DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS (papel timbrado)

A empresa , inscrita no CNPJ sob o

n° , com sede em , na

rua , n° „ DECLARA, sob as penas da Lei,

que no preço ofertado estão inclusas as despesas diretas e indiretas, com a locação

e desenvolvimento do software, em conformidade com as condições e

especificações contidas no Edital do Pregão Presencial 02/18 - BERTPREV.

Local, data.

Representante legal - Nome - Assinatura

Cargo
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ANEXO V

PREGÃO PRESENCIAL 02/18 - BERTPREV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL
PARA LICITAR (papel timbrado)

A empresa , inscrita no CNPJ sob o

n° , com sede em , na

rua , n° ,, DECLARA, sob as penas da Lei,

inexistir impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública,

bem como inexistir punição de suspensão do direito de licitar, abrangendo o termo

"Administração Pública" qualquer dos entes federados e pessoas jurídicas de direito

público dos diversos níveis de governo.

Local, data.

Representante legal - Nome - Assinatura

Cargo

Sede - R. Rafael Costábile, n° 596, Centro, Bertioga SP, CEP: 11.250-000
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ANEXO VI

PREGÃO PRESENCIAL 02/18 - BERTPREV

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste

ato convocatório, que a empresa (denominação da

pessoa jurídica), CNPJ , é microempresa ou

empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei

Complementar 123/06, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta,

portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no

procedimento licitatório do Pregão Presencial n° 02/18, realizado pelo BERTPREV,

bem como contar com demais benefícios legais.

Declaro, por fim, que inexiste qualquer impedimento para exercício do tratamento

diferenciado e favorecido, nos termos do artigo 3o, § 4o da citada lei.

Local, data.

Representante legal - Nome - Assinatura

Cargo

Este documento deverá ser entregue fora dos envelopes, juntamente com o

credenciamento.
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ANEXO VII - TERMO DE REFERENCIA

PREGÃO PRESENCIAL 02/18 - BERTPREV

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO

O objeto desse Termo e Referência é a contratação de empresa

especializada em fornecimento de licença de uso de software destinado à

gestão de Regimes Próprios de Previdência Social, para a área

previdenciária e áreas de apoio administrativo (cadastro, concessão de

benefícios, perícia médica, folha de pagamento, controle de arrecadação),

sistema de protocolo e controle de processos, e autoatendimento,

abrangendo instalação, implantação, migração de dados, treinamento de

usuários e suporte durante o período contratual para o BERTPREV -

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de

Bertioga, conforme detalhamento descrito a seguir:

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

1- Da Arquitetura:

1.1- Modularização: A solução global deverá estar subdividida em

subsistemas que por sua vez serão divididos em módulos que agruparão

funcionalidades relacionadas e coesas.
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1.1-1. A solução ofertada deve conter, pelo menos, os seguintes módulos:

Cadastro dos Ativos, Aposentados, Pensionistas e seus dependentes;

Recadastramento, Portal de autoatendimento para os Segurados (Ativos,

Aposentados e Pensionistas); Simulador de Aposentadorias; Perícia Médica;

Concessão de Benefícios, Folha de Pagamento; Controle de Arrecadação;

Módulo de Configuração de Parâmetros do Sistema, Segurança, Ferramenta

para extração de informações (relatórios), inclusive para encaminhamento para

Auditoria Eletrônica de São Paulo - AUDESP e demais Órgãos Fiscalizadores;

deve ter integração com o SISOB, COMPREV e e-Sociaí.

1.1-2. Todos os módulos e subsistemas deverão estar integrados e poderão

ser implantados simultaneamente ou por módulo.

1.1-3. Os Sistemas não integrados, mesmo possuindo módulos que atendam à

legislação vigente separadamente, não serão aprovados na demonstração

técnica do software.

1.2- Parametrização: A solução deverá permitir o atendimento às regras do

BERTPREV, bem como as regras operacionais dos Regimes Próprios de

Previdência Social.

1.3- Escalabilidade: A solução deverá suportar o crescimento da massa de

servidores atendidos, assim como o aumento de serviços prestados aos

mesmos, decorrente de normas legais e aspectos gerenciais do BERTPREV.
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1.4- Acessibilidade: As interfaces para o usuário final deverão ser amigáveis e

customizáveis para apresentar a imagem institucional do BERTPREV, para

facilitar a navegação e operação geral do sistema, visando à obtenção dos

produtos e serviços oferecidos pela ferramenta.

1.4-1. A Contratada deverá permitir acesso irrestrito ao sistema pelo

BERTPREV, na condição de gestor, que indicará um servidor de seu quadro

para atuar como gestor do sistema com senha de acesso própria de usuário

administrador;

1.5- Segurança: A solução deverá administrar um forte esquema de controle de

acesso pelos usuários às bases de dados gerenciadas pelo sistema, mantendo

log e trilha de auditoria permanente para cada operação realizada. Cada

usuário só poderá acessar o sistema através de sua identificação pessoal e sua

correspondente senha de acesso, baseado numa estrutura de perfil e menus

associados para cada tipo de acesso. Deverá também promover backup diário

da base de dados externo e com possibilidade de exportação para servidor local

do BERTPREV.

1.6- Banco de dados: A solução deverá utilizar gerenciador de banco de

dados que guarde compatibilidade com a importação/migração de dados do

atual sistema de folha de pagamento e cadastro previdenciário, utilizado pelo

BERTPREV em sua base de dados previdenciária.

1.6-1. Todas as informações importadas e aquelas que forem lançadas durante

utilização do sistema são de propriedade do BERTPREV, e a contratada deve

garantir o acesso a essas informações, inclusive após o termino do contrato;
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1.6-2, Deverá a Contratada fornecer cópia completa da base de dados do

sistema ao BERTPREV, acompanhada do respectivo dicionário de dados

atualizado, em formato e mídia negociados entre as partes, mensalmente e

sempre que solicitado pela BERTPREV;

1.6-3, Obriga-se a fornecer a documentação da operação da solução, através

de manuais, via e-mail ou no próprio sistema, e mantê-la atualizada sempre

que nova versão do sistema o exigir, sem ônus para o BERTPREV;

1.7- Plataforma Server: O Sistema deverá ser executado em servidor WEB,

acessado via internet. A empresa será responsável pela disponibilização e

configuração de todos os recursos necessários para o pleno funcionamento,

tanto em hardware quanto em software do servidor da aplicação.

1.8- Plataforma Cliente: A solução cliente deverá funcionar em qualquer um

dos três navegadores web mais utilizados no Brasil.

1.8.1 - Plataforma Cliente APP: A contratada deverá disponibilizar aplicativo

móvel para as plataformas ANDROID e IOS, com as funcionalidades

visualização de contracheques, dados cadastrais e visualização e geração de

código de barras para boleto de contribuição previdenciária, o aplicativo deve

estar disponível nas lojas Play Store e Apple Store.

1.9- Licença de Uso: Fornecimento de licença de uso permanente, sendo

manutenção e suporte técnico da solução de softwares.
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1.10- Migração: A licitante contratada deverá efetuar a migração dos dados

existentes nos sistemas de previdência e folha de pagamento em uso

atualmente pelo BERTPREV, conforme item 6 do presente termo.

1.10-1. A migração poderá ser feita mediante importação dos dados

diretamente do Banco de Dados atual ou mediante o uso de uma ferramenta,

em qualquer dos casos por conta da contratada.

1.10-2. O acesso às informações será concedido após a assinatura do

Contrato, a um técnico (analista) da licitante contratada, mediante solicitação

formal.

2. -Funcionalidades

A solução terá que estar totalmente orientada para a administração pública,

focada na gestão de Regimes Próprios de Previdência Social. Deverá atender

todas as exigências da legislação vigente. O cadastro deverá conter todas as

informações necessárias a atender o funcionamento do Regime Próprio e as

exigências previdenciárias, legais e fiscais tanto da Secretaria de Previdência

Social - SEPREV, Tribunal de Contas, como dos órgãos públicos com que

estiver relacionada por força de lei, inclusive para encaminhamento para

Auditoria Eletrônica de São Paulo - AUDESP e demais Órgãos Fiscalizadores;

deve ter integração com o SISOB e e-Social.

O sistema informatizado ofertado deverá atender às funcionalidades abaixo,

que serão avaliadas por ocasião da demonstração técnica que consiste na

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

ofertada com as exigências técnicas contidas neste Termo de Referência e em

especial as características elencadas no Processo de Avaliação da

Demonstração técnica - itens necessários e itens desejáveis.
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Módulo: Configuração de Parâmetros do Sistema

} Possibilitar a parametrização do cálculo do valor do

benefício para cada regra de concessão, conforme

legislação federal e local, contendo no mínimo: Idade

Mínima, Valor do Provento calculado de forma integral,

Valor do provento calculado de forma proporcional, Valor do

Provento calculado pela Média Aritmética das 80% maiores

remunerações desde Julho/1994.

21
} Efetuar a parametrização da idade limite dos filhos

beneficiários de Pensão por Morte, com o objetivo de

extinção da cota automaticamente (exceto em casos de

dependente inválido).

' Efetuar a parametrização do rateio de pensão por morte

devendo conter as opções: Rateio de Cotas em Partes

Iguais e Rateio de Cotas, conforme a determina a

legislação em vigor.

; Efetuar parametrização da reversão das cotas finalizadas

de Pensão Por Morte contendo no mínimo as opções:

Reverter cota finalizada apenas para Cônjuge, reverter cota

finalizada em partes iguais para todos os demais

dependentes cadastrados e Não Reverter Cota Finalizada.

' Efetuar parametrização do valor limite para direito do

benefício de Auxílio Reclusão
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' Efetuar parametrização de idade limite para recebimento do

benefício de Salário Família

' Efetuar parametrização de valores limites para obtenção do

direito ao benefício de Salário Família.

' Permitir a parametrização da quantidade de dias de

prorrogação de Salário Maternidade.

^ Efetuar parametrização dos dias pagos pelo órgão

empregador para benefícios de Auxílio Doença.

1 Efetuar a parametrização da contagem de tempo de

contribuição enquanto afastado, possibilitando a

configuração do impacto na totalização do tempo no cargo,

tempo de serviço público e tempo de carreira.

111
1 Permitir a parametrização do somatório do tempo de

contribuição fictício, estabelecendo seus impactos no tempo

de contribuição na carreira e no tempo total de contribuição.

121
1 Efetuar a parametrização de modelos de documentos com

campos vinculados ao sistema, contendo as

funcionalidades básicas de editor de texto com formatação,

sendo elas no mínimo: Formatação de Fonte, Tamanho de

Fonte, Cor da Fonte.

131
} Permitir parametrizar a separação do processamento e

emissão de relatórios de folha de pagamento, por órgão de

V\
origem do beneficiário, tipo de benefício e RegimesX \
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Financeiro e Previdenciário.

Módulo: Gestão de informações (relatórios)

14}
' Efetuar acesso ao módulo por meio de navegador web,

utilizando tecnologia HTML e PDF para visualização de

relatórios;

} Possuir ferramenta paramétrica para geração de consultas

a partir dos dados dos sistemas.

^ Possuir relatórios estatísticos com gráficos dos

afastamentos, com consulta por CID.

171
1 Possuir Gerador de Relatórios Dinâmico, para extração de

informações a partir dos dados dos sistemas, possibilitando

a exportação para arquivos nos formatos HTML, TXT, PDF,

DOC e XLS.

Módulo: Cadastro dos ativos, aposentados,

pensionistas e seus dependentes.

^ Efetuar acesso ao módulo por meio de navegador web,

utilizando tecnologia HTML e PDF para visualização de

relatórios;

^ Efetuar registro, atualização e consulta dos dados dos

servidores segurados do RPPS, incluindo os aposentados,

pensionistas e ativos;

201
; Efetuar registro, atualização e consulta dos dados dos

aposentados, permitindo mais de um vínculo.
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21)
} Efetuar registro, atualização e consulta dos dados dos

dependentes

previdenciários.

221
} Efetuar a crítica de duplicidade de inscrição previdenciária

para fins de verificação em casos não legalmente

acumuláveis.

} Efetuar Cadastro/ atualização e consulta dos pensionistas.

' Efetuar registro, atualização e consulta dos dados dos

órgãos empregadores.

251
' Efetuar a definição de cada instituição / órgão da

administração direta, indireta, dos poderes constituídos,

possa ter sua estrutura organizacional refletida no sistema.

' Efetuar e administrar a documentação digitalizada dos

beneficiários (ativos, aposentados e pensionistas).

27)
; Efetuar, administrar e registrar a vida funcional do servidor

ativo, assim como o acompanhamento de todos os tramites

de servidores aposentados, pensionistas e dependentes.

^ Manter histórico por beneficiário (ativos, aposentados e

pensionistas).

291
; Efetuar registro e controle em cadastro de falecimento de

beneficiário (ativos, aposentados e pensionistas).

^ Efetuar o cadastro do histórico de trabalho dos servidores,

destacando o tempo em RGPS e outros RPPS.

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

32)
' Efetuar o registro de períodos sem contribuição.

33)
1 Efetuar o registro de períodos de afastamento com contribuição.

' Efetuar o registro do motivo de afastamento, bem como a

parametrização do impacto na totalização do tempo.

35)
' Integrar e Efetuar consulta, por ocasião da aposentadoria,

no histórico funcional da origem.

' Aplicar as regras de negócio pra validação de dados

cadastrais tanto no ingresso como na manutenção.

37)
' Efetuar a manutenção e consulta da ficha funcional e

financeira dos servidores ativos.

' Efetuar manutenção e consulta da ficha funcional e

financeira dos servidores aposentados.

' Efetuar a manutenção dos dados pessoais e financeiros

dos pensionistas, bem como a consulta dos mesmos.

^ Efetuar o registro de gratificações por meio de fórmulas.

^ Efetuar a manutenção dos dados pessoais e financeiros, de

dependente e/ou beneficiários, bem como a consulta dos

mesmos.

' Efetuar a emissão de relatórios gerenciais e operacionais

(sintéticos e analíticos) com demonstração gráfica e estatística.

^ Efetuar a análise automática da consistência de

informações, principalmente aquelas necessárias à{

concessão do benefício.
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* Efetuar consulta no SISOB de toda a base cadastral do

BERTPREV, incluídos os dependentes.

451
1 Efetuar a exportação dos dados para o Cálculo atuarial.

461
; Efetuar a exportação dos dados para o sistema AUDESP e

e-Social.

Módulo: Gestão de Recadastramento Previdenciário

^ Efetuar acesso ao módulo por meio de navegador web,

utilizando tecnologia HTML e PDF para visualização de

relatórios;

^ Efetuar atualização dos dados Pessoais e Funcionais dos

servidores aposentados, pensionistas e ativos;

' Permitir o cadastro do histórico de trabalho dos servidores,

destacando o tempo em RGPS e outros RPPS.

' Efetuar o recadastramento utilizando-se de dispositivo

de leitura biométrica;

' Efetuar a Emissão do protocolo de recadastramento;

521
J Efetuar informação para bloqueio do pagamento de

benefícios para não recadastrados;

531
' Efetuar a emissão de relatórios de Gestão;

541
; Permitir administrar documentos digitalizados
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Módulo: Gestão de Arrecadação de Contribuições e

Compensação Previdenciária

' Efetuar acesso ao módulo por meio de navegador web,

utilizando tecnologia HTML e PDF para visualização de

relatórios;

56}
' Efetuar administração de recolhimento de contribuições

previdenciárias de cada servidor e patronal, por fonte

pagadora, de forma individualizada.

571
1 Efetuar registro mensal da remuneração e de contribuição,

bem como sua composição, do segurado e beneficiário.

' Imprimir relação de contribuintes do RPPS, com

informações de contribuição do órgão patronal e segurado.

' Efetuar Controle do recolhimento do servidor e patronal.

' Imprimir Relatórios para gestão de cobrança de

recolhimentos não efetuados.

' Efetuar emissão de extratos das arrecadações efetuadas.

' Efetuar emissão de extrato individualizado de contribuição

previdenciária.

' Efetuar emissão de relatório consolidado da arrecadação.

' Efetuar a emissão da Guia de Recolhimento de

Contribuições Previdenciárias, para comprovação de

repasse dos órgãos públicos ao RPPS, inclusive via WEB.

' Controle de recolhimento para contribuinte Facultativo (individual);

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

(individual).

' Emissão dos boletos de Arrecadação pelos órgãos

cessionários, através da internet;

' Efetuar controle das pendências geradas no processo de

arrecadação de contribuições previdenciárias.

' Possibilitar a criação de grupo de pagamento;

^ Possibilitar importar arquivos para arrecadação;

711
; Possibilitar a importação de dados cadastrais de novos

segurados e beneficiários, para possibilitar o registro da

arrecadação;

1 Possibilitar edição dos valores de contribuição par

um determinado segurado a partir do modulo de

arrecadação.

Módulo: Simulador de Aposentadorias

731
} Efetuar acesso ao módulo por meio de navegador web,

utilizando tecnologia HTML e PDF para visualização de

relatórios;

74)
} Emitir relatório consolidado contendo a situação do

segurado em relação a todas as regras de aposentadorias e

a previsão de implementação.

751
1 Emitir relatório detalhado para cada regra, contendo a

situação do segurado, previsão de implementação e
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apuração do valor do provento.

' Apurar Pedágio e Bônus, considerando o disposto no Art. 2o

da E.C. 41/2003.

' Apurar Tempo de Contribuição conforme legislação vigente,

apontando no relatório de simulação detalhada no mínimo,

o tempo total no cargo, tempo total na carreira e tempo total

no serviço público.

' Emitir relatório detalhado com a simulação de Abono de

Permanência, com demonstração da data de

implementação do direito.

' Emitir relatório detalhado para simulação de aposentadorias

especiais por exposição a agentes nocivos, demonstrando

o tempo de exposição apurado.

' Emitir relatório detalhado com Termo de Opção para

aposentadoria, contendo todas as regras em que o segurado

implementou direito.

Módulo: Gestão Processos de Benefícios

' Efetuar acesso ao módulo por meio de navegador web,

utilizando tecnologia HTML e PDF para visualização de

relatórios;

^ Efetuar análise, concessão e revisão de benefícios de

aposentadoria, conforme legislação vigente. E em caso de

revisão gerar a respectiva apostila retificatória nos moldes

previstos pelo Tribunal de contas do Estado de São Paulo.
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* Efetuar análise, concessão e revisão de benefícios de

pensão por morte, conforme legislação vigente. E em caso

de revisão gerar a respectiva apostila retificatória nos

moldes previstos pelo Tribunal de contas do Estado de São

Paulo.

' Efetuar a concessão de aposentadorias especiais por

exposição a agentes nocivos;

' Efetuar a concessão de aposentadorias por determinação judicial;

) Permitir a emissão de relatório contendo memória do

cálculo da concessão do benefício, inclusive planilha com a

apuração da média aritmética para benefícios concedidos

após a EC 41/2003.

' Efetuar apuração de Tempo de Contribuição, de acordo

com a legislação vigente.

' Efetuar / alimentar o cadastro de dependentes

previdenciários e o registro dos documentos

comprobatórios da dependência com o ex-servidor, bem

como dependência econômica, se for o caso.

' Vincular o pensionista ao servidor segurado falecido, bem

como ao grupo familiar que recebe a pensão. Deverá ser

possibilitada a consulta de pensionistas através do nome do

ex-servidor para identificar todos os pensionistas já

existentes e/ou processos em andamento.

^ Efetuar controle de reserva de cotas aos beneficiários de

pensão por morte, para casos em que houver necessidade

de comprovação da dependência ou da condição
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beneficiário pela perícia médica;

^ Efetuar registros sobre inclusões, alterações e

cancelamentos de pensão: motivo e data, bem como novo

rateio de cotas, se houver.

^ Efetuar análise, concessão e revisão de benefícios de

auxílio doença, conforme legislação vigente.

' Efetuar análise, concessão e revisão de benefícios de

salário maternidade, conforme legislação vigente.

' Efetuar análise, concessão e revisão de benefícios de

auxílio reclusão, conforme legislação vigente.

' Efetuar análise, concessão e revisão de benefícios de

salário família, conforme legislação vigente.

' Efetuar o registro do tipo de doença conforme tabela "CID"

para processos de concessão de auxílio doença.

' Efetuar o cálculo da quantidade de dias de afastamento

com a diferenciação de dias pagos pelo órgão de origem.

' Efetuar a prorrogação em dias para processos de

concessão de auxílio doença.

' Efetuar cadastro de tipos diversos de processos administrativos.

^ Efetuar elaboração e emissão de Certidão de Tempo de

Contribuição;

A Q-|\

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

^ Efetuar revisão da Certidão de Tempo de Contribuição;
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* Efetuar validação da Certidão de Tempo de Contribuição

por meio de endereço eletrônico;

' Efetuar alteração do fluxo e definição de novos perfis para

todos os tipos de processos.

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

' Efetuar a edição de documentos a partir de modelos

parametrizados com campos vinculados aos dados do

processo, contendo as funcionalidades básicas de editor de

texto com formatação, sendo elas no mínimo: Formatação

de Fonte, Tamanho de Fonte, Cor da Fonte.

' Efetuar a emissão de documentos a partir de modelos

parametrizados para cada tipo e situação de processo.

' Efetuar o registro do histórico de alteração dos documentos

emitidos a partir de modelos parametrizados.

' Efetuar a gravação do histórico de alteração dos documentos.

1101
} Efetuar incorporação dos documentos digitalizados

específicos para cada atividade de cada fluxo de trabalho

definido, ficando disponíveis em qualquer etapa do fluxo.

' Efetuar o armazenamento, paginação e acompanhamento

do processo virtual, constituindo cópia fiel do processo

físico em formato digital.

112)
' Efetuar o controle de confidencialidade dos documentos do

processo virtual.

113) V\
} Efetuar o uso de certificado digital padrão ICP-Brasil como x x
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assinatura eletrônica dos documentos anexados ao

processo, gerando arquivos assinados no padrão P7S.

1 Efetuar o uso de certificado digital padrão ICP-Brasil como

assinatura eletrônica em documentos no formato PDF.

115)
' Possibilitar o encaminhamento de processos para tomada

de decisão em relação ao deferimento do mesmo.

} Permitir a elaboração de mensagens para envio entre os

usuários, por meio de ferramenta contendo funcionalidades

básicas para anexar arquivos e edição de texto com

formatação, sendo elas no mínimo: Formatação de Fonte,

Tamanho de Fonte, Cor da Fonte.

117)
} Permitir o registro de documentos em repositório de

informações com estrutura hierárquica, contendo no

mínimo, descrição do documento, anexo e controle de

permissão.

Módulo: Portal de Autoatendimento para servidores

ativos, aposentados e pensionistas (itens abaixo

devem ser permitidos via internet em sistema seguro

protegido por usuário e senha).

118^
Efetuar acesso ao portal de autoatendimento com serviços

de atualização de dados pessoais.

119)
Efetuar a simulação de Aposentadorias para servidores ativos.

Efetuar o acompanhamento de processos de concessão de

benefícios.
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121)
} Efetuar a emissão de extrato contribuição previdenciária.

1221
1 Efetuar a emissão de guia de recolhimento de contribuição

facultativa para os servidores ativos;

123)
1 Permitir o encaminhamento de sugestões para o instituto,

por meio de formulário eletrônico que direcione às

demandas aos respectivos responsáveis.

124)
' Efetuar a emissão de Demonstrativo de Pagamento.

125)
' Efetuar a emissão de Ficha Financeira.

' Efetuar a emissão de Comprovante de Rendimentos para

fins de declaração de Imposto de Renda.

127)
' Permitir o recadastramento com proteção dos dados, não

permitindo que o usuário altere diretamente o cadastro, o

sistema deve permitir que um usuário do BERTPREV faça a

revisão e aprovação dos dados inseridos pelos segurados.

' Possuir funcionalidade de consulta a Perguntas e

Respostas mais Freqüentes (FAQ);

129)
' Possuir funcionalidade de Enquetes

Módulo: Gestão de Perícia Médica

^ Efetuar acesso ao módulo por meio de navegador web,

utilizando tecnologia HTML e PDF para visualização de

relatórios;
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131)
1 Efetuar o gerenciamento da agenda de atendimento dos médicos

peritos.

} Efetuar o agendamento, remarcação e cancelamento de

perícias agendadas.

133)
' Bloquear o agendamento de perícias concomitantes para mesmo

Médico

ou Junta Médica.

134)
1 Efetuar a informação do motivo da perícia, bem como a

parametrização dos mesmos.

135)
} Efetuar agendamento de perícia para um médico específico

ou para uma junta médica.

' Efetuar consulta do agendamento por médico ou junta médica;

137)
1 Efetuar o cadastramento de calendário específico para cada

médico perito.

} Efetuar a revisão de perícias já concluída.

139)
J Registrar o tipo de doença conforme tabela "CID" para

emissão de laudo médico.

J Efetuar a consulta de informação do CID pôr código e/ou

descrição.

141)
Possibilitar a consulta do histórico do segurado, garantindo

o sigilo de informações que são pertinentes apenas aos

médicos peritos.

142)
Manter o prontuário de cada segurado, com histórico de
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cadastro.

152)
1 Efetuar Desativação de matrícula do segurado ou

beneficiário (não processar folha em caso de falecimento,

término de pensão e reversão).

153)
} Interligar matrículas pertencentes a um mesmo beneficiário

ou segurado para fins de cálculo de imposto de renda e

limitação ao teto municipal.

154)
' Calcular automaticamente os complementos para atingir o

salário mínimo, no caso de aposentadorias ou pensões

inferiores a este valor.

155)
} Efetuar que a data de término de uma pensão além de

servir para o cálculo da proporcionalidade dentro do mês

desative a matrícula para os meses seguintes.

' Calcular automaticamente as pensões alimentícias de

acordo com os parâmetros fornecidos.

157)
} Alterar automaticamente os parâmetros vinculados, por

exemplo, ao salário mínimo, quando houver alteração

deste.

' Gerar créditos em conta em forma de arquivo (padrão

CNAB-240 ou FEBRABAN-SIACC), permitindo o registro

dos dados do crédito (nome, banco, agência, conta e valor)

para o mês em questão de modo permanente,

possibilitando consultas futuras via sistema, sem a

necessidade de manusear os arquivos em papel.

159)
Efetuar programação de descontos automáticos, como:

empréstimos, descontos parcelados e pensão alimentícia.
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todos os atendimentos, laudos, histórico da doença atual,

antecedentes, exame físico, exames complementares e

documentos relacionados.

143}
} Imprimir documentos configurados com base em modelos

pré-definidos por motivo de perícia.

' Imprimir laudo de perícia médica.

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

' Imprimir o protocolo de atendimento para o segurado.

147)
J Consultar histórico de atendimentos do paciente em um

determinado período.

' Imprimir relatórios para gestão.

149)
} Permitir a integração do ,,módulo perícia1 com os dos

dados da ficha funcional e financeira dos servidores

efetivos, junto aos sistemas de RH/folha de pagamento dos

órgãos de lotação, para fins de geração de informações

previdenciárias e concessão de benefícios, do Poder

Executivo (Administração Direta, Autárquica e Fundacional)

e Legislativo, a folha de pagamento.

Módulo: Folha de Pagamento

} Efetuar acesso ao módulo por meio de navegador web,

utilizando tecnologia HTML e PDF para visualização d

relatórios.

151)
Incluir na folha de pagamento as novas matrículas geradas pelo
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J Efetuar Consulta (visualização na tela) de todos os

relatórios, sem a necessidade de impressão.

' Possibilitar lançamento de eventos de crédito ou débito

utilizando fórmulas de cálculo.

Efetuar programação de vencimentos automáticos, como:

créditos em parcelas mensais, prêmios e bonificação

especiais.

1

Efetuar cálculo de: férias, 13° salário e rescisão.

' Gerenciar Plano de Cargos e Carreiras.

Efetuar o reajuste de benefícios com paridade, por código

de evento de crédito e com percentual distinto de reajuste

para cada código.

^ Possibilitar no reajuste de benefícios o recalculo automático

dos eventos que se utilizam de fórmulas.

^ Efetuar o reajuste de benefícios sem paridade.

J Efetuar a simulação de reajuste para análise de impacto

sem que isso altere os benefícios.

' Efetuar a reversão automática de cotas de pensão por

morte em caso de finalização de uma das cotas, seguindo

regra de reversão parametrizada.

' Efetuar validação de possíveis inconsistências por meio de

alertas e travas de segurança antes da conclusão da folha.

E possibilitar a visualização de lista de possíveis

inconsistências contendo no mínimo: Descrição da
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Inconsistência com o quantitativo de incidência na folha.

171)
' Possibilitar a visualização de lista de beneficiários, contendo no

mínimo o

nome do Beneficiário para cada possível inconsistência

encontrada na folha.

1721
; Possibilitar a comparação com SISOBI diretamente no

módulo de folha, sendo este um item de bloqueio para a

conclusão da folha.

173)
Efetuar a aprovação de lançamentos manuais na folha ou

reajuste de valores por autoridade competente.

174)
Efetuar simulação de reajuste de benefícios por

evento/verba, com base em legislação local do RPPS;

175)
' Efetuar a emissão de relatório da simulação do reajuste de

benefícios de forma sintética.

Efetuar a emissão de relatório da simulação do reajuste de

benefícios de forma detalhada.

177)
Emitir Ficha Financeira, analítica ou consolidada por períodos: mês

eano.

178) Gerar CAGED, PASEP, RAIS, SEFIP, GPS e DIRF.

179)
Efetuar exportação de dados com filtragem das informações

para consultas em planilhas do Excel.

J Imprimir documentos específicos como: recibos,

termos de responsabilidade e declaração de

dependentes.
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' Efetuar integração com o módulo financeiro

Módulo: Gestão de Protocolo, Documentos e Processos.

Efetuar acesso ao módulo por meio de navegador web,

utilizando tecnologia HTML e PDF para visualização de

relatórios;

Controle e gerenciamento de todos os processos

implantados no BERTPREV

Emissão de 2 (duas) vias de protocolo (uma para uso do

Instituto e outra para o requerente)

Manutenção e cadastro dos setores de tramitação

' Manutenção e cadastro de todos os processos

; Manutenção e cadastro das tramitações dos processos

' Controle da tramitação dos processos, contemplando

movimentação dos processos por usuário devidamente

logado.

189)
} Controle dos prazos de tramitação dos processos.

190)
' Consulta dos processos, por interessado, por número, por

assunto, por data, por setor, por responsável etc

191)
} Emissão de etiqueta para

os processos
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* Relatórios gerenciais contendo todas as informações acima descritas por

várias seleções e de diversas maneiras.

' Permitir a emissão de documentos, a partir de modelos

parametrizados, para cada tipo e situação de processo e de etapa da sua

tramitação, observando as exigências do Tribunal de Contas de São Paulo'

3. - SUPORTE

O Suporte a ser prestado pela empresa visa atender em tempo hábil, e.forma

efetiva, às necessidades de informação técnica e funcional sob a utilização do

Sistema Informatizado de Gestão Previdenciária, em casos de erros e situações

não previstas, ou necessidades de apoio operacional, assim como solução de

problemas que possam ocorrer no dia a dia da operacionalização.

As principais atribuições e responsabilidades da área de suporte que a

CONTRATADA deve exercer são:

3.1 - Atender chamados de suporte dos usuários do BERTPREV nos prazos

especificados nos níveis mínimos de serviços estabelecidos no Termo de

Referência.

3.2 - Emitir relatórios estatísticos de atendimentos

realizados, propondo melhorias baseadas nos mesmos.

3.3 - Além do suporte presencial a CONTRATADA deverá dispor de uma

equipe para atender necessidades de Suporte, remoto, via Telefone, E-mail ou

Internet, de segunda a sexta feira, das 08h00 às 17h00 horas.

4 - TREINAMENTO DE USUÁRIOS
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O processo de Treinamento realizado pela CONTRATADA deverá conter no

mínimo as seguintes atividades:

4.1- Promover a capacitação de gestores e replicadores na utilização das

funcionalidades de acompanhamento e gestão, de cada local onde o Sistema

for implantado;

I- Capacitar a equipe da Assessoria de Informática do Contratante,

indicada, na utilização das funcionalidades do software;

II- Treinar e capacitar os usuários das unidades no uso do software de

gerenciamento da informação, onde o sistema for implantado.

5) - PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO

O processo de Implantação do sistema pela CONTRATADA deverá conter no

mínimo as seguintes atividades:

5.1 - Elaboração de "Plano de Trabalho", abrangendo todas as atividades que

compõem o projeto e sua execução;

5.2 - Apresentação de "Cronograma de Trabalho" coerente com o Plano de

Trabalho apresentado, indicando as atividades relacionadas ao processo de

Implantação, Treinamento, Operação Assistida e demais itens integrantes do

contrato a ser celebrado;

5.3 - Reunião de abertura do projeto;

5.4 - Treinamento dos processos operacionais dos sistemas;

5.5 - Acompanhamento e orientação para sanar dúvidas de uso antes da

implantação.

6 - CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO
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O cronograma de implantação deve durar no máximo dois meses e deverá

abranger os seguintes itens: elaboração de plano de projeto; reunião com as partes

interessadas; recolhimento e análise da legislação; diagnóstico organizacional;

análise das customizações legais e adaptação à realidade do fluxo de processos

do bertprev; documentação de reuniões e de atividades desenvolvidas;

homologação do plano de projeto entre as partes interessadas; configuração de

ambiente tecnológico; parametrização de todos os módulos; migração dos dados

cadastrais e treinamento de usuários

7- SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - NÍVEIS MÍNIMOS DE ATENDIMENTO:

Item Título do Indicador

SUPORTE

TÉCNICO

Descrição

Finalidade Garantir a disponibilidade da solução de

modo contínuo e ininterrupto.

Metas a cumprir

I) Erros que impeçam

operacionalização do sistema:

horas corridas;

II) Erros que não impeçam

operacionalização do sistema:

horas corridas;

III) Inovação legislativa: até 10 dias

IV) Ajustes relativos à criação de

novos campos, inserções e

relatórios, considerados

a

08

a

24
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3.

4.

Instrumento de

medição

Forma de

Acompanhamento

melhorias: até 30 dias

V) Atualização de

operacionalização existente:

até 10 dias

VI) Demais ocorrências: 48 horas

Relatórios e controles do fiscal do contrato.

Acompanhamento das solicitações de

suporte técnico e seus respectivos

atendimentos devidamente solucionados.

Somente se inicia e se encerra prazo de

atendimento das solicitações de suporte

técnico em dias de expediente no Sistema de

Previdência Municipal - BERTPREV.

8) VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO:

R$ 8.615,67 mensal. R$ 103.388,00 anual.
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ANEXO VIM - MINUTA DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL 02/18 - BERTPREV

"Contrato de fornecimento de licença de uso de software

destinado à gestão de Regimes Próprios de Previdência

Social, para a área previdenciária e áreas de apoio

administrativo (cadastro, concessão de benefícios, perícia

médica, folha de pagamento, controle de arrecadação),

sistema de protocolo e controle de processos, e

autoatendimento, abrangendo instalação, implantação,

migração de dados, treinamento de usuários e suporte

durante o período contratual, que entre si celebram o

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA SP e "

Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado como

CONTRATANTE e assim simplesmente denominado, de ora em diante, o

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO

MUNICÍPIO DE BERTIOGA, com sede à Rua Rafael Costábile, n° 596, Centro,

cidade de Bertioga, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob o n°

02.581.343/0001-12, representado neste ato por seu ALEXANDRE HOPE

HERRERA, Presidente Interino da Autarquia, brasileiro, solteiro, contador, portador

da cédula de identidade RG n°. 287961138 SSP/SP e CPF/MF n°. 294796.808-58,

residente e domiciliado na Rua Dr. Amador de Aguiar, 48, Apto. 308, Maitinga,

Bertioga-SP, neste ato denominado CONTRATANTE ou simplesmente BERTPREV

e de outro lado como EMPRESA com escritório à ,

CNPJ/MF sob o n° neste ato representada por

(qualificação completa), (cargo), portador (a) da cédula de identidade RG

e CPF/MF n , doravante simplesmente denominada
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CONTRATADA, à vista do processo administrativo n° 238/18, acordam entre si, nos

termos e condições a seguir estipuladas:

Cláusula PRIMEIRA - OBJETO:

Fornecimento de licença de uso de software destinado à gestão de Regimes

Próprios de Previdência Social, para a área previdenciária e áreas de apoio

administrativo (cadastro, concessão de benefícios, perícia médica, folha de

pagamento, controle de arrecadação), sistema de protocolo e controle de

processos, e autoatendimento, abrangendo instalação, implantação, migração

de dados, treinamento de usuários e suporte durante o período contratual, de

acordo com a legislação pertinente e todas as exigências contidas no Termo de

Referência, Anexo Vil do Pregão Presencial 02/18, que passa a fazer parte

integrante do presente contrato.

Cláusula SEGUNDA - DO MODO DE FORNECIMENTO:

Trata-se de uso contínuo da licença de uso do software pelo CONTRATANTE

sendo que, a prestação de serviços de manutenção e suporte do sistema de gestão

será contratada por um período de 12 (doze) meses, dos quais estão reservados 02

(dois) meses, NO MÁXIMO, para consecução do cronograma previsto no item 6 do

Termo de Referência - Anexo VII.

Cláusula TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

3.1-0 serviço deverá ser prestado com eficiência e dentro dos parâmetros

propostos, sob pena de retenção do respectivo pagamento até sua integral

regularização, independentemente das sanções legais aplicáveis a espécie. ^
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3.2 - A Contratada deverá obedecer rigorosamente o "Plano de Trabalho",

abrangendo todas as atividades que compõem o projeto e sua execução, conforme

previsto no Termo de Referência', com especial atenção ao treinamento de pessoal

e acompanhamento e orientação para sanar dúvidas de uso antes da implantação.

3.3 - A Contratada deverá cumprir rigorosamente o "Cronograma de Implantação" e

manter os níveis mínimos de serviço previstos no Termo de Referência.

3.4 - O Suporte a ser prestado pela Contratada visa atender em tempo hábil, e

forma efetiva, às necessidades de informação técnica e funcional sob a utilização do

Sistema Informatizado de Gestão Previdenciária, em casos de erros e situações não

previstas, ou necessidades de apoio operacional, assim como solução de problemas

que possam ocorrer no dia a dia da operacionaiização.

3.5 - As principais atribuições e responsabilidades do serviço de suporte que a

CONTRATADA deve exercer são:

a. Atender chamados de suporte dos usuários da CONTRATANTE nos prazos

especificados nos níveis mínimos de serviços estabelecidos no Termo de

Referência.

b. Emitir relatórios estatísticos de atendimentos realizados, propondo melhorias

baseadas nos mesmos.

c. Além do suporte presencial, a CONTRATADA deverá dispor de uma equipe para

atender necessidades de Suporte, remoto, via Telefone, E-mail ou Internet, de

segunda a sexta feira, das 08h00 às 17h00 horas.

3.6 - Será de responsabilidade da CONTRATADA o sigilo absoluto e a

confidencialidade de todos e quaisquer dados pessoais e financeiros dos usuários

do sistema, bem como dos segurados ativos e inativos cadastrados pela

Contratante, devendo adotar rotinas de segurança em ambiente web e outras
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exigidas pela Contratante, podendo, em caso de vazamento de dados, ser

responsabilizada civil e criminalmente, inclusive, na pessoa de seus responsáveis

legais, além das sanções administrativas previstas na Lei de Licitações.

Cláusula QUARTA - DO RECEBIMENTO:

O recebimento definitivo do objeto licitado e a conseqüente homologação e

contratação para início dos serviços consistentes em migração de dados,

cadastramento e instalação, ficam condicionados à conclusão da Demonstração

Técnica, tudo em conformidade com o Termo de Referência anexo ao edital.

Cláusula QUINTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação

orçamentária nD 3.3.90.39.11 suplementadas se necessário no presente exercício, e

dos exercícios seguintes.

Cláusula SEXTA - MODO DE REMUNERAÇÃO:

O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária emitida em favor da

CONTRATADA, mensalmente, tratando-se, pois de serviços de manutenção e

suporte técnico contínuos, e pelo período contratado, em no máximo 10 dias após a

data da efetiva apresentação da nota fiscal com a descrição dos serviços realizados,

em conformidade com a proposta de preço e cronograma previstos no edital, e

confirmação dos serviços por parte do gestor do contrato.

Sede - R. Rafael Costábile, n° 596, Centro, Bertioga SP, CEP: 11.250-000

Fone 13 3319-9292 - E-mail: contato@bertprev.sp.gov.br



de kJ'PewídêrMsia Ófocial doa

kJáó/lce<í> da Q/f%it/mcéÂèo> de
7 a

ESTADO DE SÃO PAULO

"NOSSA MISSÃO É GARANTIR PARTE DO SEU FUTURO"

Cláusula SÉTIMA - DO VALOR: 0 valor global do presente contrato licitado é de

R$ xxxx (xxxxxx) mensal, conforme preços da proposta adjudicada da

CONTRATADA, sendo que o valor mensal variará de acordo com os Módulos que

forem sendo contratados ao longo da vigência do contrato, de acordo com a

demanda da Autarquia, conforme previsão contida no item 6 do Edital - Proposta

Comercial.

7.1 - Nos preços propostos estão inclusos e previstos todos e quaisquer encargos

inerentes ao cumprimento integral do objeto da contratação, considerando mão de

obra para a execução de serviços e fornecimento dos materiais e aparatos

necessários, na conformidade do termo de referência anexo ao Edital do pregão.

Cláusula OITAVA - DO PRAZO: O presente contrato terá vigência por 12 (doze)

meses, contados a partir da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado, a

critério das partes, até pelo mesmo período, mediante termo expresso, limitado à

disposição contida no artigo 57, II da Lei 8.666/93.

8.1 Em prorrogação, o vaior será reajustado com base no IPCA do período, ou outro

que viera substituí-lo.

Cláusula NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Além das obrigações

contidas no Edital do Pregão n° 02/2018, no Termo de Referência, e neste Contrato,

por determinação legal, a Contratada obriga-se a:
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a) executar os serviços objeto deste Contrato de acordo com as especificações e/ou

norma exigidas;

b) indicar a localização física e das instalações da empresa - o endereço do pessoal

técnico responsável pela realização do objeto do contrato, com telefones para

atendimento aos chamados, caso seja necessário;

c) promover, por sua conta e risco, o transporte dos equipamentos, materiais e

utensílios necessários à execução dos serviços objeto deste Contrato;

d) zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados;

e) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou

venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do

presente Contrato;

f) observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas a

prestação dos seus serviços;

g) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo material causado a Contratante e/ou

a terceiros;
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i) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às

repartições competentes, necessários à execução dos serviços objeto do

presente Contrato;

i) comunicar a CONTRATANTE, qualquer anormalidade que interfira no bom

andamento dos serviços, objeto do presente Contrato;

j) Arcar com as despesas com deslocamento da fiscalização e supervisão dos

serviços.

k) manter suas condições de qualificação durante todo o decorrer da execução

contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

Cláusula DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Além das obrigações

contidas no Edital do Pregão n° 02/2018 e neste Contrato por determinação legal, a

Contratante obriga-se a:

a) Planejar os serviços e rotina de funcionamento de modo a não interferir na

execução do objeto do presente contrato quando acionada a Contratada;

b) Designar servidor do seu quadro efetivo para acompanhar, fiscalizar e receber a

execução de serviços prestados por força do presente contrato;
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c) Fornecer à CONTRATADA, quando por este solicitado, todos os dados,

elementos, arquivos e acessos de informações necessárias para a perfeita execução

do objeto do contrato.

Cláusula DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO:

11.1. O presente contrato poderá ser rescindido, nos termos do artigo 77 e

seguintes da Lei n° 8.666/93, ficando reconhecidos os direitos da CONTRATANTE

dali oriundos, pelos seguintes motivos:

11.1.1 Inadimplência de cláusula contratual;

11.1.2 Inobservância de especificações e de recomendações fornecidas pela

CONTRATANTE;

11.1.3 Interrupção da prestação de serviço por exclusiva responsabilidade da

CONTRATADA, sem justificativa apresentada e aceita pela CONTRATANTE;

11.1.4 Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da CONTRATADA;

11.1.5 Cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, do objeto

deste contrato;

11.1.60 não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas deste

CONTRATO, bem como a lentidão ou o atraso injustificado, que venha a prejudicar

os prazos contratados;

11.1.7 A qualquer tempo, independentemente de intervenção ou notificação judicial

ou extrajudicial, se durante a vigência deste CONTRATO qualquer uma das
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PARTES vier a sofrer intervenção governamental, tiver homologado pedido de

recuperação extrajudicial, deferido pedido de recuperação judicial ou decretada sua

falência, ou ainda, vier a dissolver-se consensual ou judicialmente;

11.1.8 Razões de relevante interesse público, justificadas e determinadas pelo

CONTRATANTE;

11.1.9 A suspensão por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 90

(noventa) dias, salvo em casos de força maior, ou ainda, por repetidas suspensões

que totalizem o mesmo prazo;

11.2 O descumprimento de qualquer das cláusulas aqui avençadas constituirá

motivo justo para a parte lesada rescindir o presente contrato, sem obrigação a

indenização, observado o contraditório e a ampla defesa, fixando-lhe o prazo de 10

(dez) dias para defesa, providências corretivas ou para regularização de débitos.

11.3. Decorrido o prazo referido no item anterior, sem que haja comprovação da

adoção da providência pertinente, estará o ajuste rescindido de pleno direito,

independente de notificação ou de qualquer outra medida, cessando de imediato a

prestação de serviço.

CLÁUSULA DECIMA-SEGUNDA: Das Penalidades

12.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela

CONTRATADA, sem justificativa aceita pelo BERTPREV, resguardados os preceitos

legais pertinentes, em especial o Decreto Municipal 2.226/14

(http://bertioqa.sp.aov.br/wpcontent/uploads/2014/ll/BOM 639 WEBI.pdfí, ^poderá

aplicar as seguintes sanções:
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12.1.1.Advertência;

12.1.2 Multa de mora, no percentual correspondente a 0,3%, calculada sobre o valor

total da contratação, por dia de inadimplência da execução, até o 30° dia de atraso,

caracterizando inexecução parcial;

12.1.3. Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada

sobre o valor total estimado da contratação, pela inadimplência além do prazo do

subitem anterior, caracterizando inexecução total do mesmo, com conseqüente

cancelamento do empenho ou documento equivalente;

MA A. Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de

contratar com o BERTPREV, por prazo de até 2 (dois) anos;

12.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o BERTPREV,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que

será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o BERTPREV pelos

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada.

12.2. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas

isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, inclusive as

previstas na Lei 8.666/93, e responsabilização da CONTRATADA por eventuais

perdas e danos causados ao BERTPREV ou a terceiros a ele vinculados.

12.3 O valor da multa aplicada, nos termos dos itens 12.1.2 e 12.1.3. será retido de

pagamento devido pelo CONTRATANTE ou cobrado judicialmente, sendo corrigido

monetariamente, de conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial,

até a data do efetivo recolhimento.

12.4. A aplicação da multa NÃO:
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12.4.1 Impede a CONTRATANTE de rescindir unilateralmente o contrato;

12.4.2.Impede a imposição das penas de suspensão temporária para participar de

licitações, de impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar

ou contratar;

12.4.3 Prejudica a decadência do direito à contratação, nem aplicação de outras

penalidades cabíveis;

12.4.4 Desobriga a CONTRATADA de reparar eventuais danos, perdas ou prejuízos

que por ação ou omissão tenha causado.

12.5 As multas são autônomas, isto é, a aplicação de uma não exclui a outra e

serão calculadas, salvo exceções, sobre o valor global do contrato.

12.6. A contagem do período de atraso na execução será realizada a partir do

primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o

cumprimento da obrigação.

12.7. A suspensão temporária impedirá a CONTRATADA de licitar e contratar com

o BERTPREV pelos seguintes prazos:

12.7.1. 6 (seis) meses, nos casos de:

a) Alteração da qualidade da prestação do serviço, especialmente quanto a não

atualização do mesmo frente aos dispositivos legais;

12.7.2. . 12 (doze) meses, nos casos de retardamento imotivado da execução

do serviço;
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12.7.3. 24 (vinte e quatro meses), nos casos de:

a) Paralisação do serviço sem justa fundamentação e previa comunicação ao

BERTPREV;

b) Praticar ato Ilícito visando a frustrar os objetivos da contratação no âmbito do

BERTPREV;

c) Sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no

recolhimento de qualquer tributo.

12.8. A CONTRATADA será declarada inidônea, ficando impedida de licitar e

contratar com o BERTPREV, por tempo indeterminado caso não venha a:

12.8.1. Regularizar a inadimplência contratual nos prazos estipulados nos itens

anteriores; ou

12.8.2. Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a

Administração Pública, em virtude de ato ilícito praticado.

Cláusula DECIMA-TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:

13.1-0 presente contrato regular-se-á por suas cláusulas, pelos preceitos do

Direito Público e pelo disposto na Lei Federal n° 8.666/93, aplicando-se,

subsidiariamente, as disposições de direito privado e os princípios da teoria geral

dos contratos;
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13.2-0 presente contrato vincula-se, para todos os fins de direito, ao antecessor

edital pertinente à licitação instaurada, o Pregão n° 02/2018, proveniente do

Processo Administrativo n° 238/2018, e aos termos da proposta adjudicada.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA: Da Publicação do Contrato

O CONTRATANTE providenciará a publicação do resumo do presente contrato,

conforme o disposto no Artigo n°61, Parágrafo Único, da Lei n° 8.666/93, atualizada

pela Lei n° 8.883/94.

Cláusula DECIWIA-QUINTA - FORO: As partes elegem o Foro da Comarca de

Bertioga/SP, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja,

para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E por estarem às partes, concordes com as cláusulas acima, mandam lavrar o

presente Contrato, que depois de lido e achado conforme, vai assinado, em 2 vias,

pelos Contratantes e testemunhas abaixo, a fim de que produza os devidos efeitos

legais.

Bertioga, xx de xxxxxxxxxxxxxxx de 2018.
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BERTPREV - ALEXANDRE HOPE HERRERA

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

NOME DA EMPRESA

Testemunhas:

1) Nome: RG nc

2) Nome: RG nc
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