
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE MONTES CLAROS/MG – PREVMOC

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO 25/2020
PREGÃO PRESENCIAL 05/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO LICENCIAMENTO DE
USO DE PLATAFORMA WEB INTEGRADA E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA,
EXTERNA,  COM  GESTÃO  ELETRÔNICA  DE  DOCUMENTOS E  CENTRAL  DE
ATENDIMENTO,  CONTEMPLANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO,
TREINAMENTO,  MANUTENÇÃO,  SUPORTE  TÉCNICO  E  ACOMPANHAMENTO
DURANTE  TODO  O  PERÍODO  CONTRATUAL.  A  PLATAFORMA  DEVE
PROPORCIONAR A DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS INTERNOS E
EXTERNOS, UTILIZANDO DE ASSINATURAS DIGITAIS, QR-CODE E MECANISMO DE
SEGURANÇA PARA AUTENTICAR USUÁRIOS, ASSINAR E VALIDAR DOCUMENTOS
DIGITAIS.
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Interessado: ___________________________________________________________

Pessoa para contato: ____________________________________________________

Endereço: _____________________________________________________________

E-mail: __________________________

Cidade: ________________________________________ Estado: ________________

Telefone: ________________________

Recebemos,  através de impresso na página www.montesclaros.mg.gov.br  ou
impresso cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Montes Claros, _____ de __________ de 2020.

___________________________
Assinatura

Senhor(a) Licitante,

Visando comunicação futura entre a Central de Licitações deste Instituto e o Senhor(a),
solicitamos  o  preenchimento  do  recibo  de  entrega  do  edital  e  envio  ao  Setor
Responsável por meio do e-mail licitacaoprevmoc@gmail.com. 
A não remessa do recibo exime a Central de Licitações da comunicação de eventuais
retificações  ocorridas  no  instrumento  convocatório,  bem  como  de  quaisquer
informações adicionais.
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OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA WEB INTEGRADA
E  OFICIAL  DE  COMUNICAÇÃO  INTERNA,  EXTERNA,  COM
GESTÃO  ELETRÔNICA  DE  DOCUMENTOS E  CENTRAL  DE
ATENDIMENTO,  CONTEMPLANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
DE IMPLANTAÇÃO,  TREINAMENTO,  MANUTENÇÃO,  SUPORTE
TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE TODO O PERÍODO
CONTRATUAL.  A  PLATAFORMA  DEVE  PROPORCIONAR  A
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS INTERNOS E
EXTERNOS,  UTILIZANDO  DE  ASSINATURAS  DIGITAIS,  QR-
CODE  E  MECANISMO  DE  SEGURANÇA  PARA  AUTENTICAR
USUÁRIOS, ASSINAR E VALIDAR DOCUMENTOS DIGITAIS.

INÍCIO CREDENCIAMENTO: Dia 19/11/2020, às 14h30min.

ABERTURA  PREGÃO  PRESENCIAL: Dia  19/11/2020,  às
15h00min.

CONSULTAS  AO  EDITAL  E  DIVULGAÇÃO  DE
INFORMAÇÕES:  na  internet no site www.montesclaros.mg.gov.br,
telefone (38) 2211-4255 ou na sala da Central  de Licitações deste
Instituto, situada à Rua Viúva Francisco Ribeiro, 150, Centro, Montes
Claros/MG, CEP 39.400-114.

ESCLARECIMENTOS:

E-mail: licitacaoprevmoc@gmail.com
Telefone: (38) 2211-4255

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE MONTES CLAROS/MG – PREVMOC

PREÂMBULO

O Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Montes Claros – PREVMOC,
inscrito no CNPJ sob o n°. 66.489.741/0001-96, com endereço à Rua Viúva Francisco Ribeiro,
n°. 150 – Centro, CEP 39.400-114 torna público o PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2020, na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2020,  do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, regido
pelas  Leis  Federais  n°.  8.666/93  e  10.520/02,  Leis  Complementares  n°.123/2006  e
n°.147/2014 e demais condições fixadas neste Edital.

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 – O Pregão será realizado em sessão pública, no dia 19/11/2020, às 15h00min, na Sala
de Licitações deste Instituto, localizada à Rua Viúva Francisco Ribeiro, nº. 150, Centro, na
Cidade de Montes Claros – MG.

1.2  –  O  credenciamen  to  dos  licitantes  terá  início  às    14h30min.   O  credenciamento
permanecerá aberto até momento anterior ao início da etapa de lances. Aberta a etapa de
lances, não mais será possível credenciar licitantes atrasados.

1.3 – Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira e Equipe de Apoio, designados pela
Portaria nº. 03 de 13 de janeiro de 2020.

2 – DO OBJETO

2.1 –  Contratação de empresa especializada no licenciamento de uso de plataforma web
integrada e oficial de comunicação interna, externa, com gestão eletrônica de documentos e
central de atendimento,  contemplando a execução de serviços de implantação, treinamento,
manutenção,  suporte  técnico  e  acompanhamento  durante  todo  o  período  contratual.  A
plataforma deve proporcionar a digitalização de documentos e processos internos e externos,
utilizando  de  assinaturas  digitais,  QR-Code  e  mecanismo  de  segurança  para  autenticar
usuários, assinar e validar documentos digitais.

3 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE MONTES CLAROS/MG – PREVMOC

3.1 – Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes do futuro contrato
administrativo firmado em razão desta licitação correrão à conta do orçamento do Instituto de
Previdência  dos  Servidores  Públicos  de  Montes  Claros,  dotação  orçamentária
230204.122.0074.21703339039000000

4 – DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

4.1  –  Cópia  deste  edital  encontra-se  disponível  na  internet,  no  site
www.montesclaros.mg.gov.br, e ainda, poderá ser obtida na sala de Licitações deste Instituto,
localizada à Rua Viúva Francisco Ribeiro, nº 150, Centro, na Cidade de Montes Claros – MG,
no horário de 8 h às 12 h e de 14 h às 18 h.

4.2  –  As  empresas  e/ou  representantes  que  tiverem interesse  em  participar  do  certame
obrigam-se  a  acompanhar  as  publicações  referentes  ao  processo  no  site
www.montesclaros.mg.gov.br,  bem como as publicações no Diário  Oficial  do Município  de
Montes Claros, no endereço eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/diariooficial, quando for o
caso, com vista a possíveis alterações e avisos. 

4.3  –  O  licitante  que  desejar  receber  informações  ou  esclarecimentos  sobre  o  processo
licitatório  deverá,  ao  retirar  o  edital  no  site  www.montesclaros.mg.gov.br,  encaminhar  à
Central de Licitações o recibo de retirada do edital.

4.4 – Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para o e-mail

licitacaoprevmoc@gmail.com em  até  02  (dois)  dias  úteis  antes  da  data  marcada  para
abertura das propostas.

4.5 – As respostas da Pregoeira às solicitações de esclarecimentos serão encaminhadas por
e-mail,  ou  disponibilizadas  no  site  www.montesclaros.mg.gov.br  no  campo  “Licitações  >
Demais  Órgãos  >  Pregão  PREVMOC”,  no  link  correspondente  a  este  edital,  ficando
acessíveis a todos os interessados.

4.6 – Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas até dois dias úteis antes
da data fixada para recebimento das propostas, mediante petição a ser enviada para o e-mail
licitacaoprevmoc@gmail.com, ou protocolizadas no Núcleo de Apoio deste Instituto, localizado
na Rua Viúva Francisco Ribeiro, n° 150, Centro, Montes Claros/MG, cabendo a Pregoeira
decidir sobre o requerimento, auxiliado pelo setor técnico competente, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas. 

4.7 – A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MONTES CLAROS –MG
PREVMOC

Rua Viúva Francisco Ribeiro, 150 – Centro – Montes Claros–MG – CEP: 39.400-114
Telefone: (38) 2211-4255

4

mailto:licitacaoprevmoc@gmail.com


INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE MONTES CLAROS/MG – PREVMOC

4.8  –  O  Instituto  Municipal  de  Previdência  dos  Servidores  Públicos  de  Montes  Claros  –
PREVMOC não  se  responsabilizará  por  impugnações  endereçadas  por  outras  formas  ou
outros endereços eletrônicos, e caso não tenha sido acusado recebimento pela Pregoeira, e
que, por isso, sejam intempestivas.

4.9 – Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data
para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.

4.10 – A decisão da Pregoeira será enviada ao impugnante por e-mail, e será divulgada no
site www.montesclaros.mg.gov.br para conhecimento de todos os interessados.

4.11 – Decairá do direito de impugnar os termos do Edital, o interessado que não o fizer até às
17 (dezessete) horas do segundo dia  útil  que anteceder  a data de realização da Sessão
Pública do Pregão.

5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1 – Poderão participar do Certame toda e qualquer Pessoa Jurídica, do ramo de atividade
pertinente ao objeto de contratação, legalmente estabelecidos no País e que atendam às
exigências deste Edital e seus anexos.

5.2 – As propostas apresentadas deverão atender a todo o objeto solicitado não sendo aceitas
propostas de fornecimento de itens parciais do objeto. 

5.3 – Não poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas: 

5.3.1  –  que  se  encontrem sob  falência,  concordata,  recuperação  judicial  ou  extrajudicial,
concurso de credores, dissolução, liquidação, qualquer que seja sua forma de constituição;

5.3.2  – que tenham sido  declaradas suspensas de participar  de  licitação e impedidas de
contratar com o Município de Montes Claros, durante o prazo da sanção aplicada;

5.3.3 – que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da União,
Estados, Distrito Federal, Municípios e nas respectivas entidades da administração indireta,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua
reabilitação;

5.3.4 – que tenham sido declaradas impedidas de licitar  e contratar  com a administração
direta e indireta do Município de Montes Claros, durante o prazo da sanção aplicada;
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE MONTES CLAROS/MG – PREVMOC

5.3.5 – que incidirem nas hipóteses previstas no art. 9º da Lei 8.666/93, observada a exceção
prevista no § 1º do art. 9º da mesma Lei;

5.3.6 – cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação;

5.3.7 – estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;

5.3.8 – integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham
diretores,  sócios  ou  representantes  legais  comuns,  ou  que  utilizem  recursos  materiais,
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando
interesse econômico em comum;

5.3.9 – em consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;

5.3.10 – que estejam na qualidade de terceirizadas.

5.4 – A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante
que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.

5.5 – Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

5.6 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por  cento)
superiores à proposta mais bem classificada.

5.7 – Para efeito do disposto na cláusula anterior,  ocorrendo o empate, proceder-se-á da
seguinte forma: 

5.7.1  –  A  Microempresa  ou  Empresa  de  Pequeno  Porte  mais  bem  classificada  poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

5.7.2 – Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, serão
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1° e 2° do
artigo  44  da  Lei  Complementar  n°.  123/06,  na  ordem classificatória,  para  o  exercício  do
mesmo direito.

5.8 – No caso de equivalência dos valores apresentados pela Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1° e 2° do artigo 44 da
Lei Complementar n°. 123/06, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE MONTES CLAROS/MG – PREVMOC

5.9 – Na hipótese da não contratação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

5.10 – O disposto anteriormente em relação às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
só se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por Microempresa ou
empresa de pequeno porte.

5.11 – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte só poderá usufruir  dos benefícios
legais  se  fizer  constar  na  fase  do  credenciamento  a  documentação  que  comprove  esta
condição.

5.12 – Pela simples participação no presente processo licitatório, a empresa estará aceitando
todas  as  condições  estabelecidas  no  Edital,  inclusive  aquelas  exigências  decorrentes  de
legislação específica.

6 – DOS ENVELOPES PARA PARTICIPAÇÃO

6.1 – O certame dar-se-á inicio  às  14h30min do dia  19/11/2020.  O  Pregoeiro efetuará o
credenciamento  e  receberá  os  envelopes  contendo  a  PROPOSTA e  HABILITAÇÃO
referentes  a  este  Pregão,  em sua  sala  de  reuniões,  localizada  na  sede  do Instituto  de
Previdência  dos Servidores Públicos de Montes Claros – PREVMOC, situado na Rua
Viúva Francisco Ribeiro, nº 150, Centro, CEP 39.400-114, Montes Claros-MG.

6.2  –  A  proposta  e  os  documentos  para  habilitação  deverão  ser  apresentados,
separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa,
além do nome do proponente e todos os dados que o identifiquem, os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE PROMOTOR DO PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. XXX/XX.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº XXX/XX
(Razão social da empresa licitante)
(Endereço e telefone da empresa licitante)

ENVELOPE Nº. 02 – HABILITAÇÃO
NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE PROMOTOR DO PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. XXX/XX.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº XXX/XX.
(Razão social da empresa licitante)
(Endereço e telefone da empresa licitante) 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE MONTES CLAROS/MG – PREVMOC

6.3 – Todos os documentos necessários à participação deverão ser apresentados em original,
por  qualquer  processo  de  cópia  autenticada  por  tabelião  de  notas,  por  servidor  público
autorizado ou cópia, apresentando o documento original para autenticação pelo Pregoeiro ou
por membro da Equipe de Apoio.

6.4 – Serão aceitas propostas escritas enviadas pelo correio ou entregues por portador sem
poderes para formular propostas e praticar atos durante a sessão. O autor da proposta não
poderá dar lances ou praticar qualquer ato em seu favor durante a sessão.

6.5  –  Na participação via  postal,  a  Declaração de Pleno Atendimento  e  a  declaração de
ME/EPP  devem ser enviadas fora dos envelopes de proposta e habilitação.

6.6 – Em nenhuma hipótese serão recebidos quaisquer envelopes fora do prazo estabelecido

no subitem 6.1 deste edital.

7 – DO CREDENCIAMENTO

7.1 – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

7.1.1 – Tratando-se de representante estatutário legal, o estatuto social, contrato social ou
outro  instrumento  de  registro  comercial,  registrado  na  Junta  Comercial,  no  qual  estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura;

7.1.2 – Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular do qual
constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos, desistir
de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do
correspondente documento, dentre os indicados no item 7.1.1, que comprove os poderes do
mandante para a outorga.

7.1.3  –  Declaração  conforme  modelo  do  Anexo  VI  do  Edital,  sob  as  penas  da  Lei,  de
cumprimento  dos  requisitos  legais  para  qualificação  como  microempresa  ou  empresa  de
pequeno porte, demonstrando aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, com redação dada
pela Lei Complementar 147, de7 de agosto de 2014.

7.1.4  –  Declaração  de  Pleno  atendimento,  conforme  modelo  do  Anexo  V  do  Edital,
observando-se  que  todo  o  teor  do  conteúdo  encontrado  no  modelo  deverá  constar  na
Declaração a ser entregue no certame.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MONTES CLAROS –MG
PREVMOC

Rua Viúva Francisco Ribeiro, 150 – Centro – Montes Claros–MG – CEP: 39.400-114
Telefone: (38) 2211-4255

8



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE MONTES CLAROS/MG – PREVMOC

7.2 – Os documentos referentes ao credenciamento não podem ser incluídos nos envelopes
de  documentação  e/ou  proposta.  Eles  deverão,  assim  que  solicitados,  ser  entregues  a
pregoeira/equipe de apoio separadamente dos envelopes.

7.3 – Licitantes poderão participar do pregão sem representante credenciado, mas participa
apenas com o valor da sua proposta escrita, não podendo ofertar lances, interpor recurso
administrativo ou negociar com a pregoeira.

7.4 – A falta de credenciamento não constitui motivo para afastar o licitante do certame, nem
desclassificá-lo ou inabilitá-lo.

7.5  –  o  licitante  que  não  credencia  representante,  deverá,  obrigatoriamente,  entregar  a
declaração de habilitação devidamente assinada (art.  4º, inc. VII,  lei 10.520/02) – fora dos
envelopes de documentação/proposta, bem como a declaração de condição de ME/EPP (se
for este o caso).

7.6 – O credenciamento permanecerá aberto  até momento anterior ao início da etapa de
lances. Aberta a etapa de lances, não mais será possível credenciar licitantes atrasados.

8 – DA PROPOSTA COMERCIAL

8.1 – A proposta deverá ser formulada preferencialmente em uma via, redigida em idioma
nacional, impressa em papel timbrado da licitante por meio mecânico ou informatizado, de
forma clara e inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às
especificações contidas neste edital, assinada a última folha e rubricada as demais pelo seu
titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado.

8.2 – A proposta de preço deverá ser legível e conter os seguintes elementos: 

a) Cabeçalho contendo todos os dados que identifiquem o licitante;

b) Número do Pregão e do Processo em todas as páginas;

c) Descrição do objeto da presente licitação;

d) Preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso
(em caso de dúvida, prevalecerá o valor por extenso), apurado à data de sua apresentação,
sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos
deverão  estar  incluídos,  além do lucro,  todas as  despesas e  custos,  como por  exemplo:
transportes,  tributos  de  qualquer  natureza  e  todas  as  despesas,  diretas  ou  indiretas,
relacionadas com a prestação de serviço da presente licitação;
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
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8.3 – Quaisquer tributos, custos ou despesas, de qualquer natureza, omitidos da proposta ou
incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços,  não sendo aceitos
pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo o objeto ser entregue ao Instituto
sem ônus adicional. 

8.4 – Prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias.

8.5 – Poderão ser cotados números até 02 (duas) casas após a vírgula.

8.6 – Não será admitida proposta comercial inferior à quantidade estabelecida neste Edital.

8.7  –  O  preço  ofertado  na  proposta  ou  em  cada  lance  será  de  exclusiva  e  total
responsabilidade da licitante, não podendo ser alterado após a sua manifestação, seja para
mais ou para menos; 

8.8 – Serão desclassificadas as propostas que:

a) não atendam as exigências e requisitos estabelecidos neste Edital ou imponham condições;

b) apresentem valores manifestamente inexequíveis;

c) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir  o
julgamento.

8.9  –  Não  serão  motivos  de  desclassificação  as  simples  omissões  irrelevantes  para  o
entendimento da proposta e que não causem prejuízo à Administração.

8.10 – Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante,
no ato da entrega de sua Proposta Comercial.

8.11  –  O  encaminhamento  da  Proposta  Comercial  pressupõe  pleno  conhecimento  e
atendimento às exigências previstas neste Edital.

9 – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

9.1 – No Envelope contendo os "Documentos de Habilitação" deverão conter os documentos a
seguir relacionados:

9.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedade comercial;
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c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria
em exercício;

d) decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira  em
funcionamento  expedido  no  país  e  ato  de  registro  ou  autorização  para  funcionamento
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

9.3 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, relativa à sede do
licitante;

c) prova de regularidade para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), para as finalidades
previstas no art. 47 da Lei n° 8.212 de 24 de julho de 1991;

d) prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

e) 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 n°. 5.452, de 1° de maio de 1943 (CNDT).

9.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) Certidão negativa de pedido de falência ou em recuperação de crédito,  expedido pelo
distribuidor judicial de sua sede.

9.5 – Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas Públicas, certidões
positivas com efeito de negativas, e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os
débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.

9.6 – A prova de regularidade com a Fazenda Federal prevista no item 9.3 “b” e prova de
regularidade para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), constante do item 10.3 “c”,
poderão ser substituídas pela Certidão Unificada expedida conjuntamente pela Secretaria de
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) com
vigência a partir de 03/11/2014.

9.7  DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À CAPACITAÇÃO TÉCNICA:

9.7.1  –  O  LICITANTE  deverá  apresentar  comprovação  de  aptidão  para  desempenho  de
atividade pertinente e compatível com as características do objeto da licitação, através de
apresentação de  atestados de desempenho anterior fornecidos por pessoa jurídica de direito
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público  ou  privado,  comprobatório  da  capacidade  técnica  para  atendimento  ao  objeto  da
presente licitação.
9.7..2 – O LICITANTE deverá apresentar os seguintes atestados de capacidade técnica:
a) Um ou mais atestados que comprovem a implantação de sistema com características com
o objeto da licitação, em instituição pública ou privada.
b) O atestado deverá comprovar que o LICITANTE tenha implantado sistema WEB integrado
de comunicação interna e externa, com gestão documental, central de atendimento, digitaliza-
ção de documentos e processos internos  e externos, utilizando de assinaturas digitais, QR-
CODE ou código de verificação e validação. Utilização de mecanismo de segurança para au-
tenticar usuários e validar e assinar documentos digitais.
9.7.3 – O atestado deverá conter:
a) O nome do sistema e os módulos implantados na organização/instituição;
b) Razão Social e dados de identificação da instituição emitente, em papel timbrado;
c) Período de fornecimento/prestação do serviço;
d) Local e data de emissão do atestado;
e) Nome, cargo e assinatura do responsável pelas informações.
9.7.4 – O LICITANTE deverá apresentar a informação de que é fabricante do sistema  ofertado
na licitação. Caso a O LICITANTE não seja fabricante do sistema, ela deverá apresentar a au-
torização e licença do fabricante para comercialização do sistema. Essa licença deverá ter va-
lidade por no mínimo 4 anos.
9.7.5  –  O LICITANTE deverá  citar  as  instalações,  o  aparelhamento  e  o  pessoal  técnico
disponível para prestar suporte técnico do objeto da licitação, bem como a qualificação de
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.
9.7.6 –  Não serão aceitos Atestados de Capacidade Técnica cuja empresa emitente seja
componente do mesmo grupo financeiro ou subcontratada do LICITANTE.

9.7.7 – Serão consideradas inabilitadas as empresas que não apresentarem os itens definidos
acima, pois os mesmos são obrigatórios.

10 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

10.1 – No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.

10.2  –  Encerrada  a  fase  de  credenciamento,  a  Pregoeira  declarará  aberta  a  Sessão  do
Pregão,  oportunidade  em  que  não  mais  se  aceitará  novos  licitantes,  dando-se  início  ao
recebimento  dos  envelopes  contendo  a  Proposta  e  a  Documentação  de  Habilitação,
exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.
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10.3  –  A  análise  das  propostas  pela  Pregoeira  visará  ao  atendimento  das  condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

10.4 – As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:

a) Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela.

b) Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três).

c)  No  caso  de  empate  nos  preços,  serão  admitidas  todas  as  propostas  empatadas,
independentemente do número de licitantes.

10.5  –  A  Pregoeira  convidará  individualmente  os  autores  das  propostas  selecionadas  a
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais
em ordem decrescente de valor,  decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de
preços.

10.6 – O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de
lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa
da ordem de lances.

10.7 – Os lances deverão ser  formulados por  itens,  em valores distintos  e decrescentes,
inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima, que será estipulada pela
Pregoeira e Equipe de Apoio no ato do pregão, aplicável inclusive em relação ao primeiro.

10.8 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa
etapa declinarem da formulação de lances, com exceção da melhor proposta.

10.9 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará
a  exclusão  do  licitante  da  etapa  de  lances  verbais  e  na  manutenção  do  último  preço
apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.

10.10 – A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com a finalidade
de redução do preço.

10.11 – A aceitabilidade será  aferida a partir  dos  preços de mercado vigentes,  apurados
mediante pesquisa realizada pelo Setor de Licitações, já juntada aos autos.

10.12 – Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor
preço, decidindo motivadamente a respeito. 

10.13 – Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação de seu autor.
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10.14 – Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a
habilitação, inclusive mediante verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

10.15 – A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados aos autos os
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente
justificada.

10.16  –  O  Prevmoc  não  se  responsabilizará  pela  eventual  indisponibilidade  dos  meios
eletrônicos de informações no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e
não  sendo  apresentados  os  documentos  alcançados  pela  verificação,  o  licitante  será
inabilitado.

10.17 –  Constatado o  atendimento  dos requisitos  de habilitação previstos  neste  Edital,  o
licitante será habilitado e declarado vencedor do certame.

10.18 –  Se a oferta  não for  aceitável,  ou  se o licitante  desatender  as  exigências  para  a
habilitação, a Pregoeira examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o
seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de
habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda
os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

10.19 – Da Sessão lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes, e que, no final  será assinada pela Pregoeira e
Equipe de Apoio.

11 – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

11.1  –  No  final  da  sessão,  o  licitante  que  quiser  recorrer  deverá  manifestar  imediata  e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação
de  memoriais,  ficando  os  demais  licitantes  desde  logo  intimados  para  apresentar
contrarrazões em igual  número de dias,  que começarão a correr no término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

11.2 – A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência
do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira ao licitante vencedor
e o encaminhamento do processo à Autoridade Competente para a homologação.

11.3 – As razões e respectivas contrarrazões recursais deverão ser encaminhadas para o
endereço eletrônico licitacaoprevmoc@gmail.com ou ser protocolizado no Núcleo de Apoio do
PREVMOC até às 17h do último dia do prazo, em uma via original, contendo razão social,
número do CNPJ e endereço da empresa, rubricado em todas as folhas e assinado pelo
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representante legal  ou credenciado do licitante,  acompanhado de cópia do documento de
identificação e CPF do signatário e comprovante do poder de representação legal.

11.4 – A Pregoeira não se responsabilizará por razões ou contrarrazões endereçadas por
outras formas ou outros endereços eletrônicos, e que, por isso, sejam intempestivas ou não
sejam recebidas.

11.5 – Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à Autoridade Competente.

11.6 – Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Sendo decididos e
se constatada a regularidade dos atos praticados,  a  Autoridade Competente  adjudicará o
objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.

11.7 – O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

11.8 – O objeto deste Pregão será adjudicado pela Pregoeira, salvo quando houver recurso,
hipótese em que a adjudicação caberá a autoridade competente para homologação.

11.9 – Homologada a licitação, o adjudicatário será convocado a firmar o contrato, o que
deverá fazê-lo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 

11.10 – O não atendimento a convocação de que trata o item acima ou a recusa em assinar o
contrato sujeitará o adjudicatário às sanções previstas neste edital. 

11.11 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado  pelo  adjudicatário  durante  o  seu  transcurso,  e  desde  que  ocorra  por  motivo
justificado e aceito pela Administração. 

11.12  –  Como  condição  para  assinatura  do  Contrato  o  adjudicatário  deverá  manter  as
mesmas condições habilitatórias exigidas no Edital. 

11.13  –  Quando  a  adjudicatária  recusar-se  a  assinar  o  contrato  no  prazo  e  condições
estabelecidos, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, poderá ser convocada outra
licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, observado o direito de preferência
para as ME ou EPP. 

11.14 – Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados no
PREVMOC, em dias úteis nos horários de 09:00 hs às 12:00 hs e de 14:00 hs às 17:00 hs.

12 – DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 
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12.1 – Os prazos e condições de entrega do objeto desta licitação são aqueles definidos no
Termo de Referência Anexo I, parte integrante deste edital. 

12.2 – O prazo de entrega admite prorrogação, a critério do órgão requisitante, devendo ser
justificado por escrito, ou desde que ocorra algum dos seguintes motivos: 

a) Superveniência de fato excepcional  e imprevisível,  estranho à vontade das partes,  que
altere fundamentalmente as condições de entrega dos objetos licitados; 

b) Aumento das quantidades inicialmente previstas no Edital,  nos limites permitidos na Lei
8.666/93; 

c)  Impedimento  da  entrega  dos  objetos  por  fato  ou  ato  de  terceiros,  reconhecido  pela
Administração em documentos contemporâneos a sua ocorrência; 

d) Omissão ou atraso de providências a cargo do PREVMOC, sem prejuízo das sanções
legais aplicáveis aos responsáveis.

13 – DO CONTRATO

13.1  –  O  contrato  decorrente  deste  procedimento  não  poderá  ser  objeto  de  cessão,
transferência ou subcontratação pela contratada, sem autorização por escrito do contratante,
sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual.

14 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

14.1 – Cabe ao contratante:

a)  Comunicar  a  contratada qualquer  irregularidade encontrada na execução dos serviços,
fixando-lhe prazo para corrigi-la;

b) Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços objeto
deste contrato.

c) Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços,
fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la.

d) Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas.

e) Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da
Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos,
inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.
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f) Efetuar o desconto de Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, incidente na
fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título (CRFB/1988, artigo 158, I).

15 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADA

15.1 – Cabe à contratada:

a) Cumprir fielmente as exigências deste Edital, de modo que os produtos sejam fornecidos de
acordo com o Anexo I (Termo de Referência), sob pena de multa de 10% (dez por cento) do
valor da contratação.

b)  Responsabilizar-se  por  todas  as  obrigações  e  encargos  decorrentes  das  relações  de
trabalho com os profissionais contratados, previstos na legislação vigente, sejam de âmbito
trabalhista,  previdenciário,  social,  securitários,  bem como com as taxas,  impostos,  frete e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.

c) Cumprir os prazos previstos neste Edital.

d) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ela  assumidas,  com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei  no.
8.666/93 e no presente Edital.

e) Entregar os produtos em conformidade com as especificações e condições estabelecidas
no Anexo I – Termo de Referência do Edital.

f) Proceder  com a assinatura do presente instrumento  contratual  em até  05 (cinco) dias
contados do recebimento do mesmo.

g) Submeter-se à aprovação/fiscalização pelo fiscal do contrato.

h) Cumprir fielmente todas as condições estipuladas no contrato, de forma que os serviços
sejam executados com esmero, sob a sua inteira responsabilidade.

i) Arcar com as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais da empresa.

j) Responsabilizar-se por acidentes, indenizações a terceiros, seguros de vida, assistência
médica e quaisquer outros, em decorrência da negligência, imprudência, imperícia, descuido,
irresponsabilidade, etc.  dos empregados, na sua condição de empregadora, sem qualquer
solidariedade por parte do PREVMOC.

k) Responsabilizar-se  pelo  transporte  dos  seus  empregados,  caso  necessário,  sem custo
adicional para a CONTRATANTE.
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l) Avocar para si os ônus decorrentes de todas as reclamações e /ou ações judiciais e/ou
extrajudiciais, por culpa ou dolo, que possam eventualmente ser alegadas por terceiros, em
decorrência do objeto do presente termo contra o PREVMOC.

m) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte dos servidores do PREVMOC
encarregados de acompanhar a execução do Contrato, prestando todos os esclarecimentos
que lhe forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

n) Não transferir a outrem, no todo ou parte, o objeto; 

o) A Contratada deverá prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante,
cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à contratante,
imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do
contrato.

16 – MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1 – A Contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas
neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das
sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

16.1.1 – Advertência;

16.1.2 – Multa, nos seguintes termos:

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado,
calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida. 

b)  Até 10% (dez por  cento)  sobre o valor  do contrato,  pelo descumprimento de qualquer
cláusula do contrato, exceto prazo de entrega; 

c)  Até  20% (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  contratado,  em caso  de  inexecução  total  da
obrigação assumida, bem como na hipótese de rescisão do contrato prevista no inc. I do art.
79 da Lei Federal nº. 8.666/93;

16.1.3 – Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo
prazo de até 02 (dois) anos;

16.1.4 – Declaração de inidoneidade para licitar  e contratar  com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes  da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

16.2 – O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver
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a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública Direta,
Indireta, Autárquica e Fundacional do Município de Montes Claros.

16.3 – O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado
dos pagamentos devidos pela Contratante. Se os valores não forem suficientes, a diferença
deverá ser recolhida pela Contratada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da
aplicação da sanção.

16.4  –  Nenhuma sanção  será  aplicada  sem o devido  processo administrativo,  que  prevê
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada
vista ao processo.

16.5 – A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança
administrativa ou judicial. 

16.6  –  As  sanções  previstas,  face  à  gravidade  da  infração,  poderão  ser  aplicadas
cumulativamente com aquelas previstas nas Leis Federais nº. 10.520/2002 e 8.666/93, após
regular  processo  administrativo  em  que  se  garantirá  a  observância  dos  princípios  do
contraditório e da ampla defesa.

17 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

17.1  –  O pagamento  decorrente  da  prestação  de  serviço  de  manutenção,  suporte,  visita
técnica  mensal,  do  objeto  desta  licitação,  será  efetuado  mensalmente  mediante  a
apresentação de nota fiscal referente aos serviços prestados, devidamente acompanhada das
certidões de regularidade junto as Fazendas Federal,  Estadual  e Municipal,  ao FGTS e a
seguridade social e regularidade trabalhista vigentes.

17.2  – O pagamento  decorrente  da prestação dos serviços  de implantação,  migração de
dados pré-existentes,  treinamento do sistema será efetuado em parcela única mediante a
efetiva entrega do serviço determinado neste edital.

17.2 – Os pagamentos à Contratada somente serão realizados mediante a efetiva entrega dos
materiais  nas  condições  estabelecidas,  que  será  comprovado  por  meio  do  Termo  de
Recebimento Definitivo do Objeto e/ou Recibo pelo Servidor responsável pelo recebimento.

17.3 – O Servidor responsável pelo recebimento, identificando qualquer divergência na nota
fiscal/fatura, deverá devolvê-la à Contratada para que sejam feitas as correções necessárias,
sendo que o prazo de 30 (trinta) dias estipulado para o pagamento será contado somente a
partir da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício.
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17.4 – Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer
obrigação por parte da Contratada, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção
monetária, compensação financeira ou paralisação da execução do objeto do Contrato.

17.5 – Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de
ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da Contratada.

18 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1 – Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: 

a) Termo de Referência; 

b) Modelo de Proposta Comercial; 

c) Modelo de Declaração de Pleno Atendimento;

d) Modelo de Declaração de Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte;

e) Minuta de Contrato;

f) Especificações técnicas obrigatórias;

g) Especificações funcionais do sistema;

h) Modelo de certidão para fins de aposentadoria e modelo de certidão de tempo de serviço
para fins de adicionais

i) Resultado de perícia médica 

j) Declaração da realização da vistoria técnica 

k) Declaração da renúncia da realização da vistoria técnica 

l) Modelo de relatório de benefícios concedidos

m) Modelo de requerimento de concessão de benefício 

n) Legislação

o) Modelo de formulário para readaptação funcional

p) Resultado de perícia médica  - alta definitiva

q) Campos dos módulos de cadastramento dos médicos da medicina do trabalho

r) Modelo de balancete previdenciário 

s) Módulo de resumo previdenciário 
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t) Requisitos sistema de gestão RPPS 

u) Descrição dos campos dos dados a serem importados

18.2 –  O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e
dos documentos apresentados em qualquer  fase  desta  licitação.  A falsidade de  qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata
desclassificação  ou  inabilitação  do  licitante,  ou  a  rescisão  contratual,  sem  prejuízo  das
sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

18.3 – Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se
original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.

18.4 – Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, a Pregoeira
poderá,  a  seu  critério,  solicitar  o  assessoramento  técnico  de  órgãos  ou  de  profissionais
especializados.

18.5 – Toda a documentação apresentada neste Edital e seus anexos são complementares
entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em
outro será considerado especificado e válido.

18.6  –  A pregoeira,  no  interesse  da  Administração,  poderá  adotar  medidas  saneadoras,
durante  o  certame,  e  relevar  omissões  e  erros  formais,  observadas  na  documentação  e
proposta,  desde que não contrariem a legislação vigente,  sendo possível  a  promoção de
diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme
disposto no § 3°, do artigo 43 da Lei nº. 8.666/93.

18.7 – O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a
inabilitação do licitante.

18.8 – A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e
condições inseridas neste  edital,  bem como das demais  normas legais que disciplinam a
matéria.

18.9 –  O PREVMOC poderá prorrogar,  por  conveniência exclusiva,  a  qualquer  tempo, os
prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

18.10 – Fica eleito o foro da Comarca de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, para dirimir
eventuais  conflitos  de  interesses  decorrentes  desta  licitação,  valendo  esta  cláusula  como
renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 
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18.11 – Ao Presidente do PREVMOC compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou
por  provocação de qualquer  pessoa,  e  revogar  o  certame por  considerá-lo  inoportuno ou
inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.

18.12 – A anulação do Pregão induz à do contrato.

18.13  –  Os  licitantes  não  terão  direito  à  indenização  em  decorrência  da  anulação  do
procedimento licitatório, ressalvado o direito da CONTRATADA de boa fé de ser ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

18.14  –  O  PREVMOC  reserva  para  si  o  direito  de  não  aceitar  ou  receber  qualquer
produto/serviço em desacordo com o previsto neste Termo, ou em desconformidade com as
normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos
termos do previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções
previstas.

18.15  –  A  contratação  não  estabelece  nenhum  vínculo  de  natureza  empregatícia  ou  de
responsabilidade entre o PREVMOC e os agentes, prepostos empregados ou demais pessoas
da  Contratada,  sendo  ela  a  única  responsável  por  todas  as  obrigações  e  encargos
decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos
na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou
qualquer outra.

18.16 – Todas as demais disposições sobre o objeto a ser contratado constarão do respectivo
Edital e seus anexos.

Montes Claros/MG, 05 de novembro de 2020.

____________________________________
Débora Fernandes Leal

PREGOEIRA – PREVMOC
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2020

SETOR SOLICITANTE: Setor de Informática

1 – OBJETO

1.1  –  A  presente  licitação  tem  por  objeto  a  contratação  de  empresa  especializada  no
licenciamento de uso de plataforma web integrada e oficial de comunicação interna, externa,
com gestão eletrônica de documentos e central de atendimento, contemplando a execução de
serviços  de  implantação,  treinamento,  manutenção,  suporte  técnico  e  acompanhamento
durante  todo  o  período  contratual.  A plataforma  deve  proporcionar  a  digitalização  de
documentos e processos internos e externos, utilizando de assinaturas digitais, QR-Code e
mecanismo de segurança para autenticar usuários, assinar e validar documentos digitais.

2 –  JUSTIFICATIVA

2.1 – A implantação da plataforma tem como justificativa padronizar a comunicação, reduzir os
gastos públicos, oferecer maior transparência nos atos, registrar informações de atendimento
aos  contribuintes,  aumentar  a  eficiência  na  prestação  dos  serviços  ao  público,  reduzir  a
quantidade de impressões e papel circulante na entidade, e poder disponibilizar serviços que
são realizados presencialmente serem disponibilizados online.

2.2 – A plataforma deverá reduzir  a complexidade de gerência dos canais de entrada da
comunicação: centralizar demandas oriundas do site, telefone e atendimento presencial em
somente uma ferramenta.  Dessa forma aumentar  a eficiência da entidade ao utilizar uma
plataforma padronizada para fazer a gerência das atividades e processos.

3 –  PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

3.1 – A contratação terá vigência de  12 (doze) meses,  a partir  da data da assinatura do
respectivo  contrato  administrativo,  podendo  ser  prorrogado  por  iguais  períodos,  mediante
termo aditivo e consensual se a administração da PREVMOC  achar conveniente e oportuno; 
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3.2 –  Se houver prorrogação será garantido o reajuste conforme previsão legal, através de
índices de mercado, tais como IGPM anual.

4 –  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

4.1 – Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes do futuro contrato
administrativo firmado em razão desta licitação correrão à conta do orçamento do Instituto de
Previdência  dos  Servidores  Públicos  de  Montes  Claros,  dotação  orçamentaria
230204.122.0074.21703339039000000

5 – DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1 – A plataforma deverá fornecer a todos uma forma de gerenciar suas atividades diárias,
tendo  controle  de  prazos  de  resolução  e  sequência  dos  projetos.  Deverá  reduzir  a
informalidade,  oferecendo  uma  ferramenta  rápida  e  prática  para  registro  das atividades
oficiais, internas e externas à organização, permitindo agrupar as respostas dos documentos
em um único local, facilitando o entendimento e a tomada de decisão baseada na cronologia
dos fatos.

5.2 – A plataforma deverá garantir a confidencialidade dos documentos, possuindo recursos
de segurança na autenticação dos usuários, mantendo sempre acessível ao setor os arquivos
anexos aos documentos,  evitando assim o uso de pen-drives e e-mails  pessoais,  onde a
informação  pode  ficar  isolada  e  inacessível,  permititindo  a  criação  de  um  sistema  de
notificação multicanal, de modo a dar transparência no atendimento e receber retorno se os
envolvidos já receberam ou viram certas informações.

5.3  –  A  plataforma  deverá    utilizar  somente  um  layout  e  sequência  de  numeração  de
documentos em todos os setores da entidade. Possibilitará criar um organograma oficial e lista
de  contatos  atualizada,  criar  um  legado  em  cada  setor,  ter  todo  o  histórico  de  trabalho
registrado e organizado para servir como base para a tomada de decisão.

5.4 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E HOSPEDAGEM

5.4.1 – A plataforma deverá ser totalmente do tipo Web.

5.4.2 – A plataforma deverá funcionar em computadores do tipo desktop e dispositivos móveis
(smartphone, tablets e outros).

5.4.3 – A troca de dados entre o usuário e o servidor deverá ser criptografada.
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5.4.4  –  A  plataforma  deverá  possuir  um sistema  de  notificação  de  e-mail.  Com objetivo
garantir a autenticidade dos e-mails, os padrões SPF e DKIM deverão estar implementados e
os envio dos e-mails deverão ser  por meio de IP dedicado.

5.4.5 – Os e-mails de saída deverão ser enviados com encriptação. Deverá ser implementado
o  TLS e  ser possível  o descadastrado para quem recebe.

5.4.6 – Com objetivo de segurança no processo de inserção de informações, a plataforma
deverá possuir um mecanismo de bloqueio contra spam e robôs. 

5.4.7 – A plataforma  deverá ser hospedada  em um ambiente  cloud (nuvem), não sendo
necessário  nenhum  investimento  por  parte  do  PREVMOC  em  infraestrutura,  certificados,
servidores,  cabeamentos,  sistemas  operacionais  e  softwares.  A  CONTRATADA  deverá
entregar a solução  apta para utilização e em bom funcionamento. Não deverá existir limite de
armazenamento e geração de dados na plataforma.

5.4.8  –  A plataforma deverá  ser  hospedada em um data  center  certificado e  situado em
território nacional.

5.5 – ACESSO À PLATAFORMA

5.5.1 –  Para acesso à plataforma deverá ser utilizada uma senha pessoal cadastrada pelo
administrador da plataforma ou por usuário por ele autorizado.
5.5.2 – A plataforma deverá permitir que o público externo (usuário externo) se cadastre na
plataforma. 
5.5.3 – A plataforma deverá disponibilizar uma função de recuperação de senha. A senha
deverá  ser  enviada  para  o  e-mail  cadastrado  do  usuário.  Esta  opção  deverá  ser
disponibilizada tanto para o usuário interno como o externo.
5.5.4 – Quantidade mínima de usuários:

Tipo de usuário Quantidade mínima 
Usuários colabores internos (operados e

administradores da plataforma). 60

Usuários de acesso externo. Exemplo de

usuários externos: servidores que necessitarão

solicitar serviços pela plataforma, fornecedores

de serviços e produtos, cidadãos do município

de montes claros).

Deverá ser fornecido o número ilimitado de licen-

ças de usuário externo por não ser possível pre-

ver a quantidade de usuários que acessarão o

sistema de modo simultâneo, garantindo assim o

princípio de disponibilidade do sistema.
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5.6 – ACESSO DE COLABORADORES (ACESSO INTERNO)
5.6.1  –  O administrador  deverá  ter  acesso  a  todas  as  funcionalidades e  permissão  para
cadastrar setores e usuários da organização.
5.6.2 – O acesso interno à plataforma deverá ser por usuários autorizados da organização,
mediante cadastro.
5.6.3  –  A  plataforma deverá  possuir  um cadastro  único  de  usuários,  acesso  a  todos  os
módulos no mesmo local e mesma ferramenta (plataforma integrada).
5.6.4  –  A  plataforma  deverá  permitir  a  customização  de  setores  para  acessar  módulos,
restringir atos de abertura de documento ou movimentação.
5.6.5  –  A  plataforma  deverá  permitir  que  cadastro  de  novos  usuários  seja  feito  por
responsáveis diretos do setor ou hierarquicamente superior ou administradores da plataforma,
permitindo o registrar a data/hora e usuário que o cadastrou, caracterizando a criação de
cadeia de responsabilidades e permitindo o rastreamento de informações.
5.6.6 – A plataforma deverá permitir o cadastro de usuário com informações pessoas, como:
nome, CPF, sexo, data de nascimento, senha e foto.
5.6.7 – A plataforma deverá permitir que os  usuários possam editar seus dados e senha.
5.6.8 – A plataforma deverá possibilitar que a foto do usuário fique visível durante a tramitação
de  documentos,  identificando  visualmente  as  pessoas  que  estão  dando  continuidade  nos
processos.
5.6.9 – A plataforma deverá possibilitar ao usuário colocar no sistema que está afastado do
trabalho  por  motivos  de  férias,  licença  maternidade,  licença  paternidade,  outros  tipos  de
licenças e por outros motivos.
5.6.10 – A plataforma deverá possibilitar ao usuário configurar o fuso horário em página de
preferências da sua conta.
5.6.11 – A plataforma deverá possibilitar, ao usuário, configurar e-mail secundário em página
de preferências da conta, que servirá para e-mails de notificação.
5.6.12 – A plataforma deverá possibilitar, ao usuário, definir uma assinatura em tela que será
utilizada nos documentos assinados por ele.
5.6.13  –  A plataforma deverá  possibilitar  o  usuário  definir  configurações de quando deve
receber notificações por e-mail.
5.6.14 – A plataforma deverá possibilitar que o usuário escolha entre tudo que chegar para o
seu setor:  somente enviados diretamente ao usuário,  somente demandas marcadas como
urgentes ou se não deseja receber nenhum tipo de notificação por este canal.

5.6.15 – A plataforma deverá possibilitar consultar os administradores do sistema em página
de preferências da conta. A plataforma deverá possibilitar o usuário consultar em página espe-
cífica todo o histórico de mudança de setor, desde o seu cadastro, página essa que deve con-
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ter informações do nome do setor, data e hora da ocorrência, setor principal e quem realizou a
alteração, sendo acessível através da página de preferências de conta.
5.6.16 – Sistema de captura automática de mensagens de e-mails respondidos, sendo que se
um usuário responder uma notificação automática enviada pela plataforma, sua resposta é in-
cluída no documento em formato de despacho.
5.6.17 –  A plataforma deverá possibilitar ao administrador alterar o setor que o usuário traba-
lha (a partir deste momento ele têm acesso somente aos documentos do setor atual, porém
todo o seu histórico continua no setor anterior).
5.6.18 –  A plataforma deverá possibilitar ao administrador customizar quais usuários ou seto-
res podem acessar determinados módulos, com a possibilidade, também, de restringir proce-
dimentos de abertura ou tramitação de documentos.
5.6.19 – A plataforma não deverá permitir excluir o cadastro de um usuário, apenas suspender
seu acesso, pois, desta forma, mantém-se histórico de todos usuários que já utilizaram a pla -
taforma, caso necessite consultar no futuro. Essa função te como o objetivo dar segurança
para o PREVMOC.
5.6.20 – A plataforma deverá trabalhar com níveis de acesso, possibilitando a divisão de per -
missões por usuários da seguinte forma:
a) Master: Poderá acessar e interagir em todos os documentos/setores do PREVMOC.
b) Administrador: Acessar somente documentos do seu setor, porém poderá gerenciar usuá-
rios, setores estatísticas de toda a organização;
c) Nível 1: Poderá movimentar documentos do setor e cadastrar novos usuários, bem como
subsetores abaixo de sua hierarquia atual. Poderá também acessar todos os documentos e
interagir em todos os subsetores abaixo do setor atual;
d) Nível 2: Somente movimenta documentos do setor atual;
e) Nível 3: Somente visualiza documentos do setor atual;
f) O usuário interno deverá informar ao administrador um e-mail de sua preferência, e qual(is)
setor(es) trabalha atualmente, para garantir seu acesso à plataforma.
5.6.21 – Como se deve dar o funcionamento:  O administrador deverá fazer o cadastro do
usuário na plataforma através do organograma da PREVMOC. No e-mail do usuário deverá
chegar um link e senha provisória para que ele possa acessar a plataforma pela primeira vez.
A plataforma deverá exigir  do usuário um cadastro e, após este procedimento, será direcio-
nado à inbox do setor (caixa de entrada), no qual o administrador lhe alocou. Na inbox do se-
tor, terá acesso aos módulos e funcionalidades da plataforma.
5.6.22 – A plataforma deverá possibilitar aos usuários consultarem o número de usuários onli -
ne na plataforma em tempo real.
5.6.23 – A plataforma deverá possibilitar aos usuários visualizarem anexos.
5.6.24 – Administrador(es) e usuário(s) terão acesso diário à eficácia e eficiência do setor,
bem como relatórios  de emissões por tipo de documento, data, setor ou assunto.
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5.7 – ACESSO EXTERNO
5.7.1 – A parte externa da plataforma poderá  ser acessada por contatos externos da organi -
zação.
5.7.2 – A plataforma deverá possibilitar  o login no workplace por e-mail e senha.
5.7.3 – A plataforma deverá possibilitar o login no workplace com  certificado digital e também
através  do login único do cidadão fornecido pelo governo federal (gov.br).
5.7.4 – A plataforma deverá possibilitar o cadastro de contatos/pessoas externas que também
poderão interagir na ferramenta via acesso ao workplace (parte externa) ou por meio de inte-
gração de e-mail.
5.7.5 – A plataforma deverá possibilitar a abertura de documentos externos por usuários inter-
nos do próprio sistema, com mesmo login/senha, neste caso a identificação é somente no ca-
dastro da pessoa e seu atual setor de trabalho não é vinculado.
5.7.6 – As pessoas externas à entidade (clientes, fornecedores, pessoas físicas) poderão se
cadastrar no sistema de atendimento preenchendo um formulário com dados pessoais. Medi-
ante este cadastro, é possível acessar áreas específicas para:
a) Abertura de Atendimento, atualização e acompanhamento do mesmo;
b) Consulta de autenticidade de Ofícios recebidos;
c) Consulta, acompanhamento e atualização de documentos;
d) Anexo de novos arquivos;
5.7.7 – A plataforma deverá possibilitar a criação de cadastro ao receber um e-mail de uma
pessoa que até então não fazia parte do banco de cadastros. Tal pessoa deve receber, obri-
gatoriamente, um e-mail com mensagem personalizada de volta confirmando seu primeiro ca-
dastro. A senha, neste caso, deverá ser  gerada automaticamente.
5.7.8 – A plataforma deverá possuir um sistema de captura automática de mensagens de e-
mails respondidos, sendo que, se um contato externo responder uma notificação automática
enviada pela plataforma, sua resposta é incluída no documento em formato de despacho, faci-
litando assim a interação com contatos externos.
5.7.9 – A plataforma deverá possibilitar aos usuários externos visualizarem os anexos.
5.7.10 – A plataforma deverá possibilitar a abertura de atendimentos e outras demandas como
suporte a inclusão de anexos obrigatórios, tornando obrigatório que o requerente envie os do-
cumentos especificados e os identifique através de uma lista de seleção pré-definida de tipos
de anexos.
5.7.11 – O requerente poderá incluir informações e anexos de maneira facilitada respondendo
o e-mail de notificação enviado pela plataforma a cada nova interação.
5.8 – ESTRUTURAÇÃO DA PLATAFORMA
A plataforma deverá ter as seguintes características: 
5.8.1 – Plataforma organizada hierarquicamente por setores e subsetores.
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5.8.2 –  Os usuários internos da plataforma serão vinculados a um setor principal. Caso o
usuário tenha  a necessidade de ter acesso a demandas de outros setores, a plataforma deve
permitir que seja configurado o acesso do usuário.
5.8.3 –  Os usuários administradores e os de nível 1, presentes em setores onde o mesmo
possua  subsetores, poderão trocar de setor e ter acesso às demandas de sua árvore.
5.8.4 –  As  demandas na plataforma deverão ser multi-setor, ou seja, cada setor envolvido
pode tramitar, encaminhar, definir um estágio de andamento bem como marcar unitariamente
como resolvido, não alterando a situação geral do documento. Na plataforma  tem como de-
manda resolvida apenas quando todos os envolvidos resolvem e arquivam a solicitação.
5.8.5 –  Todo  documento poderá ser rastreado por meio de número gerado, código ou QR
Code. O acesso aos documentos somente será permitido para usuários devidamente autori-
zados por meio de envio, encaminhamento dos documentos ou entrega de chave pública
(código) para consulta.
5.8.6 – Todos os acessos aos documentos e seus despachos deverão ser registrados e fica-
rão disponíveis a listagem de quem visualizou, de qual setor e quando. Essa funcionalidade
terá por objetivo dar  mais transparência no trabalho que está sendo realizado pelos envolvi-
dos.
5.8.7 – A plataforma deverá ter uma caixa de entrada geral de documentos da organização
(Inbox),  ela deverá ser divididas por setor.  A caixa de entrada deverá ser organizada em
abas, onde os documentos são agrupados pelos tipos. Exemplo:  em aberto, caixa de saída,
favoritos e arquivados;
5.8.8 –  Os documentos da organização deverão estar presentes no "Inbox" dos setores, de
acordo com permissões setadas no momento de sua criação ou encaminhamento. Usuários
vinculados aos documentos terão acesso a eles pelo "Inbox pessoal", além do Inbox do setor,
onde aparecem todos os documentos, independente de estarem associados a alguém ou es-
tarem sem atribuição individual;
5.8.9 – Os documentos sempre estarão associados à setores, e os usuários terão a possibili -
dade de participar dos documentos, atribuir responsabilidade para si próprio e fazer com que
tal demanda apareça no "Inbox Pessoal";
5.8.10 – Documentos pertencem ao setor. Caso um usuário seja desativado ou mesmo troca-
do de setor, todo histórico produzido por ele deverá continuar no setor, permitindo a continui-
dade das demandas sem perda de informações.
5.9 MÓDULOS DA PLATAFORMA
5.9.1 – A plataforma deverá ter seu funcionamento dividido em módulos de modo a retratar a
realidade operacional da organização, os módulos poderão ser acessados por usuários inter -
nos e externos, devidamente autorizados e configurados.
5.9.2 – Os módulos poderão ter caráter de comunicação, informação ou gerenciais/operacio-
nais, onde as informações são acessadas por usuários e setores devidamente autorizados.
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5.9.3 – Todos os módulos utilizarão do sistema de notificações multicanal, de acordo com pa-
rametrização e configuração únicas para cada processo.
5.9.4 – A plataforma deverá possibilitar a parametrização para adição de campos personaliza-
dos na abertura de documentos;
5.9.5 – Registro e rastreamento de documentos por meio de QR Code ou código  e mediante
identificação do usuário. O usuário não deve conseguir rastrear documentos no qual ele não
tenha acesso.
5.9.6 – A plataforma deverá possibilitar trabalhar com  indicadores (números)  que mostre a
quantidade de documentos presente no modulo. 
5.10 – ORGANOGRAMA DA INSTITUIÇÃO
5.10.1 – A plataforma deverá permitir trabalhar com organograma dinâmico, criado automati-
camente a partir dos setores e usuários presentes na plataforma.
5.10.2 – A plataforma não deve ter limite na criação  de setores raiz e setores  filhos.
5.10.3 – A plataforma deve exibir informações sobre os usuários dentro de cada setor. Infor-
mações:  Nome, Cargo, Data de cadastro no sistema e a última vez que o usuário esteve utili-
zando a plataforma.
5.11 – CONTROLE DE ATIVIDADES - PRAZOS
5.11.1 – A plataforma deverá possibilitar inserir prazos nas tarefas/demandas dos setores. Po-
derão ser inseridos prazos individuais ou prazos para um grupo de pessoas.
5.12 – POSIÇÃO DOS DOCUMENTOS E IDENTIFICAÇÃO
5.12.1 – Deverá existir na plataforma recursos que informem a situação do prazo tarefas/de-
mandas. Exemplo: Pouco Prazo, Médio Prazo, Prazo Vencido. 
5.12.2 – A plataforma deverá identificar:  
a) Se o documento foi acessado pelo setor, porém o usuário não acessou;
b) Se o documento foi  acessado pelo usuário;
c) Se o documento não foi acessado por ninguém do setor;
d)  O documento poderá estar na situação de privado. Neste caso somente o remetente e o
destinatário poderão ter acesso ao documento.
5.12 – PÁGINA GESTÃO DE USUÁRIO/SERVIÇOS DO ÓRGÃO
5.12.1 – A plataforma deverá possibilitar ao administrador verificar os dados (nome, e-mail e
setor) dos usuários  da plataforma e  a quantidade de usuários que existe na plataforma.
5.12.2  –  A  plataforma  deverá  permitir  ao  usuário  administrador  exporta  a  quantidade  de
usuário inseridos na plataforma.
5.12.3  –  A  plataforma  deverá  possibilitar  ao  administrador  verificar  todos  os
serviços/funcionalidades/módulos contratados.
5.13 – GERENCIAMENTO DE CONTATOS DA PLATAFORMA
5.13.1  –  A  plataforma  deverá  possibilitar  gerenciar  os  contatos/usuários  da  plataforma  e
deverá permitir a importação e exportação dos contatos.
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5.13.2 – A plataforma deverá identificar contatos duplicados, e possibilitar a unificação deles.
5.13.3 – A plataforma deverá possibilitar criar e editar listas de contatos, com o objetivo de
segmentar e organizar.
5.13.4 – A plataforma deverá possibilitar que o usuário que não acessar a plataforma por um
longo  período  seja  desativado  automaticamente,  bloqueando  o  usuário  de  acessar  a
plataforma. 

5.14 – DEMANDAS DO SETOR/USUÁRIO 
5.14.1 – Os documentos emitidos deverão ser direcionados a um setor em questão, existindo
ou não um usuário vinculado.
5.14.2 – Um usuário poderá participar ou deixar de participar de um documento individualmen-
te, com isso a demanda não mais deverá  aparecer no Inbox pessoal.
5.15 – CENTRAL DE SERVIÇOS/ATENDIMENTO
5.15.1 –  A plataforma deverá disponibilizar uma central de atendimento do PREVMOC que
possibilitará que os contatos externos/usuários possam atualizar seus dados, realizar requisi-
ções e acompanhar o progresso da requisição até a sua finalização. Após o usuário estar in-
serido na central de atendimento, deverá ter acesso a sua caixa de entrada (Inbox). Nessa
caixa ele visualizará os documentos que ele é requerente ou destinatário. 
5.15.2 – Nesta área deverá estar disponíveis documentos para acesso por meio de código
(chave pública)  ou via leitura de QR-Code. 
5.15.3 – A plataforma deverá possibilitar fazer pesquisa por número de identificação do docu-
mento.
5.16 – RASTREABILIDADE 
5.16.1 – Os documentos gerados na plataforma devem possuir tecnologia que facilite a rastre-
abilidade dos documento ( QR-Code ou Código ). Deverá também possibilitar verificar a vali-
dade das assinaturas digitais, bem como o  conteúdo do documento original. 
5.17 – NOTIFICAÇÃO NA PLATAFORMA
5.17.1 – Para cada módulo, deverá ser possível escolher quais ações geram notificações para
os envolvidos.
5.17.2 – Operações que são geradas por e-mail: 
a) Abertura de novo documento. 
b) O órgão ao atualizar o documento, uma nova notificação deve ser enviada; 
c) Atualização no documento por parte do usuário/contato externo;
d) Quando o documento estiver sido resolvido por todos os envolvidos;
e) Quando o documento for reaberto depois que ela já foi resolvido;
5.17.3 – No processo de notificação deverá ser possível visualizar todo processo realizado no
atendimento/documento. Exemplo: quem leu, foi encaminhada para algum setor, foi resolvido
ou reaberto.  
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5.17.4 – A plataforma deverá trabalhar com uma função que permita informar para o usuário
interno que a notificação (enviada por e-mail) foi entregue, aberta.
5.18 – ANEXOS  
5.18.1 – Os anexos enviados não deverão ser acessíveis publicamente, somente poderão ser
acessados através de link seguro gerado dinamicamente pela plataforma.
5.18.2 – A plataforma deverá possibilitar exibir o tamanho do anexo na plataforma.
5.18.3 – A plataforma deverá utilizar de uma funcionalidade que permita indicar que os arqui-
vos foram  anexados.
5.19 PERSONALIZAÇÃO INTERFACE
5.19.1 – A plataforma deverá possibilitar inserir o logo do PREVMOC, bem como customizar o
e-mail de boas vindas para cadastros externos (central de atendimento/central de serviços). 
5.19.2 – A plataforma deverá possibilitar informar onde fica localizado o PREVMOC/Locais de
prestação de serviços  do PREVMOC.  
5.20 – AUDITORIA DE ACESSO  
5.20.1 – A plataforma deverá permitir que usuários administradores possam auditar a platafor-
ma, analisando os logs de acesso e eventos e, com isso podendo verificar as informações
que foram inseridas/alteradas.
5.21 – ENVIO DE COPIA DE DOCUMENTO E RESPONSABILIDADES
5.21.1 – A plataforma deverá permitir atribuir responsabilidades ao enviar ou tramitar um do-
cumento. A responsabilidade poderá ser atribuída a própria pessoa que envia ou tramita o do-
cumento ou a outro usuário. 
5.21.2 – A plataforma deverá permitir enviar um documento a mais de um usuário ao mesmo
tempo.
5.22 – ASSUNTOS
5.22.1 – A plataforma deverá permitir cadastrar, editar ou desativar assuntos (categorizações
de tipos de documentos), bem como, organizar os assuntos hierarquicamente e possibilitar o
redirecionamento automático de um assunto para um setor.
5.22.2 – A plataforma deverá possibilitar visualizar relatórios dos documentos que foram aber-
tos.
5.22.3 – A plataforma deverá possibilitar utilizar campos adicionais no momento da criação do
documento. Exemplo: campos tipo texto, múltipla escolha, seleção em lista. 
5.22.4 – A plataforma deverá possibilitar trabalhar com anexos obrigatórios e opcionais para
um determinado assunto. No caso de anexo obrigatório, o usuário  terá que enviar  o(s) docu-
mento(s) necessário(s), tendo a plataforma que especificar os tipos de anexos opcionais e
obrigatórios a um determinado assunto
5.22.5 – Todos os recursos citados acima para assuntos também deverão existir no caso da
utilização de  subassuntos.
5.23 – BUSCA NA PLATAFORMA 
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5.23.1 – A plataforma deverá permitir realizar  busca avançada dentro do documento gerado
na plataforma. Exemplo: busca por termo, data de emissão, remetente, tipo de documento. 
5.23.2 – A plataforma deverá permitir realizar busca avançada de documentos por assunto,
por termos exatos, por assunto do texto.
5.24 – ASSINATURA DE DOCUMENTOS – OUTROS USUÁRIOS (CONTRASSENHA)
5.24.1 – A plataforma deverá possibilitar o uso de uma funcionalidade onde quem redige/cria
um documento não é quem assina o documento, podendo ser demanda para outro usuário.
Nesta situação, o usuário emissor do documento deve dar a permissão para que outros usuá-
rios gerem documentos e os mesmos saiam em seu nome. Esse recurso poderá ser cancela-
do antes do uso final. Para essa funcionalidade deve existir mecanismo de segurança que ga-
ranta que somente as pessoas autorizadas pelo emissor do arquivo possam assinar o docu-
mento.
5.25 – SEGUNDA CAMADA DE AUTENTICAÇÃO
5.25.1 – A plataforma deverá possibilitar trabalhar com uma segunda camada de autenticação
(além do login e senha cadastrados na conta do usuário) para os usuários já cadastrados. De-
verá possibilitar a utilização de token/código gerado automaticamente como meio de validação
de login.  A plataforma deverá possibilitar que essa funcionalidade seja desativada.
5.26 – CATEGORIZAÇÃO DE DOCUMENTOS/ORGANIZAÇÃO
5.26.1 – A plataforma deverá possibilitar que os setores do PREVMOC tenham uma organiza-
ção própria dos documentos, permitindo que os usuários possam categorizar e encontrar os
documentos com facilidade. Os documentos poderão ser organizados como se existisse gave-
tas virtuais (pastas). 
5.26.2 – A plataforma deverá possibilitar que somente determinados usuários tenham acesso
a determinadas pastas. A categorização dos documentos deverá aparecer somente para os
usuários do setor no qual o documento foi categorizado.
5.26.3 – A plataforma deverá possibilitar a busca e filtragem de todos os tipos de documentos
disponíveis categorizados. 
5.26.4 – A plataforma deverá permitir organizar a categorização dos documentos de forma hi -
erárquica.
5.27 – SISTEMA DE CITAÇÃO DE USUÁRIOS/CONTATOS/DOCUMENTOS
5.27.1 – A plataforma deverá possibilitar mencionar outro usuário no sistema por meio de digi-
tação de algum caractere e poderá escolher quem deseja marcar. Exemplo: marcação com di-
gitação do @.
5.27.2 – A plataforma deverá possibilitar mencionar um usuário/contato externo por meio da
digitação de caractere. Exemplo: digitação do ‘$’.
5.27.3 – A plataforma deverá possibilitar  mencionar um documento por meio de digitação por
caractere. Exemplo: Exemplo: digitação do  ‘$’.
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5.27.4 – A plataforma deverá permitir que após  marcar e enviar documento (ou tramitação), o
usuário ainda não estando envolvido no documento, a plataforma deverá automaticamente en-
viar para a caixa de entrada e liberar para o setor do usuário.
5.27.5 – A plataforma deverá trabalhar de forma que cada documento mencionado será refe-
renciado no documento de origem. 
5.28 – DEMANDAS- PLATAFORMA 
5.28.1 – A plataforma deverá ter a funcionalidade que exiba as demandas em abertos, próxi-
mo do prazo, e vencida. A plataforma deverá identificar e diferenciá-las. A plataforma deverá
possibilitar realizar a filtragem das demandas através do uso de filtros.

5.29 – SISTEMA DE ASSINATURA DIGITAL NO PADRÃO ICP-BRASIL
5.29.1 – A plataforma deverá estar em conformidade com as normas da ICP-Brasil para docu-
mentos assinados. Entre elas as:  DOC-ICP-15; DOC-ICP-15-01; DOC-ICP-15-02; DOC-ICP-
15-03.
5.29.2 –  A plataforma deverá possuir suporte para formatos de documentos assinados: CA-
dES, incluindo CMS (.P7S); PAdES (.PDF) e possuir suporte para  representação visual em
assinaturas no formato PAdES.
5.29.3 – A plataforma não deve depender da instalação do Java para  a realização de assina-
turas digitais através do browser.
5.29.4 – Não deverá ser necessário a instalação de certificados de terceiros para a execução
de assinaturas digitais através do uso do browser. 
5.29.5 – A plataforma deverá permitir a assinatura  em lote.
5.29.6 – A plataforma deverá possibilitar a assinatura eletrônica de documentos com validade
jurídica da ICP-Brasil.
5.29.7 – A plataforma deverá possibilitar anexar arquivos PDF à documentos da plataforma
para posterior assinatura digital. Nesse caso, o usuário deverá  ter o plugin instalado e tam-
bém ter algum certificado digital válido.
5.29.8 – A plataforma deverá possuir funcionalidade de autenticação de usuários com certifi-
cados digitais.
5.29.9 – A plataforma deverá possibilitar comprovar a validade do certificado digital emitido.
Para isto deverá disponibilizar a verificação da assinatura, gerando uma lista de todos os assi-
nantes, documento oficial - CPF e CNPJ, incluindo toda a cadeia de certificação.
5.29.10 – Permitir a geração de assinaturas no padrão brasileiro de assinatura digital, nos for-
matos CAdES, de acordo com as 10 políticas de assinatura definidas no DOC-ICP-15.03 da
ICP-Brasil, em sua versão mais atual à data de publicação do presente documento.
5.29.11 – A plataforma deverá permitir a geração de assinaturas no padrão brasileiro de assi -
natura digital (seguindo as normativas da ICP-BRASIL), nos formatos CAdES. A plataforma
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deverá acompanhar as atualizações, normativas, politicas de segurança da informação  e le-
gislações  de assinatura digital e  certificado digital  da ICP-BRASIL e do Governo Brasileiro.  
5.29.12 – A plataforma deverá disponibilizar a geração de assinatura simples, co-assinaturas
e contra-assinaturas no padrão CMS Advanced Eletronic Signature – CadES, permitindo as
representações attached e detached por meio da codificação DER.
5.29.13 – A plataforma deverá permitir a realização da assinatura digital sem solicitar a expor-
tação da chave privada do signatário do repositório seguro onde ela estiver armazenada.
5.29.14 – A plataforma deverá disponibilizar a geração de assinatura simples, múltiplas assi-
naturas e assinatura de certificação no formato PDF Signature.
5.29.15 – A plataforma deverá possibilitar no momento da geração da assinatura digital, a ve-
rificação da validade do certificado digital do signatário e sua respectiva cadeia de certificação.
5.29.16 – Para validação de assinaturas digitais nos formatos CAdES do padrão brasileiro de
assinatura digital, a plataforma deverá possuir funcionalidades e características seguindo as
definições do documento DOC-ICP-15.01 da ICP-Brasil.
5.29.17 – Possuir funcionalidade de emissão de carimbos do tempo (data/hora), possibilitando
utilizar a evidência segura de tempo nos trâmites processuais e documentos eletrônicos trami-
tados nos sistemas já existentes.
5.29.18 – Possuir a validação do carimbo do tempo (Integridade da assinatura do carimbo, e
validade do certificado que assinou o carimbo). 
5.29.19 – A plataforma deverá possibilitar a geração de carimbo de tempo utilizando do hash
de conteúdo (resumo criptográfico).
5.29.20 – A plataforma deverá ser compatível com dispositivos criptográficos, como tokens e
smartcards, para certificados do tipo A3 e com repositórios (keystore) para certificados do tipo
A1.
5.29.21 – A plataforma deverá disponibilizar uma funcionalidade que permite a verificação de
documentos assinados, possibilitando assim, a implantação de suporte de documentos ele-
trônicos seguros.
5.29.22 – A plataforma deverá fornecer para cada solicitação de verificação, uma resposta à
aplicação solicitante contendo dados a respeito da integridade da assinatura digital, validade
do certificado digital utilizado, presença e validade de carimbo do tempo, cadeias de certifica-
ção e demais informações pertinentes à validade do documento.
5.29.23 – A plataforma deverá possuir componente para execução de assinaturas digitais nos
navegadores de internet: Internet Explorer, Firefox, Chrome, bem como conter componentes
para execução de assinaturas digitais no browser nos sistemas operacionais Windows e Li-
nux.
5.29.24 – Deverá possibilitar que o usuário acesse  a plataforma, e assine através de certifica-
do digital (ICP-BRASIL) em dispositivos móveis. Para tanto, deverá ser compatível  com no
mínimo o  sistema operacional Android.
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5.29.25 – A plataforma deverá possibilitar que o usuário/contato externo acesse  a central de
atendimento (central de serviços) da plataforma, e assine documentos utilizando  do certifica-
do digital (ICP-BRASIL) em dispositivos móveis. Para tanto, deverá ser compatível  com no
mínimo  sistema operacional Android.
5.29.26 – A plataforma deverá  possibilitar  realizar  a  co-assinatura  digital  de  documentos,
usando-se para isso o certificado digital (ICP-BRASIL), bem como despachos e anexos em
formato PDF na central de atendimento (central de serviços).  
5.29.27 – Permitir realizar co-assinatura digital de documentos, utilizando certificado digital
ICP-Brasil,  na  central de atendimento, sem que para isso seja necessário  a criação de login
e senha na plataforma.
5.29.28 – A plataforma deverá possibilitar acessar os arquivos originais assinados (PDF em
formato PAdES ou arquivo acompanhado do P7S em formato CAdES). Informações técnicas
e de validação de integridade referentes aos certificados utilizados deverão ser exibidos. Esse
acesso poderá ocorrer através de uma central de verificação.
5.29.29 – A plataforma deverá possuir uma funcionalidade que permita solicitar a assinatura
de outros usuários em documentos. A solicitação deverá ser exibida para o assinante em for -
mato de notificação na plataforma.
5.29.30 – A plataforma deverá possibilitar ao assinante acompanhar os documentos que de-
pendem da sua assinatura eletrônica. A plataforma deverá listar as assinaturas pendentes em
documentos através das notificações, exibindo a situação de pendente ou assinado em cada
notificação. 

5.30 – ASSINATURA ELETRÔNICA NATIVA 
5.30.1 – A plataforma deve disponibilizar  a geração de arquivo em formato PDF para materia-
lização de documento assinado eletronicamente (versão para impressão), estampando em to-
das as páginas um selo informando sobre o(s) assinante(s), código de verificação e endereço
para site para conferir autenticidade do documento.
5.30.2 – A plataforma deverá permitir a geração do extrato técnico das assinaturas, contendo
nome do assinante, políticas de assinatura. Esse extrato poderá ser emitido através de uma
página em uma central de verificação.
5.30.3 – Documentos que foram previamente assinados no formato PAdES com o uso de cer-
tificados digitais (ICP-BRASIL) e/ou assinaturas nativas, poderão ser co-assinados. Deverá
ser mantido todas assinaturas existentes do documento e no mesmo padrão e local para con-
ferência.  
5.30.4 – A plataforma deverá permitir assinar eletronicamente no conteúdo dos documentos,
apenas nos arquivos anexados (PDF) ou no conteúdo dos documentos e nos anexos (PDF).
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5.30.5 – A plataforma deverá permitir que o usuário escolha qual assinatura ele utilizará, assi-
natura eletrônica ou assinatura digital (ICP-BRASIL- A1 ou A3).
5.30.6 – A plataforma deverá permitir que antes de efetuar a operação de assinatura, os docu-
mentos e/ou anexos possam ser visualizados.
5.30.7 – A plataforma  deverá possibilitar  visualizar os dados de assinatura do usuário no mo-
mento que documentos e/ou anexos serão assinados digitalmente com a Assinatura Eletrôni -
ca.
5.30.8 – O usuário deverá inserir sua senha para assinar digitalmente com a assinatura ele-
trônica
5.30.9 – Ao utilizar a assinatura eletrônica, a plataforma deverá verificar a autenticidade da as-
sinatura e de documentos. 
5.30.10 – Nos documentos que foram assinados com a assinatura eletrônica, a plataforma de-
verá possibilitar a inserção de assinatura em tela. 
5.30.11 – A plataforma deve possibilitar acessar os arquivos originais, versão para impressão,
ou arquivo com resultado da assinatura (PDF em formato PAdES).
5.30.12 – A plataforma deverá possibilitar solicitar assinatura de outros usuários em documen-
tos. Esta solicitação deverá ser exibida para o assinante em formato de notificação na plata-
forma.
5.30.13 – A plataforma deverá possibilitar  solicitar assinatura por meio de busca, no  momen-
to da criação ou despacho de documentos.
5.30.14 – A plataforma deverá possibilitar ao assinante acompanhar os documentos que de-
pendem da sua assinatura eletrônica. A plataforma deverá listar as assinaturas pendentes em
documentos através das notificações, exibindo a situação de pendente ou assinado em cada
notificação.
5.30.15 – A plataforma deverá possibilitar verificar todo o histórico de solicitação de assinatu-
ras e co-assinaturas, dentro de cada documento. Esse histórico deverá estar no formato de li-
nha do tempo. 
5.30.16 – A plataforma deverá possibilitar exibir a lista de assinaturas em cada despacho ou
documento principal. A plataforma deverá disponibilizar uma funcionalidade que permita listar
as assinaturas.

5.31 – EDITOR DE TEXTO
5.31.1 – A plataforma deverá possibilitar formatação de texto com o uso de recurso de altera-
ção do tamanho da fonte, cor de texto, alinhamento do texto, negrito, sublinhado e itálico. De-
verá possibilitar a formatação de tabelas, listas ordenadas e não ordenadas, inclusão de ima-
gens e hiperlinks.
5.31.2 – A plataforma deverá permitir exibir o editor de texto em tela cheia e possibilitar traba-
lhar com um corretor ortográfico.
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5.32 – MONITORAMENTO - ADMINISTRADORES 
5.32.1 – A plataforma deverá permitir que o usuário administrador realize auditoria das ações
dos usuários. 
5.32.2 – A plataforma deverá possibilitar a verificação das demandas que estão e não estão
sendo solucionadas (estão pendente/não estão pendente) nos setores.
5.33 – RELATÓRIOS DE PRODUTIVIDADE
5.33.1 – A plataforma deverá possibilitar utilizar de recursos que possam medir a eficiência
dos usuários (servidores/funcionários) na resolução de documentos/fluxo de processos PREV-
MOC. Para isso a plataforma deverá possibilitar a emissão de relatórios.
5.34.– RELATÓRIO DE USO/ ACESSOS
A plataforma deverá disponibilizar os seguintes recursos:
5.34.1 – A plataforma deverá possibilitar mostrar por setor, quais usuários estão acessando a
plataforma.
5.34.2 – A plataforma deverá possibilitar mostrar o acesso dos usuários nos últimos 2 dias, ul -
tima semana e por mais de 30 dias.
5.34.3 – A plataforma deverá possibilitar mostrar  a quantidade de documentos abertos por
dia, nos últimos 30 dias.
5.35 – RELATÓRIO DE CONSUMO
5.35.1 – A plataforma deverá possibilitar mostrar os números de usuários cadastrados, núme-
ro de usuários/contatos externos cadastrados, número de documentos, número de despacho
em documento, número de anexos, número de assinaturas digitais emitidas, números de assi -
naturas digitais verificadas, número de usuários com certificado digital.
5.36 – RELATÓRIO DE ECONOMIA
5.36.1 – A plataforma deverá  calcular automaticamente a economia do PREVMOC ao utilizar
a plataforma, podendo  acompanhar a economia mês a mês, sendo possível verificar a quanti-
dade de impressões mensais realizadas e a total consolidada, calculando o gasto realizado
com impressões baseando no preço da impressão/folha fornecido pelo PREVMOC.

6 – DAS FUNCIONALIDADES  ESPECÍFICAS 
6.1 – MEMORANDO 
6.1.1 – Deverá ser possível utilizar a plataforma para permitir a troca de informações entre se-
tores do PREVMOC, como encaminhamentos, repostas e notas  internas. 
6.1.2 – A plataforma deverá possibilitar uma comunicação fechada, onde somente o remeten-
te e o destinatário terão acesso ao documento, despachos e anexos.
6.1.3 – A movimentação de documentos poderá ser realizada através de despachos/atualiza-
ções.
6.1.4 – Deverá ser possível anexar arquivos, enviar documentos, em suas atualizações/des-
pachos (respostas e encaminhamentos).
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6.2 – CIRCULAR  
6.2.1 – A plataforma deverá possibilitar trabalhar com circula digital, através dela possibilitar a
troca de informações internas na organização, entre um setor e diversos outros, com caráter
de informação.
6.2.2 – A plataforma deverá possibilitar verificar a data e hora que cada usuários recebeu.
6.2.3 – A plataforma deverá possibilitar realizar resposta à circular. A resposta poderá ser con-
figurada de forma que todos os envolvidos na circular possam visualizar ou somente o usuário
do setor remente possa visualizar.
6.2.4 – Deverá ser possível anexar arquivos na circular ou em suas atualizações/despachos.
6.2.5 – Para controle de datas, a plataforma deverá possibilitar incluir uma atividade ou prazo
dentro da circular.
6.2.6 – Deverá ser possível o arquivamento da circular, permitindo finalizar a circular. O objeti-
vo é evitar que  respostas e encaminhamentos de outros setores devolvam o documento para
a caixa de entrada do setor.  
6.2.7 – Deverá ser possível o encaminhamento  da circular até mesmo para um setor que não
esteja no documento.
6.2.8 – A plataforma deverá possuir uma funcionalidade que permita que todos os setores en-
volvidos possam ver o despacho, ela também deverá permitir restringir a resposta, endereçan-
do exclusivamente ao remetente.
6.2.9 – A plataforma deverá possuir uma funcionalidade que permita o autoarquivamento da
circular.
6.2.10 – A plataforma deverá possibilitar que seja indicado que a circular é apenas informati -
va, sendo assim, não deverá ser aceito resposta e encaminhamentos.
6.3 – PROTOCOLO ELETRÔNICO
6.3.1 – A plataforma deverá disponibilizar através da central de serviços a abertura de servi-
ços  (protocolo/processos/requerimentos)  online  para  os  contatos  externos/usuários.  Esses
serviços poderão ser solicitados através de  computadores do tipo desktop e/ou dispositivos
móveis. 
6.3.2 – A plataforma deverá permitir que as formas de  visualizações sejam exibidas em  lista
e por prazo. 
6.3.3 – Qualquer tipo de documento poderá ser registrado, com histórico do seu recebimento
e tramitações, até o seu encerramento. Através de código ou login  do  emissor deverá ser
possível o acessar os dados do protocolo. 
6.3.4 – A plataforma deverá possibilitar o cadastro das solicitações por assunto e finalidade.
6.3.5 – A plataforma deverá realizar um pré-cadastro da lista de assuntos, com objetivo de fa-
cilitar a escolha.
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6.3.6 – A plataforma deverá ter a funcionalidade que  mostre o comprovante de atendimento
(código)  para o interessado no momento da inclusão da solicitação com login e senha pela
web.
6.3.7 – Qualquer cadastro, alteração relacionada a um determinado protocolo e suas tramita-
ções deverá ser registrado a identificação do usuário e a data que ocorreu a alteração/cadas-
tro.
6.3.8 – A plataforma deverá permitir que se trabalhe com  anexos nos documentos, podendo
ser  arquivos de imagens, documentos, planilhas eletrônicas  e outros arquivos.
6.3.9 – O setor  que é responsável por receber o atendimento, poderá acessar diretamente o
histórico ou documento específico, deverá ter total permissão de encaminhar ou responder, a
alguém internamente ou diretamente ao requerente. 
6.3.10 – A plataforma deverá permitir que os setores possam resolver a participação no proto-
colo/serviço  unilateralmente, sem passar para outra pessoa, ele deverá ficar em aberto no
nome da pessoa que está atendendo até ser solucionado.   
6.3.11 – A plataforma deverá possibilitar configurar os assuntos.
6.3.12 – O registro de usuário/data de todo o cadastramento ou encaminhamento dos atendi -
mentos deverão ser permitidos na plataforma. 
6.4 – OFÍCIO ELETRÔNICO
6.4.1 – Deverá ser possível utilizar a funcionalidade de e-mail rastreado no envio de documen-
tos oficiais externos. 
6.4.2 – O documento deverá ser  gerado dentro da organização e remetido de forma oficial e
segura a seu destinatário, via e-mail. 
6.4.3 – A plataforma deverá  possibilitar o recebimento de respostas dos ofícios via platafor-
ma, ou quando o destinatário responder o e-mail de notificação.
6.4.4 – A plataforma deverá dar transparência de movimentações e todo o histórico mantido
no nela.
6.4.5 – A plataforma deverá utilizar  de base única de contatos para todos os módulos da pla-
taforma.
6.4.6 – O destinatário não precisa ser usuário da plataforma para acessar o documento, basta
ser cadastrado.
6.4.7 – A plataforma deverá  possibilitar a geração de QR-Code para cada ofício enviado, ou
outra tecnologia que possa identificar os ofícios (código).  
6.5 – PARECER 
6.5.1 – A plataforma deverá possibilitar o controle de emissão de pareceres: possibilidade de
registro de documento a ser embarcado ou incluído dentro de outro documento.
6.5.2 – A plataforma deverá possibilitar o controle automático de numeração dos pareceres.
6.5.3 – A plataforma deverá possibilitar a emissão de pareceres por setores e/ou usuários au-
torizados.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MONTES CLAROS –MG
PREVMOC

Rua Viúva Francisco Ribeiro, 150 – Centro – Montes Claros–MG – CEP: 39.400-114
Telefone: (38) 2211-4255

40



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE MONTES CLAROS/MG – PREVMOC

6.5.4 – A plataforma deverá possibilitar o anexo de arquivos no parecer.
6.6 – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA
6.6.1 – A plataforma deverá permitir o envio de intimações oficiais externas com e-mails ras-
treados, sem a necessidade de confecção, impressão ou carimbo em papel para ter caráter
oficial perante à Organização.
6.6.2 – A plataforma deverá permitir o controle de gerações de intimações, podendo ser libera-
das a determinados setores e/ou usuários.
6.6.3 – A plataforma deverá possibilitar a  geração e envio da intimação para contatos previa-
mente cadastrados e com endereço de e-mail válido.
6.6.4 – A tela de geração da intimação deverá possuir: destinatário (contato), assunto e corpo
do texto a ser redigido para ser posteriormente enviado.
6.6.5 – A plataforma deverá possibilitar o rastreamento da intimação, se o servidor de e-mail
do destinatário não bloquear imagens, desta forma, assim que o documento é entregue, o sis-
tema pode apontar a indicação de e-mail entregue.
6.6.6 – A plataforma deverá  possibilitar a indicação  de e-mail lido no momento que o destina -
tário o abre (também se não houver bloqueio de imagem).
6.6.7 – A plataforma deverá emitir relatórios da quantidade de intimações enviadas, por perío-
do.
6.7 – PROCESSO ADMINISTRATIVO
6.7.1 – A plataforma deverá possibilitar a criação de Processos Administrativos na organiza-
ção, vinculando um contato para ser parte envolvida.
6.7.2 – A plataforma deverá possibilitar a criação de objetos que irão identificar o processo ao
longo da tramitação.
6.7.3 – A plataforma deverá possibilitar a configuração para que cada processo aceite somen-
te um objeto ou diversos.
6.7.4 – A plataforma deverá permitir a criação do processo, encaminhamentos e respostas.
6.7.5 – A plataforma deverá possibilitar a configuração de rota inicial do processo a partir do
assunto ou objeto definido.
6.7.6 – A plataforma deverá  possibilitar  que o processo administrativo seja o fluxo estrutural
na tramitação, ou seja, diversos documentos acessórios podem ser "incluídos" na linha do
tempo do Processo.
6.7.8 – A plataforma deverá possibilitar a  inclusão de outros documentos para serem referen-
ciados no processo administrativo original ou em seu despacho.
6.7.9 – A plataforma deverá  possibilitar a visualização em modo cronológico, ou seja, todos
os documentos incluídos na árvore do processo podem ser visualizados abertos como forma
de abrir o histórico.
6.7.10 – A plataforma deverá possibilitar a geração da árvore do processo, onde é possível fa-
zer a exportação de um único arquivo PDF, onde as informações do processo estão concate-
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nadas. Em cada página do arquivo exportado consta um ato, anexo ou menção de outro docu-
mento no histórico. Possibilidade da colocação de informações no rodapé para fácil identifica-
ção dos conteúdos.
6.7.11 – A plataforma deverá possibilitar expor as assinaturas digitais nos atos do processo.
6.7.12 – A plataforma deverá possibilitar a configuração de rota padrão de aprovação e autori-
zação da abertura do processo administrativo.
6.7.13 – A plataforma deverá possibilitar a configuração para utilização da funcionalidade de
deferido/Indeferido em determinados setores.
6.7.14 – A plataforma deverá  possibilitar a configuração da visibilidade para o ente externo
acessar, quando o processo estiver pronto para ser visualizado, o acesso externo poderá ser
liberado ou restrito a partir de um despacho com opção específica.
6.7.15 – A plataforma deverá possibilitar utilizar outros documentos como base para abertura
de um processo administrativo, criando assim um elo entre eles.
6.7.16 – A plataforma deverá possibilitar a geração automática de numeração para o processo
por setor, por assunto, geral para a organização, manual.
A plataforma deverá possibilitar a configuração de numeração do processo a partir de padrão
customizado a ser utilizado pela entidade.
6.7.17 – A plataforma deverá possibilitar a colocação de campos personalizados na abertura
do processo, configuração inicial.
6.7.18 – A plataforma deverá possibilitar a utilização de modelos pré-prontos de texto, para
padronização da abertura e trâmite dos processos.
6.7.19 – A plataforma deverá possibilitar a inserção de prazos dentro dos processos adminis-
trativos.
6.7.20 – A plataforma deverá possibilitar  gerar outros documentos e utilizar o processo admi-
nistrativo como base.
6.7.21 – A plataforma deverá possibilitar  restringir a abertura e tramitação de Processo Admi-
nistrativos por setor.
6.7.22 – A plataforma deverá possibilitar a configuração de como os processos devem trami-
tar: em paralelo ou somente com a carga do processo, onde somente o último setor a receber
a demanda pode movimentá-lo.
6.7.23 – A plataforma deverá possibilitar  baixar todos os anexos de um processo administrati-
vo de uma vez.
6.7.24 – A plataforma deverá possibilitar solicitar assinatura para outros usuários dentro de um
processo ou em qualquer de seus atos.
6.8 – ATOS OFICIAIS
6.8.1 – A plataforma deverá permitir a tramitação e coleta de assinaturas digitais de atos ofici-
ais da organização (Portarias, Decretos, Leis, Contratos, Certidões, etc).
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6.8.2 – A plataforma deverá permitir  adicionar respostas e encaminhar o documento para ou-
tros setores da organização.
6.8.3 – A plataforma deverá permitir cadastrar assuntos específicos para classificação dos do-
cumentos e configurar roteamento automático (distribuição do documento para setores pré-
definidos).
6.8.4 – A plataforma deverá permitir a configuração para certos setores e/ou perfil de usuários
poderem enviar documentos.
6.8.5 – A plataforma deverá permitir a numeração automática do documento, com disponibili -
dade de configuração permitindo numeração única dentro de cada setor ou permitindo nume-
ração manual.
6.8.6 – A plataforma deverá  possibilitar a configuração permitindo que usuários externos con-
sultem   e co-assinem documentos.
6.8.7 – A plataforma deverá  possibilitar a geração de QR-Code para cada documento criado,
ou outra tecnologia que possa identificar e validar os documentos (código) .  
6.8.8 – A plataforma deverá possibilitar  que usuários assinem arquivos PDF anexados utili-
zando certificado digital ICP-Brasil.
6.8.9 – A plataforma deverá  permitir  que outros usuários com acesso ao documento co-assi-
nem os anexos PDF utilizando certificado digital ICPBrasil.
6.8.10 – A plataforma deverá  permitir a criação de campos adicionais que permitem uma me-
lhor configuração de layout  do documento gerado, de forma padronizada e dinâmica.
6.9 – CARTA DE SERVIÇOS
6.9.1 – A plataforma deverá possibilitar  disponibilizar a Carta de Serviços publicamente, atra-
vés do workplace (Central de Atendimento/Central de Serviço), contendo descrição dos servi-
ços da Organização, bem como setores responsáveis.
6.9.2 – A plataforma deverá possibilitar uma busca pelo título do serviço na Central de Servi -
ço/Central de Atendimento.
6.9.3 – A plataforma deverá  possibilitar  criar, editar e suspender serviços da Carta de Servi-
ços.
6.9.4 – A plataforma deverá possibilitar definir hierarquia para os serviços presentes na Carta
de Serviços.
6.9.5 – A plataforma deverá possibilitar  descrever os serviços presentes na Carta de Serviços
através de um editor de texto com opções de formatação simples, possuindo ao menos supor-
te para: criação e edição de tabelas, alinhamento de texto, além de permitir textos em negrito,
itálico e sublinhado.
6.9.6 – A plataforma  deverá possibilitar definir o setor responsável por um serviço da Carta de
Serviços.
6.10 – INTEGRAÇÃO COM E-MAIL
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6.10.1 – A plataforma deverá possibilitar  a abertura de documentos eletrônicos por meio de
integração com e-mail setorial da organização.
6.10.2 – A organização deverá configurar o e-mail para enviar uma cópia exata do recebimen-
to para endereço personalizado fornecido pela plataforma. 
6.10.3 – Com pouco tempo, após o recebimento do e-mail, deverá ser criado um documento
eletrônico com os dados do remetente: nome, e-mail, data e hora.
6.10.4 – As respostas e encaminhamentos externos dos documentos eletrônicos que serão
originados por meio da integração deverão também poder ser enviadas ao e-mail de origem.
6.10.5 – A plataforma deverá  possibilitar associar um Serviço da Carta a um assunto de Pro-
tocolo ou Ouvidoria, desta forma será  aberta a solicitação externa e a mesma deverá ser tra-
mitada dentro da plataforma.
6.11 – WORKFLOW AVANÇADO PARA GESTÃO DE PROCESSOS
6.11.1 – A plataforma deverá possibilitar a impressão do processo em modo cronológico jun-
tando os conteúdos e seus anexos em PDF.
6.11.2 – A plataforma deverá permitir a criação da árvore do processo em um arquivo para ex-
portação em formato PDF.
6.11.3 – A plataforma deverá  possibilitar a configuração de workflow básico por assunto, onde
a demanda só poderá ser encaminhada na ordem pré-estabelecida, sem pular etapas.
6.11.4 – A plataforma deverá possibilitar ordenar os anexos após inclusão.
6.12 – APLICATIVO MÓVEL PARA ATENDIMENTO
6.12.1 – A plataforma também deverá estar  disponível  em forma de  Aplicativo móvel para no
mínimo sistema operacional Android, com instalação através das lojas de aplicativos oficiais
Play Store.
6.12.2 – Deverá possuir uma Tela inicial que solicita acesso a localização do dispositivo. Esta
tem objetivo  mostrar as entidades mais próximas que estão utilizando o aplicativo no atendi -
mento.
6.12.3 – Deverá possibilitar escolher a entidade, ordenando-a pela mais próxima habilitada no
aplicativo, para realizar a solicitação.
6.12.4 – Após a seleção da entidade, aplicativo deverá carregar a  identidade visual do PREV-
MOC (logo).
6.12.5 – Deverá  ser totalmente integrado a plataforma, administração dos serviços disponí-
veis em cada módulo deverá ser a mesma utilizada na Central de Atendimento/Central de Ser-
viço.
6.12.6 – Pessoa física ou jurídica poderão utilizar um login e senha já existente na Central de
Atendimento/Central de Serviço ou fazer um cadastro pelo próprio aplicativo.
6.12.7 – Deverão ser exibidos os documentos vinculados a pessoa na Inbox. Terão de ser exi-
bidos os  documentos que estão  pendente de resolução na entidade e documentos arquiva-
dos que já foram resolvidos pela entidade.
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6.12.8 – Deverá  permitir  ao usuário editar os seus dados.
6.12.9 – Ao consultar os documentos vinculados ao usuário, a plataforma deverá  exibir o con-
teúdo, tramitações e anexos, respeitando as mesmas parametrizações existentes na Central
de Atendimento/Central de Serviço.
6.12.10 – Deverá possibilitar interagir em um documento existente vinculado ao usuário, adici -
onando novas informações e anexos.
6.12.11 – Deverá possibilitar a abertura de documentos de diferentes módulos da plataforma
no mesmo aplicativo.
6.12.12 – Possibilidade de configurar quais módulos disponíveis na plataforma ficarão disponí-
veis para serem abertos pelo aplicativo.
6.12.13 – Deverá permitir ao solicitante navegar em menu com os serviços disponibilizados
em cada módulo, de modo que ao selecionar um assunto, os subassuntos sejam exibidos em
uma próxima tela.
6.12.14 – Deverá permitir ao administrador definir assuntos em destaque, sendo esses exibi-
dos na tela antes da lista de assuntos gerais.
6.12.15 – Ao selecionar um assunto para abertura do documento, o aplicativo deverá  exibir a
descrição relacionadas ao assunto e deverá  aplicar as regras de identificação e obrigatorieda-
de de anexos, campos adicionais, quando estes estiverem disponíveis, da mesma forma que
é realizado na Central de Atendimento/Central de Serviço.
6.12.16 – Ao  finalizar o preenchimento do requerimento, o documento deverá ser  salvo ime-
diatamente na plataforma, informando ao usuário o número do documento e qual setor já re-
cebeu a demanda.
6.12.17 – As notificações com a confirmação de abertura, interações e finalização deverão fei-
tas pelos canais previamente disponíveis na plataforma (e-mail ).
6.12.18 – Deverá permitir ao usuário consultar o organograma completo da entidade, bem
como as informações de contato.
6.13 – OUVIDORIA 
6.13.1 – A plataforma deverá possibilitar o serviço de ouvidoria. Deverá ser possível a abertu-
ra de atendimento (requerimento) pelo público externo, este poderá anexar documento e, o
seu atendimento deverá ser encaminhado para o setor responsável. 
6.13.2 – O requerente/solicitante poderá acompanhar o seu atendimento pelo status do aten-
dimento (pendente ou respondido).
6.14 – CHAMADO TÉCNICO
6.14.1 – A plataforma deverá possibilitar a abertura de chamados técnicos  de modo a serem
encaminhados a setores específicos da organização. Esses chamados deverão ter caráter de
solicitação de manutenção de equipamentos, serviços de tecnologia da informação e outros. 
6.14.2 – A plataforma deverá possibilitar adicionar respostas e encaminhar o chamado para
outros setores da do PREVMOC.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MONTES CLAROS –MG
PREVMOC

Rua Viúva Francisco Ribeiro, 150 – Centro – Montes Claros–MG – CEP: 39.400-114
Telefone: (38) 2211-4255

45



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE MONTES CLAROS/MG – PREVMOC

6.14.3 – A plataforma deverá possibilitar  cadastrar assuntos específicos para os chamados.
6.14.4 – A plataforma deverá possibilitar anexar arquivos no chamado e em suas movimenta-
ções, bem como inserir texto no corpo de texto, formatar o texto em negrito, itálico, sublinhado
e alinhamento.

7 – DO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO PARA ALGUMAS FUNCIONALIDADES
Os trechos dos itens que estão sublinhados (marcados) abaixo são as funcionalidades que
poderão ser entregues no prazo de 6 meses, que será contado a partir do início da fase de im-
plantação da plataforma.
7.1 – ACESSO DE COLABORADORES (ACESSO INTERNO)
7.1.1 – A plataforma deverá permitir o cadastro de usuário com informações pessoas, como:
nome,  CPF, sexo, data de nascimento, senha e foto.
7.1.2 – A plataforma deverá possibilitar que a foto do usuário fique visível  durante a tramita-
ção de documentos, identificando visualmente as pessoas que estão dando continuidade nos
processos.
7.1.3 – A plataforma deverá possibilitar ao usuário  colocar no sistema que está afastado do
trabalho por motivos de  férias, licença maternidade, licença paternidade,  outros tipos de li -
cenças e por outros motivos.
7.1.4 – A plataforma deverá possibilitar ao usuário configurar o fuso horário em página de pre-
ferências da sua conta.
7.1.5 – A plataforma deverá possibilitar o usuário definir configurações de quando deve rece-
ber notificações por e-mail.
7.1.6 – A plataforma deverá possibilitar o usuário consultar os administradores do sistema em
página de preferências da conta.
7.1.7 – A plataforma deverá possibilitar o usuário consultar em página específica todo o his-
tórico de mudança de setor desde o seu cadastro, página essa que deve conter informações
do nome do setor, data e hora da ocorrência, setor principal e quem realizou a alteração, sen-
do acessível através da página de preferências de conta.
7.1.8 – A plataforma deverá possibilitar aos usuários consultarem o número de usuários online
na plataforma em tempo real.
7.1.9 – Administrador(es) e usuário(s) terão acesso diário à eficácia e eficiência do setor, bem
como relatórios  de emissões por tipo de documento, data, setor ou assunto.

7.2 – ACESSO EXTERNO 
7.2.1 – A plataforma deverá possibilitar o login no workplace com  certificado digital e também
através  do login único do cidadão fornecido pelo governo federal (gov.br).
7.2.2 – A plataforma deverá possibilitar a abertura de atendimentos e outras demandas com
suporte a inclusão de anexos obrigatórios, tornando obrigatório que o requerente envie os do-
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cumentos especificados e os identifique através de uma lista de seleção pré-definida de tipos
de anexos.
7.3 – ESTRUTURAÇÃO – PLATAFORMA 
A plataforma deverá ter as seguintes características: 
7.3.1 –  Todo documento poderá ser rastreado por meio de número gerado, código ou  QR
Code. O acesso aos documentos somente será permitido para usuários devidamente autoriza-
dos por meio de envio, encaminhamento dos documentos ou entrega de chave pública (códi-
go) para consulta.
7.4 – MÓDULOS DA PLATAFORMA
7.4.1 – Registro e rastreamento de documentos por meio de QR Code ou código  e mediante
identificação do usuário. O usuário não deve conseguir rastrear documentos no qual ele não
tenha acesso.
7.5 – PÁGINA GESTÃO DE USUÁRIO/SERVIÇOS DO ÓRGÃO  
7.5.1 – A plataforma deverá possibilitar ao administrador verificar todos os serviços/funcionali-
dades/módulos contratados. 
7.6 – GERENCIAMENTO DE CONTATOS DA PLATAFORMA
7.6.1 – A plataforma deverá identificar contatos duplicados, e possibilitar a unificação deles.
7.7 – CENTRAL DE SERVIÇOS/ATENDIMENTO
7.7.1 – Nesta área deverá estar disponíveis documentos para acesso por meio de código
(chave pública)  ou via leitura de QR-Code. 
7.7.2 – A plataforma deverá possibilitar fazer pesquisa por número de identificação do docu-
mento.
7.8 – RASTREABILIDADE 
7.8.1 – Os documentos gerados na plataforma devem possuir uma tecnologia que facilite a
rastreabilidade dos documento ( QR-Code ou Código ).
7.9 – NOTIFICAÇÃO NA PLATAFORMA
7.9.1 – As notificações  externas por e-mail deverão ser rastreáveis. A plataforma deverá tra-
balhar com uma função que permita informa para o usuário interno que na notificação (envia-
da por e-mail) foi entregue, aberta. 
7.10 – BLOQUEIO DE USUÁRIO – NÃO ACESSO A PLATAFORMA
7.10.1 –   A plataforma deverá possibilitar que o usuário que não acessar a plataforma por um  
longo período seja desativado automaticamente, bloqueando o usuário de acessar a platafor-
ma. 
7.11 – PERSONALIZAÇÃO INTERFACE
7.11.1 – A plataforma deverá possibilitar inserir  a logo do PREVMOC, bem customizar o e-
mail de boas vindas para cadastros externos (central de atendimento/central de serviços). 
7.12 –  ASSUNTOS
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7.12.1 – A plataforma deverá possibilitar trabalhar com anexos obrigatórios e opcionais para
um determinado assunto. No caso de anexo obrigatório, o usuário  terá que enviar  o(s) docu-
mento(s) necessário(s). 
7.12.2 – A plataforma deverá possibilitar especificar os tipos de anexos opcionais e obrigató-
rios a um determinado assunto.
7.13 – SISTEMA DE CITAÇÃO DE USUÁRIOS/CONTATOS/DOCUMENTOS
7.13.1 – A plataforma deverá possibilitar mencionar outro usuário no sistema por meio de digi-
tação de algum carácter e poderá escolher quem deseja marcar. Exemplo: marcação com di -
gitação do @.
7.13.2 – A plataforma deverá possibilitar mencionar um usuário/contato externo por meio da
digitação de caracter. Exemplo: digitação do ‘$’.
7.13.3 – A plataforma deverá possibilitar  mencionar um documento por meio de digitação por
caracter. Exemplo: Exemplo: digitação do caracter ‘$’.
7.13.4 – A plataforma deverá permitir que após  marcar e enviar documento (ou tramitação), o
usuário ainda não estando envolvido no documento, a plataforma deverá automaticamente en-
viar para a caixa de entrada e liberar para o setor do usuário.
7.13.5 – A plataforma deverá trabalhar de forma que cada documento mencionado será refe-
renciado no documento de origem.
7.14 – EDITOR DE TEXTO
7.14.1 –   A plataforma deverá possibilitar trabalhar com um corretor ortográfico.  
7.15 – RELATÓRIO DE USO/ ACESSOS
7.15.1 –   A plataforma deverá possibilitar mostrar  a quantidade de documentos abertos por  
dia, nos últimos 30 dias.
7.16 – RELATÓRIO DE ECONOMIA
7.16.1 – A plataforma deverá  calcular automaticamente a economia do PREVMOC ao utilizar
a plataforma, podendo  acompanhar a economia mês a mês, sendo possível verificar a quanti-
dade de impressões mensais realizadas e a total consolidada, calculando o gasto realizado
com impressões baseando no preço da impressão/folha fornecido pelo PREVMOC.
7.17 –  OFÍCIO ELETRÔNICO 
7.17.1 – A plataforma deverá  possibilitar  de geração de QR-Code para cada ofício enviado,
ou outra tecnologia que possa identificar os ofícios (Código).  
7.18 – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA
7.18.1 – A plataforma deverá permitir o envio de intimações oficiais externas com e-mails ras-
treados, sem a necessidade de confecção, impressão ou carimbo em papel para ter caráter
oficial perante à Organização.
7.18.2 – A plataforma deverá permitir o controle de gerações de intimações, podendo ser libe-
radasa determinados setores e/ou usuários.
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7.18.3 – A plataforma deverá possibilitar a  geração e envio da intimação para contatos previa-
mente cadastrados e com endereço de e-mail válido.
7.18.4 – A tela de geração da intimação deverá possuir: destinatário (contato), assunto e cor -
po do texto a ser redigido para ser posteriormente enviado.
7.18.5 – A plataforma deverá possibilitar o rastreamento da intimação, se o servidor de e-mail
do destinatário não bloquear imagens, desta forma, assim que o documento é entregue, o sis-
tema pode apontar a indicação de e-mail entregue.
7.18.6 – A plataforma deverá  possibilitar a indicação  de e-mail lido no momento que o desti -
natário o abre (também se não houver bloqueio de imagem).
7.18.7 – A plataforma deverá emitir relatórios da quantidade de intimações enviadas, por perí-
odo.
7.19 – PROCESSO ADMINISTRATIVO
7.19.1 –  A plataforma deverá possibilitar a configuração para que cada processo aceite so-
mente um objeto ou diversos.
7.19.2 –  A plataforma deverá possibilitar a utilização de modelos pré-prontos de texto, para
padronização da abertura e trâmite dos processos.
7.20 – CARTA DE SERVIÇOS
7.20.1 – A plataforma deverá possibilitar uma busca pelo título do serviço na Central de Servi-
ço/Central de Atendimento.
7.21 – WORKFLOW AVANÇADO PARA GESTÃO DE PROCESSOS
7.21.1 – A plataforma deverá possibilitar ordenar os anexos após inclusão.
7.22 – APLICATIVO MÓVEL PARA ATENDIMENTO
7.22.1 – Deverá possuir uma Tela inicial que solicita acesso a localização do dispositivo. Esta
tem objetivo  mostrar as entidades mais próximas que estão utilizando o aplicativo no atendi -
mento.
7.22.2 – Deverá possibilitar escolher a entidade, ordenando-a pela mais próxima habilitada no
aplicativo, para realizar a solicitação.
7.22.3 – Após a seleção da entidade, aplicativo deverá carregar a  identidade visual do PREV-
MOC (Logo).
7.22.4 – Possibilidade de configurar quais módulos disponíveis na plataforma ficarão disponí-
veis para serem abertos pelo aplicativo.
7.22.5 – Deverá permitir ao administrador definir assuntos em destaque, sendo esses exibidos
na tela antes da lista de assuntos gerais.
7.22.6 – Ao selecionar um assunto para abertura do documento, o aplicativo deverá  exibir a
descrição relacionadas ao assunto e deverá  aplicar as regras de identificação e obrigatorieda-
de de anexos, campos adicionais, quando estes estiverem disponíveis, da mesma forma que
é realizado na Central de Atendimento/Central de Serviço.
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7.22.7 – Deverá permitir  ao usuário  consultar  o  organograma completo da entidade,  bem
como as informações de contato.
7.23 – OUVIDORIA 
7.23.1 – A plataforma deverá possibilitar o serviço de ouvidoria. Deverá ser possível a abertu-
ra de atendimento (requerimento) pelo público externo, este poderá anexar documento e, o
seu atendimento deverá ser encaminhado para o setor responsável. 
7.23.2 – O requerente/solicitante poderá acompanhar o seu atendimento pelo status do aten-
dimento (pendente ou respondido).
7.24 – CHAMADO TÉCNICO
7.24.1 – A plataforma deverá possibilitar a abertura de chamados técnicos  de modo a serem
encaminhados a setores específicos da organização. Esse chamados deverão ter caráter de
solicitação de manutenção de equipamentos, serviços de tecnologia da informação e outros. 
7.24.2 – A plataforma deverá possibilitar adicionar respostas e encaminhar o chamado para
outros setores da do PREVMOC.
7.24.3 – A plataforma deverá possibilitar  cadastrar assuntos específicos para os chamados.
7.24.4 – A plataforma deverá possibilitar anexar arquivos no chamado e em suas movimenta-
ções, bem como inserir texto no corpo de texto, formatar o texto em negrito, itálico, sublinhado
e alinhamento.

8 – DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO/TREI-
NAMENTO DA PLATAFORMA, SUPORTE TÉCNICO, BACKUP, ATUALIZAÇÃO E MANU-
TENÇÃO DO SISTEMA

8.1 – ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
8.1.1  –  O  LICITANTE  deverá  apresentar  comprovação  de  aptidão  para  desempenho  de
atividade pertinente e compatível com as características do objeto da licitação, através de
apresentação de  atestados de desempenho anterior fornecidos por pessoa jurídica de direito
público  ou  privado,  comprobatório  da  capacidade  técnica  para  atendimento  ao  objeto  da
presente licitação.
8.1.2 – O LICITANTE deverá apresentar os seguintes atestados de capacidade técnica:
8.1.3 – Atestado   que comprove a implantação de sistema com características com o objeto
da licitação, em instituição pública ou privada.
8.1.4 – O atestado deverá comprovar que o LICITANTE tenha implantado sistema WEB inte-
grado de comunicação interna e externa, com gestão documental, central de atendimento, di-
gitalização de documentos e processos internos  e externos, utilizando de assinaturas digitais,
QR-CODE ou código de verificação e validação. Utilização de mecanismo de segurança para
autenticar usuários e validar e assinar documentos digitais.
8.1.5 – O atestado deverá conter:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MONTES CLAROS –MG
PREVMOC

Rua Viúva Francisco Ribeiro, 150 – Centro – Montes Claros–MG – CEP: 39.400-114
Telefone: (38) 2211-4255

50



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE MONTES CLAROS/MG – PREVMOC

a) O nome do sistema e os módulos implantados na organização/instituição;
b) Razão Social e dados de identificação da instituição emitente, em papel timbrado;
c) Período de fornecimento/prestação do serviço;
d) Local e data de emissão do atestado;
e) Nome, cargo e assinatura do responsável pelas informações.
8.1.6 – O LICITANTE deverá apresentar a informação de que é fabricante do sistema  ofertado
na licitação. Caso a O LICITANTE não seja fabricante do sistema, ela deverá apresentar a au-
torização e licença do fabricante para comercialização do sistema. Essa licença deverá ter va-
lidade por no mínimo 4 anos.
8.1.7  –  O LICITANTE deverá  citar  as  instalações,  o  aparelhamento  e  o  pessoal  técnico
disponível para prestar suporte técnico do objeto da licitação, bem como a qualificação de
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.
8.1.8 –  Não serão aceitos Atestados de Capacidade Técnica cuja empresa emitente seja
componente do mesmo grupo financeiro ou subcontratada do LICITANTE.
8.1.9 – Serão consideradas inabilitadas as empresas que não apresentarem os itens definidos
acima, pois os mesmos são obrigatórios.

8.2 – VISTORIA TÉCNICA
Justificativa da Vistoria Técnica: 
Com objetivo de evitar futuras alegações de desconhecimento das características dos servi-
ços licitados, resguardando o Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de
Montes Claros de possíveis inexecuções contratuais e/ou gastos futuros não previsto para
aquisição de serviços e/ou materiais necessários para a implantação da solução contratada,
se faz necessário a visita prévia junto ao setor de informática do Instituto Municipal  de Previ-
dência dos Servidores Públicos de Montes Claros  para que o LICITANTE possa conhecer a
infraestrutura tecnológica existente do PREVMOC, link internet, rede de computadores,  equi-
pamentos (servidores e computadores  desktop), sistemas operacionais e políticas de segu-
rança da informação.
8.2.1 – O LICITANTE deverá apresentar uma Declaração de Vistoria Técnica, conforme o
modelo no ANEXO II, para estar HABILITADO a participar do certame. A declaração constará
que o LICITANTE  tomou conhecimento de todas informações e condições locais  para o
cumprimento das obrigações do objeto da licitação;
8.2.2 – A Declaração de Vistoria  Técnica  será fornecida pelo setor de Informática, conforme
o  modelo no  ANEXO II. A vistoria técnica deverá ser agendada com setor de informática  nos
horários de 8:00 às 12:30 pelos telefones (38) 2211-4256 / (38) 2211-4255 ou no PREVMOC,
que fica localizado na Rua Viúva Francisco Ribeiro, Nº 150, Centro, Montes Claros - MG,
CEP: 39400-114. A Declaração de Vistoria Técnica poderá ser obtida em até três dias uteis a
data que anteceder a abertura da licitação.
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8.2.3 – O LICITANTE poderá optar por não realizar a vistoria técnica, porém ele deverá apre-
sentar uma declaração, conforme o modelo no ANEXO III (Declaração de Renúncia da Visto-
ria Técnica), que tem conhecimento de todas as informações e condições locais para o cum-
primento das obrigações do objeto da licitação.

8.3 – VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA
8.3.1 – Após a homologação do pregão, o LICITANTE vencedor será convocada para em até
5 (cinco) dias úteis a contar da data da convocação, para disponibilizar o sistema proposto de
modo a comprovar a existência das funcionalidades.
8.3.2 – O sistema ofertado pela LICITANTE deverá atender aos requisitos técnicos presentes
na especificação do ANEXO I (Termo de Referência).
8.3.3 – O LICITANTE vencedor deverá demostrar o sistema para uma Comissão de Avaliação
Técnica nas dependências do PREVMOC. O LICITANTE deverá simular as funcionalidades
exigidas na especificação do edital que ela tenha declarado atender. O sistema será avaliado
pela  Comissão  de  Avaliação  Técnica.  Esta  comissão  avaliará  o  sistema  para  que  seja
possível  comprovar o atendimento dos requisitos especificados.
8.3.4 – A Comissão de Avaliação Técnica será composta por no mínimo 01 (um) servidor do
setor de Informática, 01 (um) servidor do setor da Contabilidade, 01(um) servidor do setor de
Benefício e 01 (um) servidor do setor de Recursos Humanos.

8.4 – IMPLANTAÇÃO 
8.4.1 – A fase de implantação consistirá em colher os requisitos necessários, inserir os work-
flow (fluxo  dos processos/atividades/documentos) na plataforma, analisar os processos inter-
nos, adequá-los/configurá-los da melhor forma na plataforma,  capacitar usuários sobre docu-
mentos eletrônicos e utilização da plataforma. Ficará a cargo da  CONTRATADA  realizar a
configuração da plataforma, assim como, a implantação e configuração das regras de negócio
especificadas. A equipe técnica do PREVMOC deverá prestar o apoio técnico para a CON-
TRATADA na fase de implantação.
8.4.2 – O PREVMOC fornecerá para a CONTRATADA o desenho  do fluxo dos processos em
formato de arquivo digital DOC e/ou PDF.
8.4.3 – A CONTRATADA terá até 45 (dias) contados a partir da emissão da ordem de compra,
para implantar e colocar a plataforma em funcionamento, com todas funcionalidades contrata-
das  disponíveis, exceto aquelas que possuem outro prazo para serem entregues determinado
no termo de referência.
8.4.4 – O processo de implantação deverá ser acompanhado pela equipe técnica do PREV-
MOC. A  CONTRATADA deverá prestar as informações referente ao serviço de implantação
para a equipe técnica.  A equipe técnica são todas as pessoas do PREVMOC envolvidas no
processo de implantação.
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8.4.5 – A CONTRATADA durante a vigência do contrato deverá fornecer todos os softwares e
suas respectivas licenças, necessários para o bom funcionamento da plataforma contratada.
As licenças de usuário final, refere-se ao direito de uso da plataforma  seguindo suas restri-
ções de acesso e/ou compartilhamento. Portanto, todas as licenças disponibilizadas ao PREV-
MOC, caberá a ele definir onde, como, e de que maneira serão utilizadas, no que se trata à
quantidade de usuários finais que as utilizarão. Sendo assim, o acesso simultâneo aos módu-
los não deverá, em hipótese alguma, ser menor que o número de licenças, em todos os módu-
los do sistema licitado neste presente edital, durante a vigência do contrato.
8.4.6 – A CONTRATADA se responsabilizará em restituir os prejuízos causados pelo sistema
ou procedimentos (instalação/configuração/conversão de dados e migração de dados) que se-
jam identificados pelo PREVMOC como defeituosos/falhos e que porventura venham a com-
prometer o PREVMOC.
8.4.7 – A CONTRATADA deverá garantir que a plataforma fornecida ao PREVMOC esteja li-
vre de  programa malicioso (vírus de computador) e deverá garantir a segurança da utilização
da plataforma, buscando sempre mantê-la atualizada contra programas maliciosos, livre de
falhas e brechas que possam afetar a segurança da utilização da plataforma.
8.4.8 – A CONTRATADA deverá deixar a plataforma  apta e, com bom desempenho, para ser
utilizado na infraestrutura computacional do PREVMOC. O sistema deverá ser acessado por
no mínimo computadores do tipo desktop e dispositivos móveis.

8.5 – CONDIÇÕES GERAIS 
8.5.1 –  A CONTRATADA deverá garantir a disponibilidade, confidencialidade e integridade
dos dados armazenados e gerados na plataforma. A CONTRATADA deverá garantir a autenti -
cidade e não repudio das informações geradas.
8.5.2 – A CONTRATADA deverá ter o   compromisso em não utilizar as informações confiden-
ciais a que tiver acesso, para gerar benefício próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou fu-
turo, ou para o uso de terceiros.
8.5.3 – A CONTRATADA não poderá repassar o conhecimento das informações, responsabili-
zando-se por todas as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por seu intermédio, e
obrigando-se, assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano e/ou prejuízo oriundo de uma
eventual quebra de sigilo das informações.

8.6 – CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES  
8.6.1 – O PREVMOC poderá solicitar tanto a capacitação presencial quanto a distância. Sen-
do que na capacitação a distância, a CONTRATADA deverá disponibilizar de metodologias e
sistema para treinamento. No caso da capacitação presencial, os custos com alimentação, lo-
gística de transporte e hospedagem dos técnicos, não serão reembolsados pelo PREVMOC.
Esses eventuais custos, já deverão estar inclusos no preço da contratação da plataforma.
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8.6.2 – O PREVMOC terá direito de até 500 horas de uso para capacitar os seus servidores/
funcionários.

8.7 – DO TÉRMINO DO CONTRATO E DO FORNECIMENTO E BACKUP DOS DADOS
8.7.1 – Todos os dados são exclusivamente de propriedade do PREVMOC e deverão ser dis-
ponibilizados na integralidade sempre que solicitados em formato digital e sem qualquer custo.
É de responsabilidade da CONTRATADA a manutenção, proteção e guarda segura dos da-
dos. O conteúdo dos dados é de responsabilidade do PREVMOC.
8.7.2 – A CONTRATADA deverá possuir um sistema de cópia de segurança automatizado
(backups) sem necessidade de ação por parte do PREVMOC.
8.7.3 – Em caso de rescisão contratual e/ou solicitação dos dados (backup), a CONTRATADA
deverá disponibilizar todos os dados/arquivos do PREVMOC, gerados e armazenados na pla-
taforma (backup full completo). O PREVMOC poderá solicitar os arquivos/dados nos formatos
que permita ao PREVMOC identificar de forma fácil os arquivos/dados, acessá-los, ler as in-
formações contidas neles e migrá-los para outra plataforma de gestão de documentos digitais.
A CONTRATADA deverá liberar um acesso para realização da transferência de todos os da-
dos/arquivos do PREVMOC para um servidor de armazenamento indicado pelo PREVMOC.
O tempo da disponibilização do acesso deverá ser estabelecido entre o PREVMOC e a CON-
TRATADA.
8.7.4 – Rotina de backup: o PREVMOC terá direito a um (1) backup full programado (todos ar-
quivos)  mensalmente. O setor de informática do PREVMOC deverá estabelecer com a CON-
TRADA o dia e horário do mês que será realizado o backup. Esse backup poderá ser armaze-
nado em uma  cloud indicada pelo PREVMOC ou nos próprios servidores de arquivos do
PREVMOC.
8.7.5 – Em caso de restore dos arquivos e dados, a CONTRATADA deverá prestar o apoio
técnico para o PREVMOC, durante o período contratual. O PREVMOC deverá ter acesso aos
arquivos digitais  utilizado pelos usuários da plataforma, de forma que o PREVMOC consiga
identificar de forma fácil os arquivos, acessá-los e ler as informações contidas neles.

8.8 – SUPORTE TÉCNICO 
8.8.1 – A CONTRATADA deverá fornecer o suporte técnico sem custos. O suporte deverá ser
no mínimo por sistema de chat, e-mail e telefone.
8.8.2 – A CONTRATADA deverá garantir um SLA (Acordo de nível de serviço) para atendi-
mento e no mínimo 98% de disponibilidade e uptime da plataforma.
8.8.3 – A CONTRATADA deverá trabalhar com o seguinte  SLA  de atendimento/chamado
técnico:
a) Até 2 horas - tempo para primeira resposta;
b) Até 4 horas - retorno sobre problema constatado;
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c) Até 24 horas - retorno sobre prazo de conserto/adaptação de problema constatado.
8.8.4 – O suporte técnico deverá ser prestado no mínimo nos seguintes dias da semana e ho-
rário: segunda a sexta das 9h às 18h.
8.8.5 – A CONTRATADA deverá dispor de um sistema de webconferência para a realização
de reuniões, treinamentos e esclarecimentos de dúvidas do sistema. 
8.8.6 – Não sendo possível a resolução de um problema/chamado técnico remotamente, o
PREVMOC   poderá solicitar que a CONTRADA realize visita técnica ( in loco) com objetivo de
solucionar o problema(s)/chamado técnico. Os custos com alimentação, logística de transpor-
te e hospedagem dos técnicos, não serão reembolsados pelo PREVMOC. Esses eventuais
custos e a visita técnica já deverão estar inclusos no preço da contratação da plataforma.

8.9 – ATUALIZAÇÕES E MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA
8.9.1 – A CONTRATADA deverá fornecer sempre a última versão estável da plataforma. No
caso de atualizações onde os serviços da plataforma fiquem indisponíveis ou funcione de for-
ma parcial, a CONTRATDA deverá avisar com antecedência de no mínimo 5 dias.

9. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO
9.1 – A entrega do serviço dar-se-á de forma direta e contínua, conforme especificações deste
Termo de Referência, e deverá ser atendida no decorrer de cada mês de vigência do contrato
administrativo.
9.2 – O recebimento do serviço será feito pelo PREVMOC, que atestará, por um servidor,
devidamente  identificado,  no  documento  fiscal  correspondente,  a  entrega  do  objeto,  nas
condições exigidas, constituindo tal  atestado requisito para a liberação dos pagamentos à
Contratada.
9.3  –  O  PREVMOC  não  aceitará  ou  receberá  qualquer  serviço  em  desacordo  com  as
especificações  e  condições  constantes  neste  Termo  de  Referência,  parte  integrante  do
respectivo  Edital,  cabendo  à  Contratada  efetuar  as  substituições  necessárias  no  prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas sob pena de aplicação das sanções previstas e/ou
rescisão contratual.

10. QUANTITATIVOS E ESTIMATIVA DE CUSTO

10.1 – Os licitantes interessados em saber o valor global aferido como contraprestação para
os serviços em questão, após pesquisa regular de mercado, deverão entrar em contado com o
setor de Licitações do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Montes
Claros  –  PREVMOC pelo  telefone  (38)  2211-4255 ou  pelo  e-mail
licitacaoprevmoc@gmail.com.
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11 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

11.1 – Cabe ao contratante:

a)  Comunicar  a  contratada qualquer  irregularidade encontrada na execução dos serviços,
fixando-lhe prazo para corrigi-la;

b) Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços objeto
deste contrato.

c) Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços,
fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la.

d) Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas.

e) Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da
Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos,
inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.

f) Efetuar o desconto de Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, incidente na
fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título (CRFB/1988, artigo 158, I).

12 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADA

12.1 – Cabe à contratada:

a) Cumprir fielmente as exigências deste Edital, de modo que os produtos sejam fornecidos de
acordo com o Anexo I (Termo de Referência), sob pena de multa de 30% (dez por cento) do
valor da contratação.
b)  Responsabilizar-se  por  todas  as  obrigações  e  encargos  decorrentes  das  relações  de
trabalho com os profissionais contratados, previstos na legislação vigente, sejam de âmbito
trabalhista,  previdenciário,  social,  securitários,  bem como com as taxas,  impostos,  frete e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.

c) Cumprir os prazos previstos neste Edital.

d) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ela  assumidas,  com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei  no.
8.666/93 e no presente Edital.

e) Entregar os produtos em conformidade com as especificações e condições estabelecidas
no Anexo I – Termo de Referência do Edital.
f) Proceder  com a assinatura do presente instrumento  contratual  em até  05 (cinco) dias
contados do recebimento do mesmo.
g) Submeter-se à aprovação/fiscalização pelo fiscal do contrato.
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h) Cumprir fielmente todas as condições estipuladas no contrato, de forma que os serviços
sejam executados com esmero, sob a sua inteira responsabilidade.

i) Arcar com as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais da empresa.
j) Responsabilizar-se por acidentes, indenizações a terceiros, seguros de vida, assistência
médica e quaisquer outros, em decorrência da negligência, imprudência, imperícia, descuido,
irresponsabilidade, etc.  dos empregados, na sua condição de empregadora, sem qualquer
solidariedade por parte do PREVMOC.
k) Responsabilizar-se  pelo  transporte  dos  seus  empregados,  caso  necessário,  sem custo
adicional para a CONTRATANTE.
l) Avocar para si os ônus decorrentes de todas as reclamações e /ou ações judiciais e/ou
extrajudiciais, por culpa ou dolo, que possam eventualmente ser alegadas por terceiros, em
decorrência do objeto do presente termo contra o PREVMOC.
m) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte dos servidores do PREVMOC
encarregados de acompanhar a execução do Contrato, prestando todos os esclarecimentos
que lhe forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas.
n) Não transferir a outrem, no todo ou parte, o objeto; 
o) A Contratada deverá prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante,
cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à contratante,
imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do
contrato.

13 – DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

13.1  –  Observado  o  disposto  no  artigo  67  da  Lei  n.  8.666/93,  a  gestão/fiscalização  da
prestação dos serviços será realizada pelo servidor devidamente identificado pelo PREVMOC.
13.2 – A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral
responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência.
13.3  –  A  ação  da  fiscalização  não  exonera  a  CONTRATADA de  suas  responsabilidades
contratuais.

13.4 – Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da
CONTRATADA,  o  titular  da  fiscalização  deverá,  de  imediato,  comunicar  por  escrito  à
CONTRATANTE, que tomará as providências para que se apliquem as sanções previstas na
lei, no edital, no Termo de Referência e no Contrato, sob pena de responsabilidade solidária
pelos danos causados por sua omissão;

13.5 – A CONTRATADA deverá receber, conferir e atestar as notas fiscais encaminhando-as,
juntamente com as certidões de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista, em vigor, à
CONTRATANTE para posterior pagamento;
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13.6 – A CONTRATANTE deverá anexar aos autos do processo correspondente, cópias dos
documentos escritos que comprovem as comunicações/solicitações de providências.

14 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
14.1 – O pagamento decorrente do licenciamento de uso do sistema/plataforma, manutenção,
suporte, conforme previsão neste termo de referência, será efetuado mensalmente, mediante
a apresentação de nota fiscal referente aos serviços prestados, devidamente acompanhada
das certidões de regularidade junto as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao FGTS e a
seguridade social e regularidade trabalhista vigentes.
14.2 – O pagamento decorrente da prestação dos serviços de implantação,  treinamento do
sistema será efetuado em parcela única mediante a efetiva entrega do serviço determinado
neste edital.
14.2 – Os pagamentos à Contratada somente serão realizados mediante a efetiva entrega dos
serviços  nas  condições  estabelecidas,  que  será  comprovado  por  meio  do  Termo  de
Recebimento Definitivo do Objeto e/ou Recibo pelo Servidor responsável pelo recebimento.
14.3 – O Servidor responsável pelo recebimento, identificando qualquer divergência na nota
fiscal/fatura, deverá devolvê-la à Contratada para que sejam feitas as correções necessárias,
sendo que o prazo de 30 (trinta) dias estipulado para o pagamento será contado somente a
partir da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício.
14.4 – Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer
obrigação por parte da Contratada, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção
monetária, compensação financeira ou paralisação da execução do objeto do Contrato.

14.5  – Todo pagamento  que vier  a  ser  considerado contratualmente  indevido  será
objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da Contratada.

15 – MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1 – A Contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas
neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das
sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:
15.1.1 – Advertência;
15.1.2 – Multa, nos seguintes termos:
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado,
calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida. 
b)  Até 10% (dez por  cento)  sobre o valor  do contrato,  pelo descumprimento de qualquer
cláusula do contrato, exceto prazo de entrega; 
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c)  Até  20% (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  contratado,  em caso  de  inexecução  total  da
obrigação assumida, bem como na hipótese de rescisão do contrato prevista no inc. I do art.
79 da Lei Federal nº. 8.666/93;
15.1.3 – Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo
prazo de até 02 (dois) anos;
15.1.4 – Declaração de inidoneidade para licitar  e contratar  com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes  da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
15.2 – O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver
a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública Direta,
Indireta, Autárquica e Fundacional do Município de Montes Claros.
15.3 – O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado
dos pagamentos devidos pela Contratante. Se os valores não forem suficientes, a diferença
deverá ser recolhida pela Contratada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da
aplicação da sanção.
15.4  –  Nenhuma sanção  será  aplicada  sem o devido  processo administrativo,  que  prevê
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada
vista ao processo.
15.5 – A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança
administrativa ou judicial. 
15.6  –  As  sanções  previstas,  face  à  gravidade  da  infração,  poderão  ser  aplicadas
cumulativamente com aquelas previstas nas Leis Federais nº. 10.520/2002 e 8.666/93, após
regular  processo  administrativo  em  que  se  garantirá  a  observância  dos  princípios  do
contraditório e da ampla defesa.

                                       _________________________________
Dyogo Porfírio Almeida Santos

CHEFIA DO SETOR INFORMÁTICA
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ANEXO II

Declaração da Realização da Vistoria Técnica 

Nome da empresa: __________________________________________

CNPJ:_____________________________________________________

Endereço:__________________________________________________

Fone:______________________________________________________

Processo Nº:________________________________________________

Pregão Presencial Nº:_________________________________________

A  empresa  __________________________________________________,

CNPJ____________________,  por  intermédio  de  seu  representante  legal  Sr.

(a)_________________________________________ CPF nº _____________, declara

para  os  devidos fins  que realizou a  VISTORIA TÉCNICA,  tendo na ocasião  tomado

conhecimento das condições locais, bem como de todas as informações para o pleno

cumprimento das obrigações previstas no objeto da licitação, sendo suficiente para a

perfeita elaboração da sua proposta, estando inteirados de todas as informações e do

grau de complexidade existente,  não cabendo posteriormente,  qualquer  alegação de

desconhecimento ou aditamento de valor por falta de informação.

____________________________________________
Assinatura do Responsável técnico

Cargo: ..........................................
CPF : ...........................................
RG : .............................................
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ANEXO III

Declaração da Renuncia da Realização da Vistoria Técnica 

Nome da empresa: __________________________________________

CNPJ:_____________________________________________________

Endereço:__________________________________________________

Fone:______________________________________________________

Processo Nº:________________________________________________

Pregão Presencial Nº:_________________________________________

Declaro  que  optamos  pela  não  realização  da  VISTORIA  TÉCNICA   assumindo

inteiramente  a  responsabilidade  ou  consequências  por  essa  omissão,  mantendo  as

garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da

empresa que represento.

____________________________________________
Assinatura do Responsável técnico

Cargo: ..........................................
CPF : ...........................................
RG : .............................................
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ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2020

... Timbre ou identificação do Licitante ... 

Ao Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Montes Claros-PREVMOC

Senhor(a) Pregoeiro(a), 

Atendendo  ao  PROCESSO  LICITATÓRIO  Nº  25/2020, na  modalidade  PREGÃO

PRESENCIAL Nº 05/2020, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, apresentamos nossa proposta:

LOTE 01

SERVIÇO
QUANTIDADE

ESTIMADA
VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

IMPLANTAÇÃO,  TREINAMENTO  DO  SISTEMA,
CONFORME  DESCRIÇÃO  CONTIDA  NO  ANEXO  I
(TERMO DE REFERÊNCIA) DO EDITAL. 

01

LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA/PLATAFORMA,
MANUTENÇÃO,  SUPORTE,  CONFORME  DESCRIÇÃO
CONTIDA NO ANEXO I  (TERMO DE REFERÊNCIA) DO
EDITAL. 

12

Local e data. 

Assinatura do Representante Legal. 
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2020

A sociedade empresária __________________________________, inscrita no CNPJ sob o n°
_______________________,  localizada  na_________________________________
__________________________, por seu representante legal signatário, declara ao Instituto
Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Montes Claros – PREVMOC que não
possui fato impeditivo que altere os dados para efetivação da sua habilitação no  Processo
Licitatório  n°  25/2020,  na  modalidade  Pregão  Presencial  n°  05/2020,  ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, e se compromete cumprir as disposições
contratuais conforme as descrições editalícias, desconsiderado qualquer erro que porventura
houver cometido na elaboração da proposta.

Declara também, para fins do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei n°. 8.666/93 que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Declara, ainda, para os fins requeridos no inciso III, artigo 9º da Lei n°. 8.666/93 e 100 da Lei
Orgânica do Município de Montes Claros, que não tem em seus quadros de empregados,
servidores  públicos  da  Contratante,  bem como  as  pessoas  ligadas  a  qualquer  deles  por
matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, subsistindo a proibição
até 6 (seis) meses após findas as respectivas funções, exercendo atribuições de gerência,
administração ou tomada de decisões.

O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e data.

Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2020

A sociedade empresária ______________________________________________________,
inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº.  __________________________,  por  intermédio  de  seu
representante  legal  Sr.(a)  ________________________________________,  portador  do
Documento  de  Identidade  nº.  ___________________,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº.
__________________ DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para
qualificação  como ________________________________  (incluir  a  condição  da  empresa:
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), artigo 3º da Lei Complementar n.º
123/2006 alterada pela lei complementar 147/2014 e que não está sujeita a quaisquer dos
impedimentos  do  §4º  deste  artigo,  estando  apta  a  usufruir  do  tratamento  favorecido
estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei.

_________________________, _________ de _______________ de 2020.

________________________________________________
(assinatura do representante legal)
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ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
PROCESSO N° 25/2020 – PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2020

São partes neste contrato, através de seus representantes signatários, como CONTRATANTE
o INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MONTES
CLAROS – PREVMOC,  pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº.
66.489.741/0001-96, sediado na Rua Viúva Francisco Ribeiro, nº. 150, Centro, nesta cidade
de  Montes  Claros/MG,  com  o  CEP.  39.400-114,  aqui  representado  pelo  seu  Presidente,
Sr.  ........................................,  por  delegação  de  poderes,  e,  como  CONTRATADA,  a
sociedade  empresária  ............................................,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o
nº.  .........................,  sediada  na  Rua/Av.  ..............................................,  nº.  ..........,  no
Bairro ...................., na Cidade de ......................., com o CEP. .............................., neste ato
por  seu(s)  representante(s)  legal(is),  Sr(a).  ................................,  portador  da  Carteira  de
Identidade nº. ......................., inscrito(a) no CPF/MF sob o nº .............. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1  -  A  presente  licitação  tem  por  objeto  a  contratação  de  empresa  especializada  no
licenciamento de uso de plataforma web integrada e oficial de comunicação interna, externa,
com gestão eletrônica de documentos e central de atendimento, contemplando a execução de
serviços  de  implantação,  treinamento,  manutenção,  suporte  técnico  e  acompanhamento
durante  todo  o  período  contratual.  A plataforma  deve  proporcionar  a  digitalização  de
documentos e processos internos e externos, utilizando de assinaturas digitais, QR-Code e
mecanismo de segurança para autenticar usuários, assinar e validar documentos digitais, em
atendimento à demanda do Instituto  Municipal  de Previdência dos Servidores Públicos de
Montes  Claros  –  PREVMOC,   serviço  esse  adjudicado  à  Contratada  em  decorrência  do
PROCESSO LICITATÓRIO N° 25/2020 – PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2020 segundo a
Proposta e demais peças integrantes do Edital  respectivo, as quais, conhecidas e aceitas
pelas partes, incorporam-se a este instrumento, independente de sua transcrição.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

2.1  –  O  valor  global  deste  contrato  é  de  R$.............(.........................................................),
correspondente ao preço oferecido e aos serviços descritos nos anexos  do  Edital  do
PROCESSO LICITATÓRIO N° 25/2020 – PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2020

CLÁUSULA  TERCEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO

3.1 – A entrega do serviço dar-se-á de forma direta e contínua, consoante especificações do
Edital,  que  deverão  ser  atendidas  no  decorrer  de  cada  mês  de  vigência  do  contrato
administrativo.

3.2 – O recebimento do materialserviço será feito  pelo PREVMOC, que atestará,  por  um
servidor, devidamente identificado, no documento fiscal correspondente, a entrega do objeto,
nas condições exigidas, constituindo tal atestado requisito para a liberação dos pagamentos à
Contratada.
3.3  –  O  PREVMOC  não  aceitará  ou  receberá  qualquer  serviço  em  desacordo  com  as
especificações e condições constantes no Edital e seus anexos, cabendo à Contratada efetuar
as substituições necessárias no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas sob pena de
aplicação das sanções previstas e/ou rescisão contratual.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1 – O pagamento decorrente do licenciamento de uso do sistema/plataforma, manutenção,
suporte, conforme previsão neste termo de referência, será efetuado mensalmente, mediante
a apresentação de nota fiscal referente aos serviços prestados, devidamente acompanhada
das certidões de regularidade junto as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao FGTS e a
seguridade social e regularidade trabalhista vigentes.

4.2 – O pagamento decorrente da prestação dos serviços de implantação,  treinamento do
sistema será efetuado em parcela única mediante a efetiva entrega do serviço determinado
neste edital.

4.3 – Os pagamentos à Contratada somente serão realizados mediante a efetiva entrega dos
serviços  nas  condições  estabelecidas,  que  será  comprovado  por  meio  do  Termo  de
Recebimento Definitivo do Objeto e/ou Recibo pelo Servidor responsável pelo recebimento.

4.4 – O Servidor responsável pelo recebimento, identificando qualquer divergência na nota
fiscal/fatura, deverá devolvê-la à Contratada para que sejam feitas as correções necessárias,
sendo que o prazo de 30 (trinta) dias estipulado para o pagamento será contado somente a
partir da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício.
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4.5 – Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer
obrigação por parte da Contratada, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção
monetária, compensação financeira ou paralisação da execução do objeto do Contrato.

4.6 – Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de
ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da Contratada.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

5.1 – A contratação terá vigência de  12 (doze) meses,  a partir  da data da assinatura do
respectivo  contrato  administrativo,  podendo  ser  prorrogado  por  iguais  períodos,  mediante
termo aditivo e consensual se a administração da PREVMOC  achar conveniente e oportuno.

5.2 –  Se houver prorrogação será garantido o reajuste conforme previsão legal, através de
índices de mercado, tal como IGPM anual.

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

6.1 – Observado o disposto no artigo 67 da Lei n. 8.666/93, a gestão/fiscalização da prestação
dos serviços será realizada pelo servidor devidamente identificado pelo PREVMOC.

6.2 – A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral
responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência.

6.3  –  A  ação  da  fiscalização  não  exonera  a  CONTRATADA  de  suas  responsabilidades
contratuais.

6.4 – Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da
CONTRATADA,  o  titular  da  fiscalização  deverá,  de  imediato,  comunicar  por  escrito  à
CONTRATANTE, que tomará as providências para que se apliquem as sanções previstas na
lei, no edital, no Termo de Referência e no Contrato, sob pena de responsabilidade solidária
pelos danos causados por sua omissão;

6.5 – A CONTRATADA deverá receber, conferir e atestar as notas fiscais encaminhando-as,
juntamente com as certidões de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista, em vigor, à
CONTRATANTE para posterior pagamento;

6.6 – A CONTRATANTE deverá anexar aos autos do processo correspondente, cópias dos
documentos escritos que comprovem as comunicações/solicitações de providências.

CLÁUSULA  SÉTIMA  –  REGIME  LEGAL  DA  CONTRATAÇÃO  E  CLÁUSULAS
COMPLEMENTARES
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7.1  –  O presente  contrato  rege-se pelas  normas consubstanciadas nas Leis  Federais  nº.
10.520/2002  e  8.666/93,  complementadas  suas  cláusulas  pelas  normas  contratuais
constantes do PROCESSO LICITATÓRIO N° 25/2020 – PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2020,
homologado em...................…

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1  –  A  dotação  orçamentária  será  conforme  especificado  no  Anexo  I  do  edital,  sendo
facultado ao PREVMOC modificá-la unilateralmente quando assim lhe convier.

CLÁUSULA NONA– DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1.1 – Cabe ao contratante:

a)  Comunicar  a  contratada qualquer  irregularidade encontrada na execução dos serviços,
fixando-lhe prazo para corrigi-la;

b) Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços objeto
deste contrato.

c) Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços,
fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la.

d) Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas.

e) Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da
Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos,
inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.

f) Efetuar o desconto de Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, incidente na
fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título (CRFB/1988, artigo 158, I).

9.2 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADA

9.2.1 – Cabe à contratada:

a) Cumprir fielmente as exigências deste Edital, de modo que os produtos sejam fornecidos de
acordo com o Anexo I (Termo de Referência), sob pena de multa de 30% (dez por cento) do
valor da contratação.

b)  Responsabilizar-se  por  todas  as  obrigações  e  encargos  decorrentes  das  relações  de
trabalho com os profissionais contratados, previstos na legislação vigente, sejam de âmbito
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trabalhista,  previdenciário,  social,  securitários,  bem como com as taxas,  impostos,  frete e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.

c) Cumprir os prazos previstos neste Edital.

d) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ela  assumidas,  com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei  no.
8.666/93 e no presente Edital.

e) Entregar os produtos em conformidade com as especificações e condições estabelecidas
no Anexo I – Termo de Referência do Edital.

f) Proceder  com a assinatura do presente instrumento  contratual  em até  05 (cinco) dias
contados do recebimento do mesmo.

g) Submeter-se à aprovação/fiscalização pelo fiscal do contrato.

h) Cumprir fielmente todas as condições estipuladas no contrato, de forma que os serviços
sejam executados com esmero, sob a sua inteira responsabilidade.

i) Arcar com as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais da empresa.

j) Responsabilizar-se por acidentes, indenizações a terceiros, seguros de vida, assistência
médica e quaisquer outros, em decorrência da negligência, imprudência, imperícia, descuido,
irresponsabilidade, etc.  dos empregados, na sua condição de empregadora, sem qualquer
solidariedade por parte do PREVMOC.

k) Responsabilizar-se  pelo  transporte  dos  seus  empregados,  caso  necessário,  sem custo
adicional para a CONTRATANTE.

l) Avocar para si os ônus decorrentes de todas as reclamações e /ou ações judiciais e/ou
extrajudiciais, por culpa ou dolo, que possam eventualmente ser alegadas por terceiros, em
decorrência do objeto do presente termo contra o PREVMOC.

m) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte dos servidores do PREVMOC
encarregados de acompanhar a execução do Contrato, prestando todos os esclarecimentos
que lhe forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

n) Não transferir a outrem, no todo ou parte, o objeto; 

o) A Contratada deverá prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante,
cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à contratante,
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imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do
contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1 – O contrato poderá ser rescindido unilateralmente, pela Administração, na ocorrência de
quaisquer um dos motivos especificados nos artigos 77 e seguintes da Lei nº. 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 

11.1 – A Contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas
neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das
sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

11.1.1 – Advertência;

11.1.2 – Multa, nos seguintes termos:

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado,
calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida. 

b)  Até 10% (dez por  cento)  sobre o valor  do contrato,  pelo descumprimento de qualquer
cláusula do contrato, exceto prazo de entrega; 

c)  Até  20% (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  contratado,  em caso  de  inexecução  total  da
obrigação assumida, bem como na hipótese de rescisão do contrato prevista no inc. I do art.
79 da Lei Federal nº. 8.666/93;

11.1.3 – Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo
prazo de até 02 (dois) anos;

11.1.4 – Declaração de inidoneidade para licitar  e contratar  com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes  da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

11.2 – O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver
a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública Direta,
Indireta, Autárquica e Fundacional do Município de Montes Claros.

11.3 – O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado
dos pagamentos devidos pela Contratante. Se os valores não forem suficientes, a diferença
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deverá ser recolhida pela Contratada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da
aplicação da sanção.

11.4  –  Nenhuma sanção  será  aplicada  sem o devido  processo administrativo,  que  prevê
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada
vista ao processo.

11.5 – A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança
administrativa ou judicial.
11.6  –  As  sanções  previstas,  face  à  gravidade  da  infração,  poderão  ser  aplicadas
cumulativamente com aquelas previstas nas Leis Federais nº. 10.520/2002 e 8.666/93, após
regular  processo  administrativo  em  que  se  garantirá  a  observância  dos  princípios  do
contraditório e da ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS 

12.1 – Os casos omissos serão resolvidos com fundamento na Lei nº. 8.666/93, cujas normas
ficam incorporadas integralmente neste instrumento, ainda que não se faça menção expressa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES

13.1 – Qualquer modificação de forma qualitativa ou quantitativa, redução ou acréscimo do
objeto  ora  contratado,  bem  como  prorrogação  de  prazo  poderá  ser  determinada  pela
Contratante, lavrando-se o respectivo termo, conforme os artigos 57, §1°,  e 65 da Lei nº.
8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1 – As partes contratantes elegem, para solução judicial de qualquer questão oriunda da
presente contratação, o foro da Comarca de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, valendo
esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou
venha a ser.

E, por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 02
(duas) vias de único teor e validade, para um só efeito legal. 

Montes Claros/MG, ......... de ............................… de 2020.
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_________________________________________
CONTRATANTE

PREVMOC

______________________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

l – ___________________________ CPF: _______________________________

2 – __________________________ CPF: _______________________________
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