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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 
DE SILVA JARDIM – IPSJ/RJ 

EDITAL DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL N° 02/2021 
 
Preâmbulo 
 
O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Silva Jardim 
torna pública para conhecimento dos interessados que a Equipe de Pregão, 
constituída pela Portaria nº 057– IPSJ, fará realizar uma licitação por Pregão, na 
forma Presencial, em decorrência da autorização da Exma. Sra. Presidente em 
observância às cláusulas dispostas neste Edital. 
 
Processo Nº 02/2021 
TIPO: Menor Preço Global 
 
DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS  : 04/11/2021 
HORÁRIO DE INÍCIO: 14 h 
 
LOCAL:Rua Miguel Mendes da Costa Leal nº 168- Reginópolis- Silva Jardim – RJ 
Telefone.: 22- 26680625 
 
LEGISLAÇÃO PERTINENTE: A presente licitação será regida pelas normas da 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como do Decreto nº 1571 de 12 de 
setembro de 2013, aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei nº 8666/93 
e pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, Lei complementar 68 de 23 de dezembro de 2009 
observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas 
legais, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no 
presente Edital. 
 
O PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL a que se refere este Edital poderá ser 
adiado ou revogado por interesse público, ou anulado, nos termos da Lei, sem que 
caiba aos licitantes qualquer direito a reclamação ou indenização, por esses fatos, 
de acordo com o disposto no art. 49 da Lei nº 8666/93. 
Os interessados poderão retirar o Edital, contendo todas as especificações, bem 
como obter esclarecimentos e dirimir dúvidas quanto às disposições, até o dia 
anterior à data de recebimento da documentação de habilitação e das propostas 
financeiras no setor de licitação localizado no endereço citado acima, no horário das 
10:00 às 14:00 h ou pelo e.mail : ipsj@ipsj.rj.gov.br (solicitação, envio de 
recebimento, assinado, carimbado e envio de edital) 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ipsj@ipsj.rj.gov.br
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1- ANEXOS DO EDITAL:  
1.1 – Constituem anexos ao presente Edital e dele fazem parte integrante: 
      - Anexo I – Termo de Referência 
      - Anexo II - Item para Proposta Detalhada 
      - Anexo III - Valor Máximo 
      - Anexo IV - Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e 
sobre fatos impeditivos* 
     - Anexo V -Termo de credenciamento* 
     - Anexo VI - Declaração de ME ou EPP* 
     - Anexo VII - Declaração de não Empregar Menor* 
     - Anexo VIII - Minuta do Contrato* 
ATENÇÃO:  * Os anexos  IV, V e VI seguem junto à Credencial e o anexo VII 
junto à Habilitação 
 
2- DO OBJETO 
 

2.1 –Contratação de empresa especializada em serviços de concessão de direito de 
licença de uso de softwares de Gerenciamento de Tempo de Contribuição e Folha 
de Pagamento Previdenciária, para gerenciamento dos dados previdenciários, 
compreendendo locação de direito de uso determinado de sistema integrado de 
informática, implantação, conversão de dados, treinamento, para o Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Silva Jardim/RJ, pelo período 
de 12 (doze) meses. 

 
 
3- PRAZO/ FORMA/ LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
       
3.1 – A execução será conforme Termo de Referência expedido pelo IPSJ (Anexo I). 

3.1.1 – Da execução do objeto: 

            a) Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá, 
rejeitá-lo no todo ou em parte, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

3.2 - Os serviços só iniciarão após assinatura do contrato. 

3.3 - Local de execução dos serviços: Rua Miguel Mendes da Costa Leal nº 168- 
Reginópolis– Silva Jardim. 

3.4 -  O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data da 
assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado por igual período conforme art. 
57 da Lei 8666/93 e alterações. 

 
4- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
4.1- Poderão participar deste Pregão quaisquer empresas que: 
4.1.1- atenderem todas as exigências inclusive quanto à documentação constante 
neste Edital e seus anexos; 
4.1.2- detenham atividades pertinentes e compatíveis ao objeto deste Pregão. 
4.1.3- atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos 
neste edital; 
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4.1.4- comprovem possuir os documentos necessários de 
habilitação previstos neste edital. 
4.1.5- A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de 
todos os termos, cláusulas e condições deste Edital. 
 
4.2- Não poderão concorrer neste Pregão as empresas: 
4.2.1-  Suspensas do direito de licitar, no prazo e nas condições de impedimento, 
bem como as declaradas inidôneas pela Administração Pública Direta ou Indireta, 
inclusive Fundações, nos níveis Federal, Estadual ou Municipal. 
4.2.2- Não será permitida a participação de mais de uma empresa sob o controle 
acionário de um mesmo grupo de Pessoas Físicas ou Jurídicas. 
4.2.3 – Não será permitida a participação de consórcios. 
 
5- DOS PREÇOS ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO 
 
5.1- O preço global estimado pela administração para a aquisição do objeto deste 
edital, é de R$ 66.667,00 (sessenta e seis mil seiscentos e sessenta e sete reais) 
aproximados. 
5.2- O objeto poderá sofrer acréscimos ou supressões nos limites previstos no art. 
65, §§1º e 2º, da Lei 8.666/93. 
 
6- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
6.1 – As despesas decorrente da presente contratação correrá às contas da Dotação 
Orçamentária nº 40.01.091220001.2.001.3390.39.00.00 – IPSJ. 
 
7- DO REAJUSTAMENTO 
 
7.1- Os preços que vierem a ser pactuados, por decorrência desta licitação, serão 
fixos e irreajustáveis pelo período de 01 (um) ano. 
7.1.1 – No caso de prorrogação do prazo contratual e desde que observado o 
interregno mínimo de um ano, contado da data limite para apresentação da 
proposta, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos 
financeiros do último reajuste ocorrido, os valores contratados poderão ser 
reajustados utilizando-se a variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM), 
instituído pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 
8- FATURAMENTO 
 
8.1 – A fatura será expedida para rigorosa conferência e posterior atestado Pela 
Gerência Administrativa e Gerência Financeira. 
 
9 - FORMA DE PAGAMENTO 
 
9.1– O pagamento será efetuado mensalmente, após entrega, conforme Nota Fiscal, 
devidamente atestada pela Gerência Administrativa e Gerência Financeira.  
9.2- A licitante contratada deverá apresentar a documentação para cobrança 
respectiva, até o 5º (quinto) dia útil posterior à data final do período de adimplemento 
da obrigação. 
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9.3- O pagamento será efetuado pelo IPSJ até o 30º (trigésimo) dia 
corrido, após entrega e respectiva Nota Fiscal, a contar da data final do período de 
adimplemento da obrigação, cumpridas as formalidades legais e contratuais 
previstas, exclusivamente mediante crédito em conta-corrente da contratada. 
9.4– Os pagamentos serão efetuados após a regular liquidação da despesa, nos 
termos do art. 63 da Lei Federal n.° 4.320/64, obedecido ao disposto no art. 73 da 
Lei Federal n.° 8.666/93. 
9.5- Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso 
decorra de culpa do IPSJ, o valor devido será acrescido de 0,1% (um décimo por 
cento) a título de multa, além de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia 
de atraso, a título de compensação financeira, a serem calculados sobre a parcela 
devida. 
9.6- O pagamento da multa e da compensação financeira a que se refere o subitem 
anterior será efetivado mediante autorização expressa da Exma. Sra. Presidente, em 
processo próprio, que se iniciará com o requerimento da licitante contratada dirigido 
ao mesmo. 
9.7- Caso o IPSJ efetue o pagamento devido à CONTRATADA em prazo inferior a 
30 (trinta) dias, será descontado da importância devida o valor correspondente a 
0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de antecipação. 
9.8- No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobrança, estes serão 
devolvidos à CONTRATADA para retificação ou substituição, passando o prazo de 
pagamento a fluir, então, a partir da reapresentação válida desses documentos. 
 
10 – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 
 
10.1 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
10.1.1- Executar os serviços solicitados pelo IPSJ; 
10.1.2- Cumprir rigorosamente o Código Civil e as Normas Técnicas da ABNT. 
10.1.3- Cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e seus anexos; 
10.1.4- Aceitar acréscimos ou supressões do objeto do edital nos limites fixados no 
art.65 §§1º e 2º, da Lei 8.666/93. 
10.1.5- Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que 
julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem na Execução do 
Objeto. 
10.1.6- Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e 
prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes da execução do objeto deste Contrato, respondendo por si e por seus 
sucessores; 
10.1.7- Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo 
administrativo, durante todo o prazo de execução contratual. 
 
10.2- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
10.2.1- Solicitar, na data da abertura dos envelopes da presente licitação e se julgar 
necessária, a presença de servidor do IPSJ, do setor solicitante. 
10.2.2- Proporcionar todas as facilidades para a contratada executar o objeto 
fornecendo todo tipo de informação interna essencial à execução, permitindo o 
acesso dos profissionais da contratada às suas dependências. Estes profissionais 
ficarão sujeitos a todas as normas internas da contratante, principalmente as de 
segurança, inclusive aquelas referentes à identificação, trajes, trânsito e 
permanência em suas dependências. 
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10.2.3- Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as 
condições de preço e prazo estabelecidos neste Edital; 
10.2.4- Fiscalização sob o aspecto quantitativo e qualitativo; 
10.2.6- Comunicar prontamente à contratada qualquer anormalidade na execução 
dos serviços, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as 
especificações e condições estabelecidas; 
10.2.7 – Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado no Edital. 
 
11- DO CREDENCIAMENTO 
 
11.1- As empresas participantes poderão ser representadas na sessão do Pregão 
por seu representante legal, munido de sua Cópia da Carteira de identidade 
(acompanhada de original ou autenticada em cartório) e do documento 
credencial (Anexo V) que lhe dê poderes para formular ofertas e lances verbais, 
negociar preços, declarar a intenção de interpor recursos, bem como praticar os 
demais atos pertinentes ao certame. 
11.1.1-  A documentação mencionada acima deverá ser entregue ao Pregoeiro fora 
de qualquer envelope, no momento do início da sessão. 
11.1.2- Entende-se por documento credencial: 
a) Estatuto/Contrato Social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, 
dirigente ou assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura; 
b) procuração ou documento equivalente da licitante com poderes para que a 
pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste 
Pregão, junto ao Estatuto/Contrato Social, identificando/qualificando a pessoa que 
assina o documento. 
11.1.3- As sociedades anônimas deverão apresentar cópia da ata da Assembleia 
Geral ou da reunião de Conselho de Administração atinente à eleição e ao mandato 
dos atuais administradores, que deverá evidenciar o devido registro na junta 
comercial pertinente ou a publicação prevista na Lei nº 6.404/76 e suas alterações. 
11.1.4- As licitantes poderão apresentar apenas um representante ou procurador, 
para o bom andamento da sessão pública. 
11.1.5- É vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado 
representar mais de uma licitante, sob pena de afastamento do procedimento 
licitatório das licitantes envolvidas. 
11.1.6- Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não 
estejam munidos dos documentos de credenciamento. A ausência desta 
documentação implicará impossibilidade da formulação de lances após a 
classificação preliminar, bem como a perda do direito de manifestar intenção de 
recorrer das decisões da Pregoeira, ficando o representante da licitante impedido de 
se manifestar durante os trabalhos. 
 
11.1.7- Microempresas/Empresas de Pequeno Porte 
11.1.7.1- As microempresas e empresas de pequeno porte, para utilizarem as 
prerrogativas estabelecidas na Lei Complementar nº 123/06, deverão apresentar, 
fora dos envelopes, declaração de que ostentam essa condição e de que não se 
enquadram em nenhum dos casos enumerados no § 4º, do art. 3º, da referida Lei 
(ANEXO VI). 
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11.1.8- Os documentos apresentados para o credenciamento 
deverão estar em plena validade e poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente ou com firma 
reconhecida, quando for o caso, ou por servidor da Administração ou 
publicação em órgão da imprensa oficial. A exibição do documento original à 
Pregoeira dispensa a autenticação em cartório.  Não será permitida a fotocópia 
de documentos no ato do certame. O Anexo V deverá ser apresentado em 
original. 
 
12- DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
12.1- No local, dia e hora previstos neste edital, em sessão pública, a Equipe de 
Pregão prestará os esclarecimentos sobre a condução do certame aos interessados 
ou seus representantes que: 
12.1.1- apresentarão, de forma avulsa, a declaração de que cumprem 
plenamente os requisitos de habilitação e de não estarem impedidas de 
participar de licitações e de contratar com a Administração Pública em razão 
de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação, na forma do 
Anexo IV, nos termos do art. 4º, VII, da Lei nº 10.520, de 17.07.02, sem inseri-la em 
qualquer dos dois envelopes mencionados abaixo (Proposta Comercial e 
Habilitação); 
12.1.2- entregarão, em envelopes distintos, “A” e “B” fechados e indevassáveis, nos 
termos abaixo, a Proposta Comercial e os documentos exigidos para a habilitação, 
respectivamente, constando na parte externa a razão social e o endereço da 
proponente. 
12.1.2.1- No envelope contendo a proposta comercial: 
 

ENVELOPE “A” 
“PROPOSTA COMERCIAL” 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02 
ABERTURA:04/11/2021, ÀS 14 h 

PROC. Nº 553/2021 
NOME E ENDEREÇO COMPLETO DA LICITANTE 

 

12.1.2.2- No envelope contendo a documentação: 
 

ENVELOPE “B” 
“DOCUMENTAÇÃO” 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021 
ABERTURA: 04/11/2021, ÀS 14 h 

PROC. Nº  553/2021 
NOME E ENDEREÇO COMPLETO DA LICITANTE 

 

12.1.2.3- Os dois envelopes deverão estar endereçados na maneira exposta a 
seguir, sob pena de não serem aceitos pela Equipe de Pregão: 
 
 
Ao Instituto de Previdência dos Serv. Públicos do Município de Silva Jardim 
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A/C do Pregoeiro 
Rua Miguel Mendes da Costa Leal- nº 168 – Reginópolis -Silva Jardim/RJ 
 
 
12.2- Após o início da sessão e entrega dos envelopes das licitantes presentes, 
nenhum outro envelope será recebido, tampouco será permitida a sua troca. 
12.3- Todos os documentos de habilitação apresentados pelas licitantes deverão 
estar rubricados por seu representante legal ou preposto e numerados em 
sequência crescente e também deverá constar índice relacionando os documentos e 
suas respectivas páginas. Esta condição visa a agilizar os procedimentos de 
conferência da documentação, cujo desatendimento não acarretará a inabilitação da 
licitante. 
12.4- Após a fase de credenciamento das licitantes, o Pregoeiro procederá a 
abertura das propostas comerciais, verificando, preliminarmente, a conformidade 
das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório e seus 
anexos, com a consequente divulgação dos preços ofertados pelas licitantes 
classificadas. 
12.5- No caso excepcional de a sessão do Pregão vir a ser suspensa antes de 
cumpridas todas as suas fases, os envelopes ainda não abertos, devidamente 
rubricados, ficarão sob a guarda do Pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e 
com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos 
trabalhos. 
 
13- DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
13.1 – Somente será aceita a Proposta Financeira que estiver preenchida em 
impresso original com o logotipo da Empresa contendo todas as informações 
solicitadas, conforme o impresso padronizado fornecido pela Administração 
(Anexo II). 
13.2- A Proposta Financeira deverá ser representada em envelope fechado e 
indevassável, contendo, exatamente, elementos que permitam a identificação da 
licitante e da presente licitação, vedado o recebimento do envelope fora da reunião; 
13.3- O envelope “A”, com o título “PROPOSTA COMERCIAL”, deverá conter: 
13.3.1- a proposta comercial da licitante, em conformidade com o Anexo II, 
devidamente preenchida, sem alternativas, opções, emendas, ressalvas, borrões, 
rasuras ou entrelinhas, e nela deverão constar: 
a) identificação social, número do CNPJ, assinatura da proponente, referência a esta 
licitação, número de telefone/fax, endereço, dados bancários e data; 
b) indicação do prazo de validade da proposta comercial, que será de 60 (sessenta) 
dias, contados da data de sua entrega ao Pregoeiro; 
c) declaração da licitante de que no valor ofertado estão incluídas todas as despesas 
com encargos fiscais, comerciais, sociais e demais pertinentes ao objeto da 
licitação. 
d) valores em reais especificados em algarismos. 
e) descrição clara e detalhada dos itens cotados, inclusive as marcas e/ou 
referências dos mesmos, quando for o caso, de acordo com as especificações do 
Anexo II. 
13.4- As propostas deverão ser formuladas com base neste Edital. 
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13.5 - Após a apresentação da Proposta de Preços, não mais 
caberá desistência do valor proposto ou dos lances ofertados, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro, sujeitando-se a 
Proponente às sanções legais. 
13.6 - Não serão aceitas propostas com emendas, ressalvas ou rasuras de qualquer 
tipo. 
13.7- A Proposta será obrigatoriamente assinada pelo representante legal ou sócio 
proprietário.    
13.8- As propostas comerciais que atenderem aos requisitos desta licitação serão 
verificadas pelo Pregoeiro quanto a erros aritméticos, que, caso seja necessário, 
serão corrigidos da seguinte forma: 
a) se for constatada discrepância entre valores grafados em algarismos e por 
extenso, prevalecerá o valor por extenso; 
b) se for constatada discrepância entre o produto da multiplicação do preço unitário 
pela quantidade correspondente, prevalecerá o preço unitário; 
c) se for constatado erro de adição, subtração, multiplicação ou divisão, será 
considerado o resultado corrigido; 
d) caso a licitante não aceite as correções realizadas, sua proposta comercial será 
desclassificada. 
13.9– As proponentes arcarão com todas as despesas relativas à apresentação das 
suas propostas. O IPSJ, em nenhuma hipótese, será responsável por tais custos, 
quaisquer que sejam os procedimentos seguidos no pregão ou os seus resultados. 
 
14- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS   
 
14.1- Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério do 
MENOR PREÇO GLOBAL. 
14.2 - Os procedimentos deste PREGÃO serão conduzidos pelo Pregoeiro, seguindo 
a legislação vigente. 
14.3 - Verificada a regularidade formal dos envelopes em atendimento à exigência 
do Item 12, o Pregoeiro procederá a abertura dos envelopes das propostas de 
preços, que serão rubricados e analisados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. Em 
seguida, será dada vista das propostas aos representantes dos licitantes, que 
deverão rubricá-las, devolvendo-se à Pregoeiro. 
14.4 - A proposta de preços será verificada, quanto ao atendimento das condições 
aqui expressas, sendo desclassificada aquela que estiver em desacordo com 
qualquer exigência disposta neste Edital e seus ANEXOS, contiver vícios, quer por 
omissão e/ou irregularidades ou defeitos, capazes de dificultar o julgamento, e que 
não forem passíveis de saneamento na própria sessão, ou, apresentado com preço 
excessivo em relação ao estabelecido pelo Instituto ou for manifestamente 
inexequível, assim considerada aquela que não venha a ter demonstrado sua 
viabilidade, através de documentos do licitante, que comprovem que os custos de 
insumos são coerentes com os do mercado. 
14.4.1 – Caso hajam preços considerados aparentemente inexequíveis, os licitantes 
deverão apresentar sua exequibilidade. 
14.5-  Ofertas ou vantagens não previstas serão desconsideradas.  
14.6- Serão classificados pelo Pregoeiro o autor da proposta de MENOR PREÇO 
GLOBAL e todos os demais licitantes que tenham apresentado propostas em 
valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à de menor preço, 
podendo ser classificadas todas as demais, se for o caso, a critério do Pregoeiro.  
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14.7- Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições 
definidas no item 14.6 o Pregoeiro proclamará a classificação preliminar dos 
licitantes com as três melhores propostas, que poderão participar dos lances 
verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos, podendo ser classificadas todas 
as demais, se for o caso, a critério do Pregoeiro. 
14.8- Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa, por 
meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, iniciando-
se pelo autor da proposta classificada de maior preço. 
14.9- Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será 
realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 
14.10 - O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, na forma 
dos itens 14.6 e 14.7, a apresentar os lances verbais, a começar pelo autor da 
proposta classificada de maior preço, seguido dos demais, em ordem decrescente 
de valor. 
14.11 - O Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para a fase 
de formulação de lances verbais, mediante prévia comunicação aos licitantes e 
expressa menção na ata da Sessão. 
14.12 - Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele 
que for recebido primeiro. 
14.13 - A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do 
último preço apresentado pelo licitante para efeito de reordenação da classificação. 
14.14 - A desistência dos lances já ofertados sujeitará o licitante às penalidades 
previstas neste edital. 
14.15 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo 
Pregoeiro, os licitantes classificados manifestarem seu desinteresse em apresentar 
novos lances. 
14.16 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, caberá 
ao Pregoeiro examinar a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e 
valor, decidindo motivadamente. 
14.17- A licitante vencedora deverá encaminhar a proposta comercial, com os 
respectivos valores readequados ao valor total vencedor, no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, contados da declaração do vencedor. 
14.18 - Sendo aceitável a proposta final classificada em primeiro lugar, será aberto o 
envelope contendo a documentação de habilitação, para confirmação das suas 
condições de habilitação. 
14.19 - Caso a licitante vencedora desatenda as exigências de habilitação, a 
Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, 
verificando, conforme o caso, a aceitabilidade da proposta e o atendimento das 
exigências de habilitação, até que um licitante cumpra as condições fixadas neste 
edital, sendo o objeto do certame a ela adjudicado quando constatado o 
desinteresse das demais licitantes na interposição de recursos. 
14.20 - O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante vencedor para que 
seja obtido melhor preço aceitável, devendo esta negociação se dar em público e 
formalizada em ata. 
14.21- Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as 
ocorrências relevantes e, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e demais membros 
da Equipe de Apoio, bem como pelas licitantes presentes.  
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14.22- Nas fases de julgamento das propostas e de habilitação, o 
Pregoeiro 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 validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 
 
15.- MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
15.1- A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, nos 
termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, com preços iguais ou até 5% 
(cinco por cento) superiores à proposta de menor preço, será convocada para 
apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o 
encerramento dos lances, sob pena de preclusão, de acordo com o estabelecido no 
§3º do art. 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 
15.2- Não ocorrendo a apresentação da proposta da microempresa ou empresa de 
pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas, na ordem 
classificatória, as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese acima, 
para o exercício do mesmo direito. 
 
16– DA ABRANGÊNCIA DOS PREÇOS PROPOSTOS 
 
16.1 - Os preços propostos pela CONTRATADA devem abranger o pagamento de 
todas as obrigações a seu cargo, bem como: 
a) Os encargos fiscais eventualmente incidentes ou que venham incidir sobre o 
objeto deste; 
b) Todas e quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas, necessárias para dar 
exato cumprimento ao presente contrato; 
c) Danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de sua 
culpa ou dolo na execução do Contrato conforme Art. 70 Caput da Lei 8666/93. 
 
17- DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO 
 
17.1 - DO ENVELOPE “B” - DA HABILITAÇÃO 
Para habilitar-se na presente licitação, o licitante deverá apresentar, no envelope 
supracitado, devidamente fechado e identificado, conforme indicado neste edital, a 
seguinte documentação e na forma estabelecida: 
 
17.1.1 - Habilitação Jurídica: 
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, em forma consolidada, ou 
acompanhado de suas alterações, tudo devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações ou cooperativas, 
acompanhados, ainda, de documento de eleições de seus administradores; 
c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhado da prova 
da composição da diretoria em exercício; 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
e) Identidade do sócio-administrador da empresa. 
 
17.1.2- Qualificação econômico-financeira: 
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a) A Prova de capital integralizado ou de patrimônio líquido no 
mínimo de 5 % (cinco por cento) sobre o valor estimado da licitação, na forma 
prevista pelos parágrafos 2º e 3º do art. 31 da lei federal nº 8.666/93. 
 
17.1.3- Qualificação técnica: 
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente com o objeto 
da licitação, mediante apresentação de 02 (dois) atestados ou certidões fornecidas 
(os) por pessoa jurídica de direito público ou privado, com clara identificação de seu 
subscritor. 
 
17.1.4 - Regularidade Fiscal: 
 
a) Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 
b) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, da sede do licitante; 
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através da Certidão Conjunta 
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
d) Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei; 
e) Declaração do licitante nos termos do modelo que integra o Anexo VII deste 
edital, de que não possui em seu quadro funcional nenhum menor de dezoito anos 
desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por 
menor de dezesseis anos na forma do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal 
e de acordo com o inciso V do art. 27 da Lei federal 8.666/93, acrescido pela Lei 
Federal nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/02; 
f) Certidão Negativa de ICMS ou Certidão Para Não Contribuinte do ICMS, 
acompanhada da Certidão Negativa de Débitos da Dívida Ativa do Estado. 
g) Inscrição Estadual ou Municipal; 
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, na forma da Lei nº 12.440/11; 
 
 
17.1.4.1- Microempresas e empresas de pequeno porte: 
17.1.4.1.1- a microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar os 
documentos de regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restrição, caso 
seja adjudicatária deste certame, nos termos do art. 43 da Lei Complementar nº 
123/2006; 
 
17.1.4.1.2- havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida 
neste edital, será assegurado à microempresa ou empresa de pequeno porte 
adjudicatária deste certame o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados no momento 
em que for declarada a vencedora, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa; 
17.1.4.1.3- a falta de regularização no prazo previsto neste edital implicará a 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 
da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as licitantes 
remanescentes para celebrar a contratação, na ordem de classificação, ou revogar a 
licitação. 
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17.2- Das Disposições da Documentação: 
17.2.1- Os documentos exigidos no ENVELOPE “B” – DOCUMENTO DE 
HABILITAÇÃO deverão ser apresentados no original ou em cópia reprográfica 
autenticada por Tabelião de Notas, por servidor da administração ou por publicação 
na Imprensa Oficial, na forma do artigo 32, e seus parágrafos, da Lei Federal no 
8.666/93, e todas as folhas deverão estar rubricadas pelo representante legal do 
licitante. 
17.2.2- Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa e certidões 
positivas, que noticiem que os débitos certificados estão garantidos ou com sua 
exigibilidade suspensa. 
17.2.3- Todos os documentos exigidos para habilitação deverão ser específicos da 
matriz ou filial da empresa licitante. Não serão aceitos documentos emitidos parte 
pela matriz e parte pela filial, com exceção da prevista em lei. 
17.2.4- Todos os documentos comprobatórios exigidos para a habilitação deverão 
estar em plena validade na data estabelecida no preâmbulo deste edital para a 
entrega dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de 
habilitação das licitantes. 
17.2.5- As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios ou, inexistindo esse 
prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 
17.2.6- É desejável que os documentos sejam apresentados na ordem descrita no 
edital. 
18- DOS RECURSOS 
 
18.1- Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese de suas 
razões, desde que munido de carta de credenciamento ou procuração com poderes 
específicos para tal. As licitantes poderão interpor recurso no prazo de 3 (três) dias 
de acordo com o Art. 4º- XVIII da Lei 10.520/02, ficando os demais licitantes desde 
logo intimados para apresentar contrarrazões por igual prazo, que começará a correr 
do término do prazo de recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
18.2- A falta de manifestação imediata e motivada importará a decadência do direito 
de recorrer e a adjudicação do objeto da licitação ao vencedor. 
18.3- O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
18.4- Os serviços para os quais não for interposto recurso serão desde logo 
adjudicados. 
18.5- Os recursos contra decisões do Pregoeiro serão dirigidos à Presidente do 
IPSJ, por intermédio do Pregoeiro, que poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 
03 (três) dias, ou fazê-lo subir, devidamente informado, caso não reforme sua 
decisão, à Autoridade competente para exame e decisão. 
18.6 - Julgados os recursos, será(ão) classificado(s) o(s) licitante(s) vencedor(es) e 
homologado o certame. 
18.7 - O resultado do recurso será divulgado mediante publicação no Órgão Oficial 
do IPSJ ou comunicado a todos os licitantes via correio eletrônico. 
 
19- DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
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19.1 - O julgamento será reduzido a termo, com a transcrição do 
relatório e conclusões do Pregoeiro, indicando os licitantes desclassificados; os 
classificados e o licitante vencedor, bem como os fundamentos e motivos da 
escolha, de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital, promovendo a 
adjudicação do objeto ora licitado, na forma estabelecida no art. 4º, inc. XX da lei 
Federal nº 10.520, de 17/07/2002. 
19.2 - Decidido os recursos poderá, a autoridade competente adjudicar o objeto ora 
licitado, na forma estabelecida no art. 4º, inc. XXI da Lei Federal nº 10.520, de 
17/07/2002. 
19.3- A Exma. Sra. Presidente homologará o resultado da presente licitação e 
autorizará a emissão da Nota de Empenho a favor da adjudicatária. 
 
20- DO CONTRATO 
 
20.1- Será celebrado contrato com a licitante vencedora, nos termos da minuta 
constante do Anexo VIII deste edital. A licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias para 
comparecimento, a contar da convocação; 
20.2- Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado expressamente pela parte. Durante o seu transcurso e desde que ocorra 
motivo justificado aceito pela Administração. 
20.3- Quando do comparecimento da empresa para assinatura do contrato, deverão 
ser apresentados os documentos de Carteira de Identidade e o Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF) do responsável pela assinatura do contrato. Se for 
procurador, apresentar, juntamente, a procuração comprovando o mandato. 
20.4- Como condição para celebração do contrato, a licitante vencedora deverá 
manter as condições de habilitação consignadas neste edital. 
20.5- O prazo vertente do contrato poderá ser prorrogado, mantidas as demais 
condições da contratação e assegurada a manutenção do seu equilíbrio econômico-
financeiro, desde que ocorra algum dos motivos elencados no §1º do art. 57 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e alterações, devidamente autuado em processo. 
20.6- Caso a licitante vencedora descumpra o estabelecido neste item, estará 
caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a 
desistente às penalidades cabíveis no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, sem 
prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações 
legais. 
20.7- No caso do subitem anterior, serão convocadas por ordem de classificação as 
demais licitantes, para, após ser feita a nova negociação, comprovar os requisitos de 
habilitação, assinar o contrato. 
20.8 – Será vedada a cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste edital. 
20.9 - Se a Licitante classificada em primeiro lugar, injustificadamente, não atender a 
convocação de que trata o sub item 20.1 recusando-se a assinar o Contrato, dentro do 
prazo estabelecido pela Administração, estará caracterizado o descumprimento total 
da obrigação assumida, sujeitando a desistente às penalidades cabíeis nos art. 81 da Lei 
Federal n° 8.666/93; 
 
21 - INSTRUÇÕES GERAIS 
 
21.1 - O Município fornecerá aos Licitantes, além do Edital e seus anexos, todos os 
elementos que, a seu critério, sejam considerados indispensáveis à plena execução 
da execução do objeto. 
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22- INSTRUÇÕES PARA AQUISIÇÃO DO EDITAL 
 
22.1 - Os interessados em adquirir o presente Edital deverão retirá-lo pelo site da 
autarquia - www.ipsj.rj.gov.br.  
 
22.2 - Quaisquer informações sobre o presente Edital poderão ser obtidas no 
endereço acima, pelo telefone/fax: (22) 2668.0625, de 10:00 às 14:00 horas. 
 
23– DA ANULAÇÃO 
 
23.1 - O Instituto poderá revogar ou anular a presente Licitação nos termos do Art. 
49, da Lei n° 8.666/93, bem como rejeitar qualquer proposta ou todas elas, desde 
que não atendam as condições estabelecidas neste Edital. 
 
24 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
24.1- No caso de descumprimento total ou parcial das condições deste edital, o IPSJ 
poderá, sem prejuízo das perdas e danos e das multas cabíveis, nos termos da lei 
civil, aplicar as penalidades cabíveis no que diz respeito aos Artigos 86 a 88 da Lei 
nº 8.666/93, com multa estabelecida em até 30% (trinta por cento) do valor do 
empenho, caso a empresa adjudicada não cumpra com o contrato. 
24.2- A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
assinar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para a contratação, 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá, nos 
termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, ser impedida de licitar e contratar com 
a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação 
das demais cominações legais, tudo proporcionalmente ao grau de culpabilidade da 
conduta apenada. 
 
 
 
 
 
25- DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
25.1 - Nenhuma informação verbal oferecida pelo IPSJ, em caráter presencial ou por 
telefone, será interpretada como alteração ou flexibilização, total ou parcial, de 
qualquer disposição contida neste Edital. 
25.2 - É facultada ao Pregoeiro ou 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 documentos ou informações 
que deveriam constar originariamente da proposta ou da documentação de 
habilitação. 
25.3 - Na contagem dos 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. 
25.4 - A participação de qualquer empresa nesta Licitação, implica na aceitação de 
todas as cláusulas contratuais do presente Edital. 

http://www.ipsj.rj.gov.br/
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25.5 – Na hipótese de ocorrer feriado ou outro fato que impeça a 
realização da sessão pública de abertura de envelopes e/ou disputa de lances 
verbais no dia previsto, a reunião será adiada para o primeiro dia útil subseqüente, 
no mesmo local e hora, ou em outro a ser definido previamente. 
25.6 – Em conformidade com a Lei nº 8.666/93, o IPSJ, caso tenha conhecimento 
posterior ao julgamento da licitação, sobre atos ou fatos que desabonem a idoneidade 
financeira, técnica ou administrativa da adjudicatária, através de despacho 
fundamentado, poderá desclassificar a licitante vencedora da presente licitação, 
mesmo já tendo ocorrido a assinatura do “Termo de Contrato”, sem que caiba à 
mesma direito a indenização ou ressarcimento, e sem prejuízo de aplicação das 
sanções cabíveis assegurando o contraditório e a ampla defesa. 
25.7 – Este Edital, com seus anexos, passará a fazer parte do Contrato, como se nele 
estivesse transcrito. 
25.8 – O presente Edital e seus anexos foram submetidos previamente ao exame da 
Advogada Autárquica deste Instituto. 
25.9 – As impugnações interpostas deverão ser entregues, com a identificação do 
impetrante, na recepção do IPSJ, sito à Rua Miguel Mendes da Costa Leal, nº 168- 
Reginópolis- Silva Jardim - RJ das 10:00 h às 14:00h, diariamente, exceto aos 
sábados, domingos e feriados, e serão dirigidas à CPL, até dois dias úteis anteriores 
à data fixada neste edital para recebimento das proposta.  
25.9.1 – As empresas licitantes deverão juntar ao processo de impugnação: 

a) Cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, em forma 
consolidada, ou acompanhado de suas alterações, tudo devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade 
por ações ou cooperativas, acompanhados, ainda, de documento de eleições 
de seus administradores.  
b) Cópia de documento de identidade do(s) sócio(s)-administrador(es). 

25.9.1.1 – Caso a empresa venha a ser representada por meio de preposto, deverá 
ser juntado ainda ato de investidura assinado pelo sócio-administrador credenciando 
o representante e lhe conferindo poderes para representar a empresa, 
acompanhado de documento de identidade do preposto. 
 
 
0125.9.2 – Toda a documentação deve estar autenticada por cartório competente, 
ou deverá estar acompanhada dos originais para autenticação por servidor do setor 
de protocolo. 
25.10 – Na sessão pública do Pregão, os casos omissos serão resolvidos, pelo 
Pregoeiro, com auxílio da Equipe de Apoio. 
25.11 – O foro competente será o da comarca local. 
 

Silva Jardim, 14 de outubro de 2021 
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Anexo I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE 

GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E FOLHA DE 
PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIA. 

 
1. OBJETO 

 
1.1. Contratação de empresa especializada em serviços de concessão de direito de licença 
de uso de softwares de Gerenciamento de Tempo de Contribuição e Folha de Pagamento 
Previdenciária, para gerenciamento dos dados previdenciários, compreendendo locação de 
direito de uso determinado de sistema integrado de informática, implantação, conversão de 
dados, treinamento, para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 
Silva Jardim/RJ, pelo período de 12 (doze) meses. 

 
2. JUSTIFICATIVA 

 



Estado do Rio de Janeiro    
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM 
IPSJ – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PUB. DO MUN. DE S.JARDIM 
Rua Miguel Mendes da Costa Leal nº 168- Reginópolis-Silva Jardim - RJ - CEP. 28.820-000 

Tele-Fax.: (022) 2668-0607 /2668-0625                           CNPJ: 07.902.163/0001-09 

2.1 A contratação se faz necessária em atendimento aos princípios que 
norteiam a Administração Pública, visando o fluxo de informações e acompanhamento das 
mesmas entre os setores e órgãos da instituição de forma eficiente e eficaz, inerentes à boa 
gestão do Regime Próprio de Previdência. 
 
3. FORMA DE EXECUÇÃO 

 
3.1. Por tempo determinado; 
3.2. Os serviços deverão ser prestados pela licitante, no ambiente tecnológico da 
informação usado e planejado pelo IPSJ, ao qual estarão perfeitamente compatibilizados, 
ainda que condicionados à instalação, pelo adjudicatário, de software básico complementar, a 
fim de solucionar problemas que venham a ocorrer;  
3.3. O sistema operacional de servidor de Banco de dados será o Plataforma Windows 
Server ou outros em Windows, e nas estações clientes, Microsoft Windows XP, Vista, 
Windows 7.;  
3.4. O Sistema Gerenciador de Banco de Dados será preferencialmente o FireBird 2.1 ou 
outro que esteja sobre a licença de Software Livre sem custo para o regime próprio. 
3.5. A comunicação entre os servidores e estações utilizará o protocolo TCP/IP;  
3.6. O processo de Instalação dos Módulos da Solução Integrada deverá ser efetuado de 
forma padronizada e parametrizada, preferencialmente, através de aplicações, evitando que os 
usuários tenham que efetuar procedimentos manuais para instalação dos mesmos e 
configuração de ambiente. Todo o processo de criação e configuração dos parâmetros de 
acesso ao banco de dados deverão estar embutidos nas aplicações.  
3.7. A solução integrada deve permitir a adaptação às necessidades da contratante, por 
meio de parametrizações e/ou customizações. Solução baseada em banco de dados em 
servidor local, plataforma Windows Server; 
3.8. Para os módulos WEB, o servidor de aplicação será preferencialmente o Apache 
Tomcat, versão 6.0 ou superior, podendo o sistema operacional ser MS Windows Server ou 
Linux. Os navegadores (browsers) compatíveis com as aplicações WEB deverão ser 
preferencialmente o MS Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5, Google Chrome 7.0, e 
versões superiores 
3.9. A prestadora dos serviços utilizará métodos e técnicas para manter o correto 
funcionamento do sistema, bem como promover as inovações nos programas, absorvendo 
e atualizando novas tecnologias e legislação que possam alterar os procedimentos de 
informações geradas pelo sistema.  
3.10. As atualizações ou alterações dos sistemas não poderão acarretar transtornos para a 
Administração, como perda de dados ou atraso na geração das informações, sob pena de 
multas e sanções legais pelo inadimplemento das obrigações contratuais. 
 

  
4. PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
4.1 Por tempo determinado. 
4.2 Prazo de execução total do objeto será de 12 (doze) meses a partir da assinatura do 
contrato, podendo ser renovado por igual período, de acordo com a legislação em vigor. 
 
 
5. MÓDULOS CONSTANTES NA SOLUÇÃO INTEGRADA DO SOFTWARE DE 
GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E FOLHA DE 
PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIA: 
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5.1 Módulo de Cadastramento/Recadastramento Previdenciário  

• Cadastramento de órgãos, entidades e servidores municipais, mediante importação de 
dados existentes no cadastro dos entes, com parametrização de dados como alíquotas 
(servidor e patronal), salários e idades e demais dados dos servidores, dependentes e 
pensionistas; 

• Recadastramento de dados de servidores ativos, inativos e pensionistas, com registro e 
armazenamento de fotos e impressão digital e digitalização de documentos dos 
servidores; 

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

• Exportação de dados para avaliação atuarial; 
• Comunicação com o sistema de Departamento de Pessoal com os outros órgãos do 

munícipio, possibilitando a importação de dados dos novos servidores, dependentes, 
remunerações e contribuições de forma eletrônica, sem a necessidade de digitação dos 
dados (através de arquivos .txt); 

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

• Cadastramento automático dos índices de atualização de salários e aplicação 
automática no cálculo da média;  

• Recadastramento de segurados do Instituto, ativos, inativos e pensionistas, utilizando a 
identificação biométrica; 

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

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

• Mantém o registro de todos os afastamentos sem remuneração;  
• Emissão de relatórios gerenciais: por servidores (completo, simplificado, por local de 

trabalho, por tempo de contribuição, por idade, etc.); por empresa; por cargos; em 
licença (com ou sem remuneração); de dependentes; das contribuições; por benefícios; 
com dados do INSS; para recadastramento anual de ativos, inativos e pensionistas, 
inclusive formulário e comprovante de recadastramento. 

 

5.2 Módulo de simulação e de Concessão de Benefícios 

• Importação da base de dados cadastrais de todos os segurados da Administração direta 
e indireta e cadastramento do tempo de serviço atual e anterior ao ingresso no serviço 
público. Informação do tempo de funções de magistério bem como contagem do 
tempo de careira; 

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

• Permitir a simulação de proventos inclusive para casos de aposentadoria por 
proporcionalidade, com cálculos dos proventos do segurado de acordo com os fatores 
previdenciários emitidos mensalmente pelo Ministério da Previdência Social com 
aplicação também das regras de aposentadoria por integralidade, sendo que a decisão 
pela integralidade ou proporcionalidade deverá ser apresentada seguindo a legislação 
específica; 
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• Realizar cálculo da média dos salários para processo de 
aposentadoria, de acordo com a Lei n° 10.887/2004, por tipos de aposentadoria 
(Artigo 40 da CF; Artigo 2° da EC 41; Artigo 6° da EC 41; Artigo 3° da EC 47 e pela 
EC 70); 

• Possuir cálculo de proventos integrais e proporcionais ao conceder aposentadoria; 
• Efetuar controle dos benefícios de auxílio doença e auxílio reclusão, realizando o 

cálculo automaticamente, inclusive proporcionalidades, no caso de pagamento 
fracionado entre o Ente e o RPPS, contendo data de início e término do benefício; 

• Possibilitar o cadastro de benefícios de auxílio doença e auxílio reclusão emitindo 
planilhas de controle e integrado ao sistema de folha de pagamento; 

• Emissão de requerimento de aposentadoria padronizável; 
• Emissão de Ofício de requerimento de documento funcional padronizável; 
• Emissão de declaração de não acúmulo de cargo público ou processo disciplinar 

padronizável; 
• Emissão de declaração de ciência e acordo padronizável; 
• Emissão de Declaração de residência padronizável; 
• Emissão de requerimento de aposentadoria padronizável; 
• Emissão de simulação de aposentadoria; 
• Emissão de requerimento de aposentadoria padronizável; 

• Emissão de relatório de remunerações atualizadas pelo INPC com todas as 
remunerações do segurado desde julho de 1994, conforme a EC 41/2003, atualizadas 
automaticamente pelos fatores previdenciários mais recentes, disponibilizados pelo 
Ministério da Previdência social, informando quais remunerações compuseram a parte 
de 80% das maiores remunerações utilizadas para o cálculo da Média Aritmética 
simples; 

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

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

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

• Emissão de Declaração de Publicação de Portaria padronizável; 
• Emissão de Certidão de Tempo de Contribuição de Acordo com a legislação vigente 

incluindo a Portaria Ministerial nº 154/2008; 
• Emissão de ofício de encaminhamento ao Tribunal de Contas seguindo numeração 

sequencial, podendo ser automático ou manual, de acordo com a numeração utilizada 
pelo Regime Próprio. 

• Transmissão do Extrato individualizado On-Line. 
  

5.3 Módulo de Controle da Arrecadação 

• Controle individualizado das contribuições previdenciárias dos servidores e patronal, 
por fonte pagadora. Registro mensal da remuneração e de contribuição, bem como sua 
composição, do segurado e beneficiário. Controle do recolhimento das contribuições 
dos servidores e patronal. 

• Emissão de relatórios para gestão de cobrança de recolhimentos não efetuados. 
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• Emissão de extratos das arrecadações efetuadas, de extrato 
individualizado de contribuição previdenciária e a emissão da Guia de Recolhimento 
de Contribuições Previdenciárias, para comprovação de repasse dos entes patronais ao 
RPPS.  

• Permitir o cadastro de órgãos da administração direta e indireta; 
• Cadastramento de alíquotas especificado em lei e demais campos necessários ao 

funcionamento do setor de arrecadação; 
• Permitir importação mensal da base de cálculo para a Previdência da folha de 

pagamento de todos os servidores dos órgãos do município (administração direta e 
indireta); 

• Emitir extrato mensal de contribuições de acordo com a legislação vigente e 
disponibilizar no website do RPPS; 

• Conferência de todos os ganhos e descontos de cada servidor para conferência do 
desconto previdenciário (parte servidor e parte patronal); 

• Inserção manual e automática de contribuição para cada servidor; 
• É possível identificar os repasses não realizados em uma determinada competência e 

para determinados servidores, bem como lançar os valores de multa e juros para 
cálculo de atrasados.  

• Emite guia para recolhimento previdenciário das contribuições dos servidores que 
estejam afastados por assuntos particulares.  

 

5.4 Módulo de Gestão de Folha de Pagamento 

• Permitir trabalhar com processo unificado nas várias categorias de folhas; 

• Possuir cadastro de funcionário com divisões que agrupem características similares do 
funcionário; 

• Possuir controle de licenças por funcionário, com tipo, período de gozo, tipo e descrição; 

•  Atualização automática das alterações do INSS, RPPS, IRRF, Salário Família e 
Ministério do Trabalho e cadastro parametrizável das tabelas e alterações dos tributos 
particularidades do município; 

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

• Admitir controle de Previdência Própria; 

• Possuir cadastro de tipos de verbas; 

• Possuir integração com dos dados cadastrais da RAIS e DIRF; 

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

• Possuir cadastro parametrizado de cargos; 

• Possuir rotina para criação de fórmulas para códigos de proventos e descontos; 
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•  Possuir controle de progressões e promoções conforme Legislação, 
assim como controle de (Anuênio, Biênio, Triênio, Quinquênio, etc.); 

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

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

• Emitir mensagem em contracheque de grupos de funcionários ou individual; 

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

• Importação de arquivos de funcionários que estão em auxílio doença; 

• Emitir relatório de folha de pagamento por lotação; 

• Gerar arquivos para importação no SEFIP; 

• Gerar arquivos para pagamento do PASEP; 

• Gerar arquivos para importação na DIRF; 

• Gerar arquivos para importação na RAIS; 

•  Gerar arquivos para pagamento de salários via bancos credenciados; 

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

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

• Importação de dados cadastrais de todos os entes municipais; 

• Importação de dados financeiros de cada servidor; 

• Possuir ferramenta para carregar contracheques no site Institucional do RPPS. 

• Possuir ferramenta para carregar extrato individualizado no site Institucional RPPS. 

• Emissão de relatórios em geral especificados na implementação. 

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

• Permite Consulta (visualização na tela) de todos os relatórios, sem a necessidade de 
impressão.  

• Possibilita lançamento de eventos de crédito ou débito utilizando fórmulas de cálculo. 



Estado do Rio de Janeiro    
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM 
IPSJ – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PUB. DO MUN. DE S.JARDIM 
Rua Miguel Mendes da Costa Leal nº 168- Reginópolis-Silva Jardim - RJ - CEP. 28.820-000 

Tele-Fax.: (022) 2668-0607 /2668-0625                           CNPJ: 07.902.163/0001-09 

• Permite o reajuste de benefícios com paridade, por código de evento de 
crédito e com percentual distinto de reajuste para cada código. 

• Possibilita no reajuste de benefícios o recálculo automático dos eventos que se utilizam 
de fórmulas. 

• Permite o reajuste de benefícios sem paridade. 

• Permite a simulação de reajuste para análise de impacto sem que isso altere os 
benefícios. 

• Permite a reversão automática de cotas de pensão por morte em caso de finalização de 
uma das cotas, seguindo regra de reversão parametrizada. 

• Permite validação de possíveis inconsistências por meio de alertas e travas de segurança 
antes da conclusão da folha. 

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

• Possibilita visualização de lista de beneficiários, contendo no mínimo o Nome do 
Beneficiário para cada possível inconsistência encontrada na folha. 

• Possibilita comparação com SISOBI diretamente no módulo de folha, sendo este um item 
de bloqueio para a conclusão da folha. 

• Permite a aprovação de lançamentos manuais na folha ou reajuste de valores por 
autoridade competente. 

• Transmissão do Recibo de Pagamento On-Line 

 

5.5 Módulo de Emissão de Certidão de Tempo de Contribuição 

• Permite elaboração e emissão de certidão de tempo de contribuição  

• Permite emissão de 2ª via da certidão de tempo de contribuição; 

• Permite revisão da certidão de tempo de contribuição;  

 

5.6 Módulo de Exportação de Dados para Cálculo Atuarial 

• Geração de arquivos e exportação de dados necessários para elaboração do Cálculo 
Atuarial, separados por categoria (efetivos, inativos, pensionistas) de acordo com o 
layout fornecido pela empresa contratada pelo Instituto de Previdência. 

 

5.7 Módulo de Integração com o SISOBI 

• Integração ao sistema SISOBI para pesquisas e rastreamento de falecidos permitindo 
detectar e interromper automaticamente o pagamento de benefício ao servidor que 
tenha falecido e que esteja recebendo benefício indevidamente. 
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5.8 Módulo de Integração com o SIPREV 

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

• Exportação dos Arquivos por Entidade/Órgãos. 
• Exportação dos Arquivos por Carreiras. 
• Exportação dos Arquivos por Cargos. 
• Exportação dos Arquivos por Alíquotas. 

 
Servidores 
• Exportação dos Servidores Ativos por entidade. 
• Exportação dos Servidores Aposentados por entidade. 
• Exportação dos Servidores Arquivo Morto por entidade. 

 

Histórico Financeiro 
• Exportação do Histórico por Ano/mês dos Ativos/Aposentados/Arquivo Morto. 
• Exportação do Histórico por Competência dos Ativos/Aposentados/Arquivo 

Morto. 
• Exportação do Histórico por Ano dos Ativos/Aposentados/Arquivo Morto. 
• Exportação do Histórico por Entidades dos Ativos/Aposentados/Arquivo Morto. 

 

Benefícios de Servidores 
• Exportação dos Benefícios dos Aposentados por entidade. 
• Exportação dos Benefícios dos Pensionistas por entidade. 
• Exportação dos Benefícios de Auxilio Doença/Reclusão/Maternidade por 

entidade. 

 

5.9 Módulo de Compensação Previdenciária 

• Emissão de formulário constando os dados das aposentadorias e pensões concedidas 
para lançamento no sistema COMPREV. 

5.10 Portal dos Segurados Ativos / Inativos / Pensionistas 

• Acesso por Usuário e Senha 

• Cadastro de Usuário. 

• Alteração de Senha. 

• Recuperação de Senha por E-mail. 

• Importação dos Cadastros dos Usuários. 

• Permite a emissão de extrato contribuição previdenciária. 

• Permite a emissão do Recibo de Pagamento. 
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• Permite a emissão de Comprovante de Rendimentos para fins de 
declaração de Imposto de Renda. 

 

5.11 Módulo de Reajuste de Benefícios 

• Permite simulação de reajuste por evento/verba com paridade;  

• Permite simulação de reajuste sem paridade, com aplicação de índices conforme 
Portaria MPS; 

• Permite emissão de relatório da simulação do reajuste de forma sintética. 

• Permite emissão de relatório da simulação do reajuste de forma detalhada. 

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

 

5.12 Módulo de configuração de Parâmetros do Sistema 

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

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

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

• Permite a parametrização do rateio de pensão por morte. 

• Permite 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. 

• Permite a parametrização de modelos de documentos com campos vinculados ao 
sistema. 

 

5.13 Módulo de Segurança 

• Possibilita a administração de níveis de acesso a cada funcionalidade do sistema. 

• Possibilita a administração de perfis e usuários para acesso ao sistema. 

• Possibilita a auditoria nos módulos. 

• Possibilita o registro de log de alterações com informação do usuário que efetuou a 
alteração. 
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• Possibilita o uso de dispositivo de leitura biométrica como forma de 
login ao sistema. 

• Permite a atribuição de permissão de acesso aos cadastros de segurados. 

 
 
6.  TREINAMENTO 
 
6.1 Os treinamentos deverão ser realizados na sede do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Silva Jardim, sem acarretar qualquer tipo de ônus 
para o mesmo. 
 
 
 
 
 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 
7.1 Ceder a Licença de Uso por tempo determinado e não exclusivo ao Instituto de 
Previdência de Silva Jardim; 
7.2 Instalação dos softwares de gerenciamento dos dados previdenciários e folha de 
pagamento sem custos extras para o IPSJ; 
7.3 Realizar treinamento básico, nas condições descritas neste termo; 
7.4 Cadastramento dos servidores ativos e inativos vinculados ao INSTITUTO, mediante 
fornecimento dos dados em arquivo de texto (TXT), conforme layout fornecido pela 
CONTRATADA; 
7.5 Realizar esclarecimentos via telefone ou e-mail de possíveis dúvidas quanto à 
metodologia utilizada para a realização dos cálculos e projeção das datas de aposentadoria dos 
servidores e folha de pagamento; 
7.6 Promover a manutenção, atualização e substituição dos programas sempre que houver 
mudança na legislação federal, ou mediante solicitação da CONTRATANTE, sempre que 
oportuno; 
7.7 Promover a substituição dos programas por versão atualizada, com as melhorias que, a 
critério da CONTRATADA, venham a ser introduzidas no sistema, via internet, através de 
software específico, fornecido pela CONTRATADA, ou por download, no site da 
CONTRATADA; 
7.8 Disponibilizar o Sistema de Backup On-line via FTP (internet); 
7.9 Prestar assistência técnica preventiva, corretiva e evolutiva acompanhando as normas 

vigentes; 
7.10 Atendimento e suporte técnico eventual e sempre que houver necessidade, sem acarretar 
ônus à Contratante; 
7.11 Tratar como confidenciais as informações e dados contidos nos Sistemas da 
CONTRATANTE, guardando total sigilo perante terceiros. 

 
 
 

8. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
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8.1 Fiscalizar os serviços prestados, que se darão pela Gerência 
Administrativa e pela Gerência de Benefícios e Seguridade. Proporcionar todas as facilidades 
para a contratada executar o objeto fornecendo todo tipo de informação interna essencial à 
execução, permitindo o acesso dos profissionais da contratada às suas dependências. Estes 
profissionais ficarão sujeitos a todas as normas internas da contratante, principalmente as de 
segurança, inclusive aquelas referentes à identificação, trajes, trânsito e permanência em suas 
dependências. 
8.1.2- Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e prazo 
estabelecidos neste Edital; 
8.1.3-- Fiscalização sob o aspecto quantitativo e qualitativo; 
8.1.4- Comunicar prontamente à contratada qualquer anormalidade na execução dos serviços, 
podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições 
estabelecidas; 
8.1.5- – Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado no Edital. 
 
 
 
 
 
9. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 
9.1 Os recursos encontram-se previstos no art. 3º, §1º, inc. III, Programa 001, Ação 001, da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 1780/2020 de 26 de junho de 2020.. 

 
10. PAGAMENTO 

 
10.1 O pagamento será efetuado mensalmente, após emissão da Nota Fiscal, atestada pelas 
Gerências Administrativa e de Benefícios e Seguridade. 
 
11. FORO 
  
11.1 Comarca de Silva Jardim/RJ. 

 

 

 

Marilúcia N. Garcia Souza 
Gerente de Benefícios e Seguridade 

Mat. 1143/6 
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ANEXO II  
PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL Nº02/2021– IPSJ 

Itens para Proposta Detalhada 
 
A firma abaixo se propõe a executar o objeto deste edital, conforme 
discriminado abaixo, pelos preços e condições assinalados na presente, 
obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente. 
Firma Proponente:___________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Endereço: _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
Cidade: ______________________ Estado: ___________ CEP: 
_______________ 
Tel.: ________________________ E-mail: ________________________________ 
CNPJ: ______________________ Insc. Estadual: _______________________ 
Insc. Municipal: _______________ 
 

ITEM ESPECIFICAÇAO UNID. QUANT V. UNIT. 
V. 

TOTAL 

1 

Contratação de empresa para licença de 
uso de software de Gerenciamento de 
Contribuição e Folha de Pagamento, no 
período de 12 (doze) meses, conforme 
Termo de Referência. 
 

Serv./mês 12   

 
1- PREÇO GLOBAL ESTIMADO 

1.1- O preço global ofertado é R$ __________ (por extenso) 

1.2- O preço ofertado inclui todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, 
sociais e demais pertinentes ao objeto da licitação. 

1.3- O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.  

 

Dados bancários: 

Banco: 

Conta corrente: 

Agência: 

Obs.: Atender as condições do item 13. 

___________________, ______ de ____________ de 2019 

(local e data)  

Assinar e carimbar 
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ANEXO III 
PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL Nº 02/2021 VALOR MÁXIMO 

 

ITEM ESPECIFICAÇAO UNID. QUANT. 
V. UNIT. 
MÁXIMO 

Valor Total 

1 

Contratação de empresa para licença de uso de 
software de Gerenciamento de Contribuição e 
Folha de Pagamento, no período de 12 (doze) 
meses, conforme Termo de Referência. 
 

Serv/ 
Mês 

12 4.650,00 

 
 

55.800,00 
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ANEXO IV 

 PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL Nº 02/2021- IPSJ 
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

E SOBRE FATOS IMPEDITIVOS 
 
 
 
 
 
Pela presente, (nome da empresa) _____________________________ inscrita no 
CNPJ sob nº _________________________ - sediada no (endereço completo) 
_______________________, declara sob as penas da lei e para efeito de 
cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do artigo 4º da lei federal nº 10.520 de 17 
de julho de 2002, que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do 
Edital de Pregão nº 02/2021. Declara, ademais, que não está impedida de participar 
de licitações e de contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, 
nem de fatos impeditivos de sua habilitação. 
 
 
 

___________________________________ 
 

Nome/ R.G. e assinatura do representante legal da licitante 
Local e data 
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ANEXO V 
 PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL Nº 02/2021- IPSJ 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
A empresa__________________________________________________________, 
com sede na ________________________________________________________, 
C.N.P.J nº ____________________________ representada pelo (a) Sr.(a) 
______________________________________________________________, cargo 
_______________________________, portador do R.G. Nº ______________, para 
representá-la perante o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM na licitação por Pregão Nº 02/2021, 
podendo formular lances verbais e praticar todos os atos inerentes ao certame, 
inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias. 
 
 
 

______________________________ 
Nome 
RG nº 
Cargo 
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ANEXO VI 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL Nº 02/2021- IPSJ 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP 

 
 

 
 
   __________________________________________, com sede 
na___________________________________________________, inscrita no CNPJ 
nº_______________, vem, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. 
(a)_________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade 
nº _________________ e do CPF nº __________________, DECLARA, sob as 
penas da Lei, que é ____________________(MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE), que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação 
como ME-EPP e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no §4º 
do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, estando apta a usufruir dos direitos de 
que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente 
impeditivo da participação no presente certame. 
 
 

…............................ 
data 

 
 

…............................................ 
representante legal 
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ANEXO VII 
 PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL Nº 02/2021- IPSJ 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR 
 
 
__________________________________________________, inscrito no CNPJ nº 
_________________, por intermédio do seu representante legal, o Sr(a). 
_________________________________________________, portador do CPF nº 
______________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ).* 
 
 

Silva Jardim, _______ de _____________ de 2021. 
 
 

________________________________________  
(representante legal) 

 
 
 
*(Obs: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
Documento em conformidade com o decreto nº 4.358, de 5 de setembro de 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VIII 
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Minuta do Contrato 
 
 

 
 


