
 

  

EDITAL 05  

Ref.: Pregão Eletrônico nº 04/2021 

Processo nº 0247/2021 

Tipo de Julgamento: Menor Preço Global 

Modo de disputa: Aberto 

Endereço Eletrônico:  www.pregaoonlinebanrisul.com.br 

 

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Viamão, senhora 
Maria Eliza Canabarro da Silva, Presidente, por intermédio do Departamento 
Administrativo, torna público que realizará procedimento licitatório, na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento por MENOR PREÇO 
GLOBAL, nas condições estatuídas neste Edital e seus Anexos, em conformidade com 
a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal Complementar nº 123/06, 
alterada pela Lei Federal Complementar 147/2014 de acordo com o disposto na Lei 
Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, sujeitando-se às alterações e 
atualizações pertinentes. Será processado e julgado pelo pregoeiro e sua equipe de 
apoio conforme Portaria nº 251/2020, utilizando o sistema de licitações do BANRISUL – 
Banco do Estado do Rio Grande do Sul pelo endereço eletrônico 
http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br.  

 
Lançamento das Propostas (ON-LINE): de  17/06/2021  às 12h00min a 30/06/2021 
às 14h00min. 
Abertura das Propostas: 30/06/2021 às 14h01min 
Início da sessão de disputa de preços (abertura sala on-line): 30/06/2021 às 
14h02min 
Tempo de disputa: dez (10) minutos, acrescido do tempo aleatório, determinado pelo 
sistema. 
Referência de tempo: para todas as referências de tempo será considerado o horário 
de Brasília-DF (hora oficial do Brasil) 
Local: Endereço eletrônico http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br – site de licitações 
do Banrisul – Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.  
LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL: Através do endereço eletrônico 
http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br 
 
1. DO OBJETO 
1.1. O objeto de contratação do presente Edital é a Contratação de Serviços de Censo 
Previdenciário para aprimoramento da Gestão Previdenciária de dados cadastrais, 
funcionais dos servidores públicos Municipais ativos, inativos, pensionistas e 
dependentes. Conforme as especificações constantes deste Edital e seus anexos 
 
 



 

  

 
2. DO CREDENCIAMENTO E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 
Exclusivo para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) 

em cumprimento ao disposto no Art. 48, Inciso I, da Lei Complementar n.º 147/14. 
2.1. Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, 
com atribuição de chave e senha, diretamente junto ao BANRISUL – Banco do Estado 
do Rio Grande do Sul S.A, onde deverá informar-se a respeito do seu funcionamento, 
regulamento e instruções para a sua correta utilização. 
2.2. As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no Portal 
www.banrisul.com.br ou www.pregaoonlinebanrisul.com.br, portal de licitações do 
Banrisul.  
2.3. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema 
eletrônico utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital: 
2.3.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 
provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 
2.3.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e 
responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 
de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 
2.3.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 
possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio 
de acesso; 
2.3.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão 
na forma eletrônica;  
2.3.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por 
interesse próprio. 

 
2.4. Das Condições de Participação:  
2.4.1. Poderá participar deste certame pessoas jurídicas cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos 
constitutivos, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, 
constantes deste Edital e seus anexos.  
 
2.4.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:  
a) Que estejam impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública, durante o 
prazo da sanção aplicada;  
b) Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação; 



 

  

c) Que constem no cadastro de empresas inidôneas do Tribunal de Contas da União, 
do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União; 
d) Que constem no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF 
como impedidas ou suspensas; 
e) Que constem no Cadastro Nacional de Condenações Civis por ato de improbidade 
administrativa e inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça. 
f) Que se encontre em processo de dissolução, liquidação, recuperação judicial, 
recuperação extrajudicial, fusão, cisão, incorporação e sob concurso de credores;  
g) Organizadas em consórcio;  
h) Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;  
i) Que tenham diretores, sócios ou representantes legais participando em mais de uma 
proposta;  
j) Que possuam, em sua diretoria ou quadro técnico, servidor público vinculado ao 
Poder Executivo Municipal;  
k) Enquadradas ou que tenha representante enquadrado nas vedações previstas no 
artigo 9º da Lei nº 8.666/1993.  

 
3. DO ENVIO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
3.1. As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados 
exclusivamente por meio do sistema, até a data e horário estabelecidos no preâmbulo 
deste edital, observando os itens 4 e 5 deste Edital, e poderão ser retirados ou 
substituídos até a abertura da sessão pública. 
3.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade 
da declaração sujeitará o licitante às sanções legais: 
3.2.1. O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua 
proposta com as exigências do edital, como condição de participação; 
3.2.2. O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, microempreendedor  individual, produtor rural pessoa 
física, agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, estando 
apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei 
Complementar nº 123, de 2006 e suas alterações. 
3.3. Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que 
venham a ser solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo máximo 
de 2 (duas) horas, conforme art. 38, § 2º, do Decreto Federal nº 10.024/2019. 

 
4.  DA PROPOSTA 
4.1. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
abertura da sessão do pregão, estabelecida no preâmbulo desse edital. 
4.2. Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, observando 
as diretrizes do Anexo II – Formulário padrão para preenchimento da proposta, com a 
indicação completa do produto ofertado, incluindo marca, modelo, referências e demais 
dados técnicos, bem como com a indicação dos valores unitários e totais dos itens, 



 

  

englobando a tributação, os custos de entrega e quaisquer outras despesas incidentes 
para o cumprimento das obrigações assumidas. 
4.3. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na desclassificação 
da proposta, razão pela qual os licitantes não poderão encaminhar documentos com 
timbre ou logomarca da empresa, assinatura ou carimbo de sócios ou outra informação 
que possa levar a sua identificação, até que se encerre a etapa de lances. 
 
5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
5.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá enviar os seguintes 
documentos, observando o procedimento disposto no item 3 deste Edital: 
5.1.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição 
Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002; 
5.1.2. Declaração atestando que a empresa não possui em seu quadro societário 
servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de 
economia mista do órgão celebrante; 
5.1.3. Declaração de idoneidade, Anexo IV. 
 
5.1.4. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores; 
c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
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. 
 
5.1.5. DA REGULARIDADE FISCAL: 
a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se 
houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 
b) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União 
administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta 
Negativa); 
c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do 
licitante; 
d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do 
licitante; 
e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS). 
 
5.1.6. DA REGULARIDADE TRABALHISTA: 



 

  

a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943.  
 
5.1.7. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
em prazo não superior a 90 (noventa) dias da data designada para a apresentação do 
documento. 
 
5.1.8. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
5.1.8.1 - Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de 
serviços executados, obrigatoriamente pertinentes e compatíveis com o objeto desta 
licitação, expedida por entidade pública ou privada, usuária do serviço em questão, 
comprovando a prestação dos serviços. Somente serão considerados válidos os 
atestados com timbre da entidade expedidora e com identificação do nome completo 
do emitente. O atestado deverá ser datado e assinado por pessoa física identificada 
pelo nome e cargo exercido na entidade, bem como dados para eventual contato, 
estando às informações sujeitas à conferência pelo Pregoeiro ou quem este indicar. 
Comprovando que a proponente executou serviços de maior relevância: 
a) Atualização de dados cadastrais de servidores públicos; 
b) De planejamento e execução de atualização (recadastramento) de dados desses 
servidores com a utilização de software específico para tal finalidade de acordo com o 
disposto no inciso II do art. 30 da Lei 8.666/93, pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação; 
c) atestado deverá comprovar que massa do censo previdenciário realizada pelo 
licitante não é inferior a 2000 (dois mil) recenseados, valor correspondente a, 
aproximadamente 50% do total demandado pelo IPREV no presente certame. 
d) Não serão aceitos atestados emitidos pela licitante em seu próprio nome ou entre 
empresas do mesmo grupo; 
5.1.8.2 - Indicação da equipe técnica disponível para a realização do objeto desta 
licitação, bem como da qualificação de cada um dos seus membros que se 
responsabilizarão pelos trabalhos e deverão participar dos serviços, admitindo-se a 
eventual substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde 
que aprovada pela diretoria do departamento de benefícios do IPREV; 
a) A comprovação do vínculo empregatício dos profissionais constantes da equipe 
técnica apresentada, que poderá ser efetuada por intermédio do Contrato Social da 
licitante, se Sócio, ou da Carteira de Trabalho e Previdência Social-CTPS, em que 
conste a licitante como contratante, ou ainda, por Contrato de Prestação de Serviços, 
na forma da lei; 
5.1.8.3 - Comprovação da licitante de possuir em seu quadro de pessoal, na data 
prevista para entrega da proposta: 



 

  

a) Pelo menos 02 (dois) profissionais de nível superior, detentores de Atestado de 
Capacidade Técnica e no planejamento e execução de serviços de atualização de 
dados cadastrais de pessoal, parcelas de maior relevância do objeto licitado, que serão 
os responsáveis técnicos pela coordenação e execução dos serviços, caso a licitante 
venha ser a vencedora do certame; 
5.1.8.4. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação de 
capacitação técnica profissional deverão participar do serviço objeto desta licitação 
admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, 
desde que aprovada pela administração do IPREV. 
 
 
6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
6.1. No dia e hora indicados no preâmbulo, o pregoeiro abrirá a sessão pública, 
mediante a utilização de sua chave e senha. 
6.2. O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de 
sua chave de acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as 
operações realizadas no sistema eletrônico durante toda a sessão pública do pregão, 
ficando responsável pela perda de negócios diante da inobservância de mensagens 
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, conforme item 2.3.2 deste Edital. 
6.3. A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de 
mensagens em campo próprio do sistema eletrônico. 
6.4. Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do 
valor estarão disponíveis na internet. 
 
7. DA CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
7.1. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará 
fundamentadamente aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos no edital. 
7.2. Serão desclassificadas as propostas que: 
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 
b) forem omissas em pontos essenciais; 
c) contiverem opções de preços ou marcas alternativas ou que apresentarem preços 
manifestamente inexeqüíveis. 
7.3. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, 
sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no 
que não for conflitante com o instrumento convocatório. 
7.4. As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o pregoeiro dará início 
à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lance 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
7.5. Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas 
classificadas. 



 

  

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, 
observando o horário fixado para duração da etapa competitiva, e as seguintes regras: 
7.6.1 O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor 
consignado no registro. 
7.6.2. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado 
e registrado pelo sistema. 
7.6.3. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro. 
7.6.4. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de 1% (um por 
cento), que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do 
lance que cobrir a melhor oferta. 
 
8. DO MODO DE DISPUTA 
8.1. Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances 
públicos e sucessivos, observando as regras constantes no item 7. 
8.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará 10 (dez) 
minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver 
lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública. 
8.3. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 2 (dois) minutos e 
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. 
8.4. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada 
automaticamente. 
8.5. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro 
poderá assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de 
lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa. 
8.6. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da 
etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os 
lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 
8.7. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 
superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente 
decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio 
eletrônico www.iprevadm-viamao.com.br. 
 
9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
9.1. Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos 
termos dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurado, como 
critério do desempate, preferência de contratação para as beneficiárias que tiverem 
apresentado a declaração, de que trata o item 3.2.2 deste Edital; 



 

  

9.1.2. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas 
situações em que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou 
superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 
9.1.3. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte 
forma: 
a) A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema 
para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela 
considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do 
certame. 
b) Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova 
proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às 
demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, 
que se enquadrarem na hipótese do item 9.1.2 deste edital, a apresentação de nova 
proposta, no prazo previsto na alínea a deste item. 
9.1.4. O disposto no item 9.1 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor 
valor inicial tiver sido apresentado por beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006. 
9.2. Se não houver licitante que atenda ao item 9.1 e seus subitens, serão observados 
os critérios do art. 3º, §2º, da Lei nº 8.666/1993. 
9.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas empatadas, de acordo com o art. 45, § 2º, da Lei nº 8.666/1993. 
 
10. DA NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO 
10.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a 
realização do desempate, se for o caso, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que 
seja obtida melhor proposta. 
10.2. A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, 
necessários ao julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação ao 
último lance ofertado, que sejam solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados 
no prazo fixado no item 3.3 deste Edital. 
10.3. Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação 
valor de referência da Administração. 
10.4. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não 
previstas no edital. 
 
11. DA VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO 
11.1. Os documentos de habilitação, de que tratam os itens 5.1 e 5.2, enviados nos 
termos do item 3.1, serão examinados pelo pregoeiro, que verificará a autenticidade 
das certidões junto aos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores. 
11.2. A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a 
declaração exigida no item 3.2.2 deste Edital e que possua alguma restrição na 



 

  

comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada 
ao envio de nova documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias 
úteis, prazo que poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da 
Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e 
durante o transcurso do respectivo prazo. 
11.3. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender 
às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subseqüente e assim 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao edital. 
11.4. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será 
declarado vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso. 
 
12. DO RECURSO 
12.1. Declarado o vencedor, ou proclamado o resultado sem que haja um vencedor, os 
licitantes poderão manifestar justificadamente a intenção de interposição de recurso, 
em campo próprio do sistema, sob pena de decadência do direito de recurso. 
12.2. Havendo a manifestação do interesse em recorrer, será concedido o prazo de 3 
(três) dias consecutivos para a interposição das razões do recurso, também via 
sistema, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo 
do recorrente. 
12.3. Interposto o recurso, o pregoeiro poderá motivadamente reconsiderar ou manter a 
sua decisão, sendo que neste caso deverá remeter o recurso para o julgamento da 
autoridade competente. 
12.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 
 
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
13.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 
13.3. Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o 
processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 
 
14.  DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 
14.1. Após a homologação, o adjudicatário será convocado para no prazo de 05 (cinco) 
dias, assinar o contrato no prazo estabelecido no edital. 
14.2 Para a assinatura do contrato, no mesmo prazo do item 14.1, deverão ser 
comprovadas as condições de habilitação consignadas no edital, mediante a 
apresentação dos documentos originais ou cópias autenticadas. 
14.3. As certidões referidas nos itens 5.1.3 e 5.1.4, que tenham sido expedidas em 
meio eletrônico, serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e 



 

  

certificação digital conferidos pela Administração, dispensando nova apresentação, 
exceto se vencido o prazo de validade. 
14.4. O prazo de que trata o item 14.1 poderá ser prorrogado uma vez e pelo mesmo 
período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do 
respectivo prazo. 
14.5. Na hipótese de o vencedor da licitação se recusar a assinar o contrato, outro 
licitante será convocado respeitado à ordem de classificação, para, após a 
comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 
documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato, sem prejuízo da 
aplicação das sanções. 
14.6. A não apresentação dos originais ou cópias autenticadas dos documentos de 
habilitação, no prazo do item 14.1, será equiparada a uma recusa injustificada à 
contratação. 
 
15. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  
A vigência do contrato sera pelo prazo de 12 meses, a contar de sua assinatura, ou 
até o termino dos trabalhos descrtitos neste Edital.  
 
16. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
16.1. O pagamento será efetuado a partir de cronograma físico e financeiro referente 
as etapas do objeto, conforme no Termo de Referência item 4 anexo a este edital, 
mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
16.2 Os pagamentos serão efetivados na conta bancária indicada pelas empresas 
adjudicatárias. 
16.3 O CNPJ constante na nota fiscal deverá ser o mesmo da empresa que apresentou 
a proposta. 
16.4 No ato do pagamento será comprovada a manutenção das condições iniciais de 
habilitação quanto à situação de regularidade da empresa. 
16.5 Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que inviabilize a liquidação da 
despesa, esta será devolvida ao fornecedor e o pagamento ficará pendente até que o 
mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 
iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, 
não acarretando nenhum ônus para o Órgão 
16.6 O Órgão Gerenciador poderá deduzir do montante os valores correspondentes a 
multas ou indenizações devidas pelo licitante vencedor, nos termos deste Edital. 
16.7 Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a 
reajustamento de preços, atualização monetária ou aplicação de penalidade ao Órgão 
Gerenciador. 
16.8 Em caso de irregularidade fiscal o Órgão Gerenciador notificará a Contratada para 
que sejam sanadas as pendências no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual 
período, findo este prazo sem que haja a regularização por parte da Contratada, ou 



 

  

apresentação de defesa aceita pela Contratante, fatos estes que, isoladamente ou em 
conjunto, caracterizarão descumprimento de obrigação, ficará o Fornecedor sujeito as 
sanções administrativas previstas no instrumento convocatório. 
 
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
17.1 Pelo inadimplemento das obrigações sejam na condição de participante do pregão 
eletrônico ou de contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às 
seguintes penalidades: 
a) deixar de atender aos requisitos de habilitação: multa de 10% sobre o valor estimado 
da contratação; 
b) deixar de apresentar os originais ou cópias autenticadas da documentação de 
habilitação para fins de assinatura do contrato: suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor 
estimado da contratação; 
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% 
sobre o valor estimado da contratação; 
d) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os 
quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor 
atualizado do contrato; 
e) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 5% sobre o valor atualizado do 
contrato; 
f) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do 
contrato; 
17.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada. 
17.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual. 
 
18. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 
18.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de 
impugnações poderão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data 
fixada para abertura da sessão pública, por meio do seguinte endereço eletrônico: 
iprevadmviamao@gmail.com. 
18.2.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão 
divulgadas no seguinte sítio eletrônico da Administração: www.iprev-viamao.com.br 
 
19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
19.1. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 



 

  

19.2. O Contratante poderá revogar a licitação por razões de interesse público, 
devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de 
indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666/1993). 
19.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Viamão/RS para dirimir quaisquer litígios 
oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro 
qualquer, por mais privilegiado que seja.  
 
20. DOS ANEXOS DO EDITAL 
20.1.  São partes integrantes deste Edital:  
a) Anexo I – Termo de Referência;  
b) Anexo II - Formulário padrão para preenchimento da proposta;  
c) Anexo III - Minuta de Contrato.  
d) Anexo IV- Declaração de Idoneidade;  
e) Anexo V- Declaração que não emprega menor 
f) Anexo VI – Declaração de Visita Técnica 
 
 
20.2. A participação nesta licitação implicará em plena aceitação aos termos e 
condições deste Edital e seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes. 

 
Viamão/RS,  de Maio de 2021. 

 
 
 
 
 

                  
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Viamão 

Maria Eliza Canabarro da Silva 
Presidente  



 

  

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA    

 

 
O objeto de contratação do presente Edital é a Contratação de Serviços de Censo 
Previdenciário para aprimoramento da Gestão Previdenciária de dados cadastrais, 
funcionais dos servidores públicos Municipais ativos, inativos, pensionistas e 
dependentes. Conforme as especificações constantes deste Edital e seus anexos 

 
 

 
1. DO OBJETO 
 
1.1 Contratação de empresa especializada para realização de censo previdenciário 
para aprimoramento a Gestão Previdenciária de dados cadastrais, funcionais dos 
servidores públicos municipais ativos, inativos, pensionistas e dependentes e afastados 
vinculados ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais e Prefeitura Municipal 
de Viamão, a fim de atender às necessidades de execução dos serviços, em 
atendimento à legislação Federal e Municipal que trata de Regime Próprio de 
Previdência, devidamente relacionado e especificado neste Termo de Referência, 
compreendendo: Censo Previdenciário com digitalização e armazenamento dos dados 
cadastrais, funcionais dos servidores efetivos ativos, inativos, pensionistas e 
dependentes para a construção de um banco de dados para o Cadastro Nacional de 
Informações Sociais de Regime Próprio de Previdência Social - CNIS-RPPS; auxiliar no 
processo de integração com o E-social e para o Sistema de Gestão de Regime Próprio 
de Previdência Social utilizado pelo RPPS. 
 
 
2. JUSTIFICATIVA  
2.1 Censo Previdenciário se faz necessário, em atendimento ao disposto na 
Constituição Federal, no que se refere ao princípio do equilíbrio financeiro e atuarial do 
Regime de Previdência dos servidores públicos. Acarreta aferição das obrigações e 
direitos dos Regimes Próprios de Previdência Social depende, de forma direta, da 
consistência da base cadastral utilizada na avaliação inicial e reavaliações atuariais 
anuais, pois as inconsistências de dados dos servidores inviabilizam uma correta 
aferição dos compromissos de tais sistemas previdenciários. Portanto, o Censo 
Previdenciário é um instrumento que o IPREV terá para melhorar a Gestão 
Previdenciária, reduzindo o Déficit Atuarial e o custeio por parte do Ente Público. O 
censo resultará no armazenamento de dados em um sistema de informações dos 
servidores públicos ativos, inativos, pensionistas e demais dependentes segurados, 
afastados, com informações consistentes: Informações cadastrais (informações básicas 
da pessoa sejam servidor inativo, pensionista e dependente); Informações funcionais 
(vínculos funcionais, tempos de contribuição anterior a data da posse, aposentadorias 
adquiridas, histórico funcional, cargos e carreiras); Informações financeiras (base de 



 

  

cálculo, valor de contribuições previdenciárias e benefícios recebidos) e digitalização 
dos documentos pessoais, construindo um banco de dados geral que servirá para o 
Cadastro Nacional de Informações Sociais de Regime Próprio de Previdência Social - 
CNISRPPS; para o Sistema de Gestão de Regime Próprio de Previdência Social 
passível de ser utilizado por este Instituto e Prefeitura de Viamão e Câmara; também 
para emissão da Certidão de Tempo de Contribuição-CTC, e demais funcionalidades 
requeridas pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Viamão. 
 
3. DESCRIÇÃO 
3.1. Censo Previdenciário: 
3.1.1. Censo Cadastral: atualização de informação cadastral dos servidores, tais como: 
endereço, CPF, comprovante de residência, e-mail, número de telefone, estado civil, 
dependentes, identificação biométrica e fotográfica etc. Esta etapa necessita da 
participação do servidor público ativos inativos e pensionistas vinculados ao Regime 
Próprio de Previdência Social - RPPS; 
3.1.2. Censo Funcional: atualização do histórico funcional do segurado desde a sua 
admissão junto aos Entes Federativos (vínculos funcionais, tempos de contribuição, 
aposentadorias adquiridas, histórico funcional, cargos e carreiras); e/ou na iniciativa 
privada, mediante a apresentação de Certidão de Tempo de Contribuição - CTC ou 
documento congênere. 

 
4. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 
4.1. Etapa 1 - Planejamento: 
4.1.1. Reunião com a participação dos técnicos designados pela CONTRATADA, com 
a finalidade de repassar as orientações relativas aos procedimentos preliminares para 
o Censo Previdenciário. Nessa reunião também deverá ocorrer: 
a) definição da equipe de Coordenação da CONTRATADA e apresentação a Unidade 
Gestora do RPPS e aos órgãos de coleta de dados; 
b) exposição, pela CONTRATADA da metodologia de desenvolvimento do trabalho; 
4.1.2. A CONTRATADA deverá elaborar um planejamento estratégico e operacional 
das atividades a serem desenvolvidas, acompanhado de fluxograma das atividades de 
recadastramento dos servidores e do cronograma de execução de cada produto. 
4.1.3. A CONTRATADA deverá prever logística de acesso na localidade da cidade de 
Viamão, na impossibilidade de o servidor, ativo ou inativo, deslocar-se até os postos de 
atendimento. 
4.1.4. A CONTRATADA deverá realizar reuniões semanais, apresentando o resultado 
parcial e total do Censo para a equipe técnica da CONTRATANTE. 
4.2. Etapa 2 – Divulgação: 
4.2.1. Para esta etapa de Censo Previdenciário deverá acontecer uma ampla 
divulgação em mídia, oficial e social, visando a sensibilizar os servidores sobre a 
importância e a obrigatoriedade do cadastro consistente e atualizado. Os custos com a 
operacionalização da campanha de divulgação, envolvidos aqui os de produção e 



 

  

logística de distribuição, são de responsabilidade da CONTRATADA, entretanto, outros 
meios poderão ser utilizados caso haja entendimento entre a CONTRATADA e a 
CONTRATANTE, de modo que o público alvo seja atendido com o menor custo 
despendido. 
4.3. Etapa 3- Recadastramento dos Segurados: 
4.3.1. A CONTRATADA deverá utilizar solução informatizada, bem como deverá se 
responsabilizar pelo fornecimento dos dados em layout compatível com o software de 
gestão utilizado pelo IPREV e Prefeitura Municipal de Viamão para a concretização do 
Censo Previdenciário, sistema esse que ficará à disposição do IPREV/Prefeitura 
Municipal, após a  vigência do Contrato: 
a) estruturação dos pólos de atendimento, com a instalação dos equipamentos 
necessários em no mínimo, 02 (dois) locais indicados e cedidos pelo IPREV ou 
Prefeitura Municipal Viamão para realização do censo previdenciário, além de uma 
equipe móvel para atendimento das estruturas administrativas da Administração Direta 
e autarquias que se localizem distantes. 
b) no mínimo 08 recenseadores, devidamente selecionados e treinados para execução 
do censo; 
c) assumir os custos inerentes e indispensáveis à realização do Censo Previdenciário 
(recadastramento), tais como: sistema; computadores; tablets; smartphones; 
impressoras; scanners; e outros dispositivos necessários; acesso à internet; material de 
escritório; fotocopiadoras; pessoal (inclusive encargos trabalhistas); alimentação e 
transporte/deslocamento do pessoal; despesas relacionadas à capacitação dos 
técnicos que atuarão no Censo Previdenciário. 
d) disponibilizar atendimento externo na impossibilidade de o servidor, ativo ou inativo, 
incapacitado. 
e) Acesso ao sistema, para a contratante acompanhar todo o trabalho executado, 
durante o censo. 
f) O servidor deverá ter seu cadastro feito através de biometria e foto digitalizada, 
exceto residentes fora do Município; 
g) O recadastramento dos servidores residentes fora município, deverá ser realizado 
pela CONTRATADA dentro do prazo do Censo conferindo a autenticidade dos 
documentos enviados. 
4.3.2. Integração das bases de dados dos sistemas da CONTRATANTE: para 
promover a integração das bases de dados existentes na CONTRATANTE e permitir a 
integração, a geração da carga inicial e a alimentação periódica, utilizando-se das 
informações a serem fornecidas pela Unidade Gestora do RPPS, a CONTRATADA 
deverá receber, antes do início do Censo Previdenciário, da equipe técnica das 
CONTRATANTES arquivos tipo texto contendo os dados Previdenciários, no layout do 
software de gestão utilizado pelo IPREV e Prefeitura Municipal, com a descrição dos 
respectivos layouts, com os dados cadastrais se já existentes, previdenciários e 
financeiros, dos servidores efetivos ativos, inativos, pensionistas, dependentes e 
afastados que serão utilizados na carga inicial do aplicativo a ser desenvolvido pela 



 

  

CONTRATADA para a realização do recadastramento; repassar ao IPREV/Prefeitura 
dados dos recadastramentos atualizados de acordo com o layout pela Unidade Gestora 
utilizado. 
4.3.3. Digitalização dos documentos: 
a) a CONTRATADA deverá digitalizar os documentos pessoais, funcionais e 
cadastrais, exigidos para o Censo Previdenciário dos segurados ativos, inativos, 
pensionistas e dependentes e afastados visando formar um banco de dados a ser 
entregue a CONTRATANTE. 
b) a Digitalização de toda documentação dos Servidores e demais documentos que 
forem solicitados para os segurados; 
c) a Digitalização do arquivo morto dos servidores ativos; 
d) manter cópia de segurança diária dos documentos digitalizados; 
4.3.4. Homologação dos dados inseridos no Sistema: durante e após a realização do 
Censo, a CONTRATADA deverá disponibilizar meios para que os dados coletados 
sejam homologados pela CONTRATANTE. 
4.3.5. Equipe Técnica: além das equipes que compõem os postos de atendimento, a 
CONTRATADA deverá dispor e manter, no decorrer da execução das atividades, uma 
equipe técnica mínima composta de: 
a) 01 Coordenador-Geral do Projeto com funções de direção, Coordenação e controle, 
com formação superior e experiência comprovada em atividades de Coordenação de 
equipes em trabalhos similares, preferencialmente na área Previdenciária e área de 
Informática e de Tecnologia da Informação; 
b) 01 Coordenador Local, com funções de direção, Coordenação e controle, formação 
superior e experiência comprovada em atividades de coordenação de equipes e 
preferencialmente na área Previdenciária e Aplicativos Administrativos. 
4.3.5.1. Reunião Final: Preferencialmente após a entrega de alguns Produtos, como a 
Base de Documentos Digitalizados, ou antes, da finalização do contrato será realizada 
uma Reunião, convocada pela CONTRATANTE, com a participação de técnicos da 
equipe da CONTRATADA e dos técnicos do IPREV, onde serão demonstrados os 
resultados alcançados referentes aos servidores ativos, inativos, pensionistas e 
dependentes e recomendações gerais a Unidade Gestora. 
4.3.5.2. Produtos: Os produtos gerados e correspondentes a cada atividade deverão 
ser encaminhados para análise e atesto dos técnicos da CONTRATANTE que, se 
aceitos, informarão ao Gestor do IPREV a possibilidade de homologação e pagamento 
correspondente a CONTRATADA. 
4.3.5.3. A CONTRATADA deverá apresentar os produtos abaixo discriminados: 
Produto 1 - Relatório de planejamento e cronograma de execução. Composto da 
descrição das diretrizes de implementação do processo do Censo Previdenciário, 
englobando todas as etapas, desde o produto da divulgação até a formação do banco 
de dados, e suas aplicações de cruzamento de dados, incluindo digitalização de 
documentos, rotinas e procedimentos, fluxogramas, quantificação dos recursos 
materiais e humanos, dentre outros. 



 

  

Produto 2 - Relatório de Informações funcionais composto pela descrição dos 
segurados que tiveram suas informações inseridas no software de gestão utilizado pelo 
IPREV e homologado pelo Coordenador Geral; 
Produto 3 - Relatório de criação do material de divulgação. Contendo as amostras das 
peças publicitárias, do material de divulgação, de textos a serem produzidos, 
publicações, manual e formulários; ou seja, de todas as atividades de divulgação a 
serem realizadas e os meios que serão utilizados, acompanhado dos documentos de 
recebimento e aprovação pela CONTRATANTE. 
Produto 4 - Relatório de acompanhamento da execução da divulgação. Após o 
produto, a CONTRATADA deverá apresentar a descrição detalhada da execução da 
divulgação, incluindo os custos de todas as etapas do trabalho de campo. 
Produto 5 - Relatório de execução do Censo Previdenciário (recadastramento): 
a) descrevendo as rotinas, os procedimentos, os sistemas e os fluxogramas 
relacionados à execução do recadastramento, bem como as quantidades de servidores 
por órgão; 
b) amostra de relatórios das informações constantes nos formulários eletrônicos 
preenchidos e de relatórios gerenciais; 
c) quantificação dos servidores recadastrados por categoria e órgão e comparação com 
a base de dados inicial recebida da CONTRATANTE; 
d) relação dos servidores que não compareceram ao recadastramento e dos que foram 
recadastrados por meio de procuração pública. 
Produto 6 - Base de Documentos Digitalizados: 
a) relatório contendo a quantidade e amostra de documentos digitalizados, inclusive 
procedimentos e modelo de consulta na base de dados digitalizados, bem como a 
comprovação da entrega da base dos documentos digitalizados a CONTRATANTE e a 
tecnologia utilizada. 
Produto 7 - Relatório final abordando e registrando: 
a) os resultados alcançados; 
b) as dificuldades encontradas; 
c) a tecnologia e a metodologia utilizada; 
d) os dados quantitativos e comparativos, concernentes aos servidores, explicitando a 
situação antese após o Censo Previdenciário; 
e) demonstrativo sintético da quantidade de servidores por categoria, por beneficiário, 
por órgão; 
f) percentuais, identificação dos servidores não cadastrados e custo total das suas 
remunerações e contribuições com estimativa dos possíveis prejuízos ao erário; 
g) Recomendações gerais. 
Produto 8 – Dados do Censo 
a) fornecimento dos dados do censo, obrigatoriamente, no formato e layout compatível 
com o Sistema da CONTRATANTE e da Prefeitura Municipal de Viamão. 

 
5. DA ABRANGÊNCIA. 



 

  

5.1. Os serviços previstos neste Termo de Referência serão realizados no âmbito dos 
servidores ativos do quadro permanente da Prefeitura da Cidade de Viamão, da 
Câmara Municipal de Viamão e do IPREV, além dos inativos, pensionistas e 
dependentes. 
5.2. Para efeito da composição dos quantitativos envolvidos no presente serviço, 
deverá ser considerada a estimativa abaixo, tendo como parâmetro, o mês de maio de 
2021 e futuras ocorrências no presente exercício: 

 
ÍTEM Descrição QTD UNID. 

AQUISIÇÃO 
VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

 
 
01 

a) Servidores ativos da 
Prefeitura de Viamão 

2988    

b) Servidores ativos da 
Câmara 
Municipal de Viamão 

12    

c) IPREV - aposentados 1137    
d) IPREV - Pensionistas 236    

            TOTAL     
 

Quantidade de servidores a serem recenseados: 4.373 
5.3. Para todos os dependentes existentes, será realizado apenas o censo cadastral, 
sendo o custo com o serviço considerado incluso no âmbito do censo cadastral do 
servidor ativo, aposentado ou pensionista, vinculado. 

 
6. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
6.1. Na proposta de preços deverá constar discriminação detalhada dos serviços, o 
valor unitário e total, em moeda nacional, em algarismo e por extenso, já considerando 
todas as despesas, mão de obra especializada, taxas, impostos, encargos, tributos, 
fretes, transportes e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre a 
prestação dos serviços, mesmo que não estejam registrados nesses documentos; 
6.2. O Município poderá se valer de análise técnica dos serviços antes da adjudicação 
e homologação da licitante e, assim, rejeitar a proposta cujas especificações não 
atenderem aos requisitos mínimos constantes do Item 3 deste Termo de Referência; 
6.3. Será considerada vencedora a licitante cuja proposta contenha o menor valor 
global, desde que atenda às exigências contidas neste Termo de Referência e no Edital 
de Licitação. 

 
 

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA   
7.1 A equipe técnica da contratada deverá ter formação compatível com os serviços a 
serem realizados e comprovados a capacidade técnica mediante atestados específicos; 
7.2 Apresentação de 1 (um) ou mais atestado(s) ou declaração (ões) de capacidade 
técnica em nome do licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove(m) ter o licitante executado ou estar executando a prestação 
satisfatória dos serviços do objeto deste edital, no período de 12 meses 



 

  

Parágrafo Único: O atestado deverá ser emitido em papel timbrado do seu emitente e 
conter a identificação clara do assinante. 
 
8. REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
8.1 O prazo previsto para execução do objeto deste Termo de Referência é de 12 
(doze) meses contados a partir da data estipulada no contrato, nas condições 
estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos;  
8.2 O prazo para execução dos serviços será imediato, a partir da assinatura da ordem 
de serviço.  
8.3 Responder em até três dias úteis às consultas técnicas solicitadas pelo contratante 
8.4 O IPREV e a Prefeitura Municipal, irão fornecer dados para que a empresa possa 
realizar os trabalhos de auditoria; 
 
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
9.1 A contratada deverá disponibilizar o software após a vigência do contrato;  
9.2 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na contratação;  
9.3 responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao 
CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua 
ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais 
a que estiver sujeita;  
9.4 não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros, quaisquer 
informações de que tenha tomado ciência em razão da execução dos serviços 
discriminados, sem o consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE;  
9.5 disponibilizar uma conta de e-mail para fins de comunicação entre as partes;  
9.6 manter atualizados o endereço comercial, de e-mail e os números de telefone; 
9.7 Responsabilizar-se pelos dados, informações e documentos fornecidos. 
 
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
10.1. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do Contrato. 
10.2. Encaminhar com antecedência mínima de 08 (oito) horas, solicitações relativas 
aos objetos desse contrato.  
10.3. Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento do objeto deste contrato em 
desacordo com o mesmo.  
10.4. Aplicar as penalidades cabíveis, caso a Adjudicatária não cumpra a quaisquer 
das cláusulas estabelecidas no contrato;  
10.5. Efetuar o pagamento na forma e condições previstas. 
 
 
11. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA  



 

  

11.1 A empresa vencedora dará início à prestação dos serviços, objeto da presente 
contratação, após a assinatura do Contrato.  
11.2 O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do Contrato, 
ou na realização dos trabalhos descritos nesse edital. 



 

  

                                                          ANEXO II 

FORMULÁRIO PADRÃO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021 

 

Fornecedor:    

Endereço:  

E-Mail:  

C.N.P. J: 

Cidade:  

Fone:  

Validade da Proposta: 60 dias 

 

Item Descrição  Valor Total 

 

1. 

O objeto de contratação do presente Edital é a 
Contratação de Serviços de Censo Previdenciário para 
aprimoramento da Gestão Previdenciária de dados 
cadastrais, funcionais dos servidores públicos Municipais 
ativos, inativos, pensionistas e dependentes. Conforme as 
especificações constantes deste Edital e seus anexos 

 

 

 

 

 

LOCAL E DATA:   ________________________ 

 

 

 

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 



 

  

ANEXO III 
MINUTA DE CONTRATO  

 
TERMO DE CONTRATO Nº........................... 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM 
LADO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS E PREFEITURA 
MUNICIPAL DE VIAMÃO E DO OUTRO 
....................PARA O FIM QUE NELE SE 
DECLARA. 
 

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Isabel Bastos, 139, Centro Viamão – 
RS, inscrito no CNPJ sob o nº 31.384.511/0001-88, neste ato representado pela 
Presidente, Senhora Maria Eliza Canabarro da Silva, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
VIAMÃO, pessoa jurídica de direito público, com sede Av. Júlio Castilhos, s/n, Centro 
Viamão-RS, inscrito no CNPJ sob o nº 88.000.914/0001-01, neste ato representado 
pelo Prefeito Municipal Valdir Bonatto. 
 
CONTRATADO: XXXXXXXXXX, estabelecida na XXXXXXXXXXX , XXXXXX, 
XXXXXXX inscrito no CNPJ sob o n.º XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, neste ato 
representado pelo Sr.(a) XXXXXXXXXXXXXXX, como representante legal. 

1. DO CONTRATO 

O presente contrato é estabelecido nos termos da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993 
e alterações, e vinculado aos termos da proposta apresentada no PREGÃO 
ELETRÔNICO DE PREÇOS Nº 04/2021. 

2. DO OBJETO 

2.1. O objeto de contratação do presente Edital é a Contratação de Serviços de Censo 
Previdenciário para aprimoramento da Gestão Previdenciária de dados cadastrais, 
funcionais dos servidores públicos Municipais ativos, inativos, pensionistas e 
dependentes. Conforme as especificações constantes deste Edital e seus anexos I, do 
Edital 06/2021.                                                                                                                                                                                         

3. DA GARANTIA  

3.1. Deverá ser assegurada a garantia das publicações de acordo com o estabelecido 
nas cláusulas do Edital n. 06/2021, o qual deu origem a este contrato, bem como as 
solicitações feitas pela CONTRATANTE. 

4. DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

4.1. Para efeitos obrigacionais o Edital nº 05/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
04/2021 e o PROCESSO Nº 247/2021, integram o presente contrato, valendo seus 
termos e condições em todos os seus efeitos. 



 

  

4.2 Os documentos referidos na Cláusula Quarta são considerados suficientes para, 
em complemento a este contrato, definir a sua extensão e desta forma, reger a 
execução do objeto contratado. 

5. DO PREÇO 

5.1 Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente ata de preços 
constam na “ata divulgada no sistema de compras do Banrisul – Banco do Estado do 
Rio Grande do Sul S.A”. 
5.2 Ocorrendo renovação do contrato, os valores poderão ser reajustados, para tanto 
deverá ser utilizado o índice IGP-M. 
5.3 Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato a Administração poderá 
reestabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, II, alínea d, da Lei nº 
8.666/1993, mediante comprovação documental e requerimento expresso do 
contratado. 

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. Será utilizada a dotação 2275 IPREV e dotação 2350 Prefeitura Municipal de 
Viamão 

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será efetuado, por intermédio de Ordem Bancária, emitida no prazo 
de até 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento definitivo do objeto, e de acordo 
com as condições constantes na proposta da CONTRATADA e aceitas pela 
CONTRATANTE. 
7.2. A Nota Fiscal/Fatura deverá conter o nome da empresa, CNPJ, número da Nota de 
Empenho, números do Banco, Agência e Conta Corrente da prestadora dos Serviços e 
descrição do objeto executado. 
7.3. Para execução do pagamento de que trata este subitem, a CONTRATADA deverá 
fazer constar como beneficiário/cliente da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida 
sem rasuras, ao IPREV– Instituto de Previdência dos Servidores Públicos e Prefeitura 
Municipal de Viamão. 
7.4. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de 
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - 
SIMPLES, desde que não haja vedação legal para tal opção em razão do objeto 
executado, a mesma deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida 
comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme 
legislação em vigor. 
7.5. A emissão da Ordem Bancária será efetuada dentro do prazo estipulado no 
subitem 7.1, somente após a Nota Fiscal/Fatura ser conferida, aceita e atestada por 
servidor responsável e ter sido verificada a regularidade Fiscal da CONTRATADA e às 
demais Certidões (CEIS, CNJ E CNDT) para comprovação, dentre outras coisas, do 
devido recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social) e demais 
tributos estaduais e federais, conforme cada caso; 
7.6. Constatada a situação de irregularidade da CONTRATADA, ela será notificada, por 
escrito, sem prejuízo do pagamento pelo objeto já executado, para, num prazo de 05 
(cinco) dias úteis, regularizarmos tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, 
sob pena de rescisão do Contrato. 



 

  

7.7. O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem 
anterior poderá ser prorrogado uma vez e por igual período, a critério da 
CONTRATANTE. 
7.8. Até a finalização dos prazos previstos nos subitens 7.6 e 7.7, a CONTRATANTE 
poderá suspender o pagamento. 
7.9. Transcorridos esses prazos, o pagamento será efetivado, sem prejuízo da 
comunicação aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da CONTRATADA, caso esta persista, bem como da adoção das 
medidas visando à rescisão do Contrato. 
7.10. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota 
Fiscal/Fatura, serão estes restituídos à CONTRATADA para as correções solicitadas, 
não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atrasos na 
liquidação dos pagamentos correspondentes. 
7.11. A critério da CONTRATANTE poderão ser utilizados os créditos existentes em 
favor da CONTRATADA para compensar quaisquer possíveis despesas resultantes de 
multas, indenizações, inadimplências contratuais e/ou outras de responsabilidade desta 
última. 
 
       8. DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
8.1. Os serviços de responsabilidade da Contratada, mencionados na Cláusula 
Primeira deste contrato, serão desenvolvidos, de acordo com o projeto técnico 
constante no Termo de Referencia - Anexo I do edital. 
8.2. Os serviços deverão ser executados na Sede do IPREV/PREFEITURA ou em 
locais definidos pela CONTRATANTE; 
8.3. Mediante notificação prévia com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 
horas, o ato de prestação de serviços deverá ser acompanhado pelo Gestor do 
Contrato e Fiscal do Contrato, que lavrarão relatório circunstanciado dos serviços 
prestados, relatando a qualidade, atendimento às características e especificações 
constantes do Termo de Referência do processo de licitação. 
8.4. O Gestor do Contrato e o Fiscal do Contrato poderão rejeitar o ato de recebimento 
de um ou mais itens em caso de descumprimento das especificações constantes do 
Anexo I deste Contrato Administrativo, ou entendam pela inadequação dos serviços 
com os do objeto, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias para a correção problema 
conforme previsão do relatório circunstanciado, sob pena de cancelamento da 
contratação do item e aplicação das penalidades previstas por descumprimento deste 
Contrato Administrativo. 
8.5. A Contratada deverá executar fielmente o avençado, nos termos dos artigos 66 a 
70 da Lei Federal n.° 8.666/93. 
 
 
 
 
 
9.1. São obrigações da Contratada: 
9.2. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, mão de obra especializada, 
transportes, alimentação e estadia de pessoal, taxas, encargos, impostos e tributos, 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 



 

  

decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o 
IPREV 
9.3. Refazer ou adequar às suas expensas, todo e qualquer serviço executado ou em 
execução em desacordo com as normas e legislação exigidas e padrões de qualidade 
exigidos, com defeito, vício ou má qualidade. 
9.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução dos serviços, incluindo seus 
prepostos e subcontratados. 
9.5. Responsabilizar-se pela fiel execução dos serviços, entregá-los nos prazos e 
horários estabelecidos. 
9.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, 
durante a execução da prestação de serviços. 
9.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato, na forma do art. 65, parágrafos 1º e 2º da Lei no 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 
9.8. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
9.9 São obrigações da Contratante: 
9.10. Providenciar os pagamentos devidos à contratada, nos prazos acordados, e de 
acordo com as Notas Fiscais/Faturas emitidas e atestados os recebimentos dos 
serviços pelo servidor responsável pelos acompanhamentos e fiscalização dos 
serviços. 
9.11. Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços, e a execução do contrato. 
9.12. Comunicar à contratada todas e quaisquer irregularidades ocorridas na execução 
do contrato e exigir as demais providências que demandem da Contratada. 
 
 

11. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  
11.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 
verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos 
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser 
exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, 
na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°8.666, de 1993. 
11.2. A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigações 
trabalhistas, deve ser realizada com base em critérios estatísticos, levando-se em 
consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e 
falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado. 
11.2.1. Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, será designado representante para 
acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços, anotando em registro próprio todas 
as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 
regularização de falhas ou defeitos observados. 
11.3. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 
11.4. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com 
base nos critérios previstos nos anexos do edital. 



 

  

11.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve sub dimensionamento da 
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá 
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à 
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos 
valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 
11.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências 
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 
11.7. O fiscal do contrato também poderá solicitar ao preposto que forneça os 
seguintes documentos: 
a) extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da 
Administração contratante; 
b) cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, 
em que conste como tomador o órgão ou entidade contratante; 
c) cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação 
dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários; 
d) comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale 
alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou 
acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de 
qualquer empregado; e  
e) comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que 
forem exigidos por lei ou pelo contrato; 
11.8. Tal solicitação será realizada periodicamente, por amostragem, isto é, 
abrangendo, a cada ocasião, determinado quantitativo de empregados, de modo que, 
ao final da execução contratual, todos os empregados alocados tenham sido 
abrangidos ao menos uma vez. 
11.9. Para tanto, conforme previsto neste Termo de Referência, a empresa deverá 
instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção de tais 
informações, bem como oferecer os meios necessários para que obtenham tais 
extratos, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível. 
11.10. Os empregados também deverão ser orientados a realizar tais verificações 
periodicamente e comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade, 
independentemente de solicitação por parte da fiscalização. 
11.11. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades 
assumidas pela Contratada, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas 
ou a não manutenção das condições de habilitação, bem como a falta de recolhimento 
das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS ensejará a aplicação de 
sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, 
podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei 
n° 8.666, de 1993. 
11.12. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não 
implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 70 da Lei n°8.666, de 1993. 
11.13. Além das condições previstas no Termo de Referência – Anexo I. 
 



 

  

 

12. DAS PENALIDADES 

12.1.  Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia 
defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções: 
a) Advertência; 
b) Multas de: 
b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante 
VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 
da data da notificação feita pela CONTRATANTE; 
b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, 
por dia de atraso na entrega do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias; 
b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do 
Contrato e rescisão do pacto, a critério do IPREV, em caso de atraso superior a 30 
(trinta) dias na entrega dos produtos. 
b.4) Os valores das multas referidos nestas cláusulas serão descontados "ex-officio" da 
CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em 
seu favor que mantenha junto ao IPREV, independente de notificação ou interpelação 
judicial ou extrajudicial; 
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a 
CONTRATANTE promova sua reabilitação. O atraso injustificado na entrega dos itens 
empenhados, caracterizando inexecução parcial, implicará multa de 0,5% (cinco 
décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor do item em atraso, até o 
limite de 15% (quinze por cento) do valor total do item adjudicado. 
 

13. DA RESCISÃO 

13.1. Este contrato será rescindido na hipótese de descumprimento das cláusulas nele 
estabelecidas, constituindo igualmente, motivos para a sua unilateral rescisão 
quaisquer das circunstâncias arroladas no artigo 78 da Lei 8.666/93, quando 
pertinentes. 
13.2. A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no 
artigo 79 da Lei 8.666/93. 
13.3.  A contratada obriga-se a manter, durante a execução do contrato, 
compativelmente com as obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação 
e qualificação comprovadas na licitação que lhe corresponde. 
13.4. O presente instrumento foi lavrado em decorrência do Edital nº 05/2021, 
PREGÃO ELETRÔNICO DE PREÇOS Nº 04/2021, regendo-se pelas normas da Lei 
8.666/93, e alterações, as quais também se sujeitam as partes que o celebram, 
elegendo-se o Foro de Viamão para as questões dele resultantes, ou de sua execução, 
com expressa renúncia de qualquer outro. 
 



 

  

E por assim estarem justas e acordadas firmam as partes o presente contrato, em 04 
(quatro) vias de igual teor e forma, com 02 (duas) testemunhas abaixo qualificadas, 
para que se produza jurídico efeito. 
 

 
 

Viamão,xx de Maio de 2021. 
 
 

   ___________________________________ 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Viamão 

Maria Eliza Canabarro da Silva - Presidente 
CONTRATANTE  

 
 
 

____________________________________________ 
Prefeitura Municipal de Viamão 

Prefeito Valdir Bonatto 
CONTRATANTE 

 
 
 
 
 
 

_______________________ 
Nome da Empresa 

CNPJ 
CONTRATADA 

 
 
 
 
 

Testemunhas:       Testemunhas:  
______________________    ______________________ 
Nome/CPF       Nome/CPF 

 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

ANEXO IV  
 
 

 DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 
 

Declaração de Idoneidade 

 

Declaro, sob as penas da lei, para fins desta licitação que a empresa 

______________________________________________________________________

, não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com o Instituto, nos termos do 

inciso IV. Art. 87, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como comunicarei qualquer 

fato ou evento superveniente a entrega dos documentos de habilitação, que venha 

alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e 

econômico-financeira. 

 
 
 
 

Local, data e assinatura 



 

  

ANEXO V 

 
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 
 
 Ref.: (identificação da licitação) ....................................., inscrito no CNPJ nº 

................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

..................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

nº....................e 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 ( ). 
 
 
 

Local, data e assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ANEXO VI 
 
 
 
 

Declaramos, para fins de participação no Pregão nº: 04/2021, relativa à Contratação de 
empresa especializada para realização de Censo Previdenciário para aprimoramento 
da Gestão Previdenciária de dados cadastrais, funcionais dos servidores públicos 
Municipais ativos, inativos, pensionistas e dependentes, que o Srº (a) 
_______________________________________________________, portador (a) do 
RG nº____________________ e CPF nº_______________________, representante 
da empresa________________________________________________________ 
Fone_______________________________, e-mail ___________________________, 
esteve na sede do IPREV em _____/____/____ às ___: ___ horas, reconhecendo os 
locais, e estando ciente das características e eventuais dificuldades necessárias à 
execução dos serviços. 
 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura do responsável da empresa e Carimbo 

 
 
 
 

 
(Dados do representante do IPREV responsável pelo acompanhamento da vistoria) 
 
Nome completo: ________________________________________________________ 
 
Cargo: ___________________________________Matrícula nº: _________________ 

 
 
 
 

Assinatura: ______________________________________________________ 

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 


