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TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS Nº 083/2017-IPAMB QUE FAZEM ENTRE SI O 

INSTUITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO DE BELÉM – IPMB E AGENDA ASSESSORIA, 

PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA, NA FORMA QUE ABAIXO 

MELHOR SE DECLARA: 

 

Referente ao Processo nº 2021.2.809228 PA. 

 

Pelo presente termo, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE BELÉM - IPMB, Instituição Autárquica Municipal, instituída pela Lei Municipal n.º 
9.286 de 26 de junho de 2017, com sede na Av. Almirante Barroso, nº 2070, Bairro Marco, nesta 
capital, CEP nº 66.613-710, inscrita no CNPJ/MF n.º 29.331.615/0001-82, neste ato 
representado por sua Presidente, Srª. EDNA MARIA SODRÉ D’ARAUJO, brasileira, divorciada, 
servidora pública, Advogada, OAB/PA 5.246, CPF Nº 189.942.102-53 residente e domiciliada em 
Belém/PA, doravante denominado CONTRATANTE e de outro, empresa AGENDA ASSESSORIA, 
PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.059.307/0001-68, com 
endereço à Rua Barão do Melgaço, n° 3988, Centro Norte, Cuiabá/MT, CEP 78.005-300, neste 
ato representada pelo seu Diretor Sr. EDSON JACINTHO DA SILVA, brasileiro, RG nº 0249906-1 
SSP/MT, inscrito no CPF sob o n.º 270.339.291-53, doravante denominada CONTRATADA, têm 
entre si justo e acordado o presente TERMO que os subordina às seguintes cláusulas e 
condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

O presente Termo Aditivo reger-se-á pela Lei nº 8.666/93, nos termos dos art. 57, II, §2º e art. 

65, §1º, além de demais legislações cabíveis ao caso. 

CLAÚSULA SEGUNDA – DO OBJETO DO TERMO ADITIVO 

O presente Termo Aditivo tem por objeto a sua prorrogação por 12 (doze) meses, a fim de que 

não ocorra a solução de continuidade do Contrato Administrativo nº 083/2017-IPAMB, com a 

devida prestação de serviços de natureza continuada de manutenção, customização, 

atualização e suporte técnico de sistemas de gerenciamento de Regime Próprio de 

Previdência Privada Social, a saber, SISPREV WEB e SISPREV INTEGRA, a contar de 12 de 
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setembro de 2021, na forma do Processo Administrativo em referência, mantendo-se o mesmo 

objeto do Contrato Administrativo inicial.  

Com ênfase para: 

Prestação de serviços de suporte técnico, manutenções, customizações, integrações, 

atualizações – Incluindo da documentação técnica – treinamento dos usuários na utilização do 

sistema de Gestão Previdenciária – SIPREV Integra e SIPREV WEB, ao arcabouço das Leis 

previdenciárias vigentes, em utilização pelo IPMB, observando as peculiaridades do referido 

sistema já implantado para atender as características do Regime Próprio de Previdência Social, 

promovendo a gestão dos recursos previdenciários dos servidores públicos e dando subsídios 

para manter o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS. 

ESCOPO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Dos serviços a serem realizados: 

Etapa 01: 

a) Configuração de ambiente de servidores: Análise de estrutura, adequação e otimização 

para o bom funcionamento do software. 

b) Validação dos seguintes Módulos e aplicativos: Módulo de Parâmetros do Sistema; 

Segurança; Cadastro dos Efetivos, Aposentados, Pensionistas e seus dependentes; 

Simulação de Aposentadorias; Contabilidade, aplicativo mobile para gestores e 

segurados. Fase de levantamento de realização de testes de estresse em todas 

funcionalidades dos módulos citados, visando melhorar as funções existentes e eliminar 

as desnecessárias. 

Etapa 02: 

a) Validação dos seguintes Módulos: Gestão Processual e Documental; Perícia Médica; 

Portal de autoatendimento dos Efetivos, aposentados e pensionistas. Fase de 

levantamento de realização de testes de estresse em todas funcionalidades dos módulos 

citados, visando melhorar as funções existentes e eliminar as desnecessárias. 

Etapa 03: 

a) Validação dos Módulos: Recadastramento; Arrecadação; Folha de Pagamento; Gestão 

Financeira (Investimentos); Ferramenta para extração de informações (relatórios); Fase 

de levantamento de realização de testes de estresse em todas funcionalidades dos 

módulos citados, visando melhorar as funções existentes e eliminar as desnecessárias. 
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Etapa 04: 

a) Entrega dos artefatos técnicos, com o: Código fonte atualizado, dicionário de dados, 

manual de usuário e modelo de dados. 

Suporte Técnico, manutenção, documentações, treinamentos, customizações e atualizações: 

a) Suporte Técnico: consiste no acompanhamento de usuários para o auxílio nas questões 

de natureza tecnológica, funcional e legais do SISPREV E SISPREV INTEGRA, através de 

equipe de atendimento, com capacitação em regime próprio de previdência social, 

presencial, por telefone e internet (portal, correio eletrônico – e-mail) nos horários das 

08h00 às 18h00 (horário de Brasília0. Para o atendimento local, o contratado é obrigado 

a manter 02 (dois) prepostos que representem a empresa na execução do contrato, 

acompanhando e orientando os técnicos e usuários do CONTRATANTE na operação do 

sistema, a sede do instituto; 

b) Manutenções: proceder os trabalhos de manutenção do ambiente do sistema, sendo 

obrigado a adotar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em 

consequência da execução dos trabalhos. Também deve reparar, corrigir, remover ou 

substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do Contrato em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções. Especificamente, as manutenções serão 

classificadas e definidas como se segue: 

 

b.1) Manutenção adaptativa: Inclui modificações para atender novos requisitos de 

negócio, requisitos de negócio em processo de mudança ou para adicionar 

funcionalidade não presente em uma versão anterior. Pode também incluir modificações 

necessárias ao atendimento de requisitos técnicos. É iniciada por solicitações do 

CONTRATANTE ou da CONTRATADA (com o aval do CONTRATANTE) para adicionar, 

modificar e /ou excluir funcionalidades de negócio. 

 

b.2) Manutenção Corretiva: Modificação reativa, executada depois da entrega para 

corrigir problemas identificados. A modificação corrige os produtos de software para 

satisfazer os requisitos. 

 

b.3) Manutenção Cosmética: Mudança apenas na apresentação da função ao usuário ou 

na forma como a entrada de dados é realizada, sem nenhuma alteração na lógica de 

processamento. 

 

b.4) Manutenção Perfectiva: Modificação de um produto de software depois da entrega 

para detectar e corrigir falhas latentes no produto, antes que ele manifeste estas falhas. 
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Manutenção perfectiva fornece melhorias para usuários, melhorias de documentação de 

programas e recodificação para melhorar a performance do software, manutenibilidade 

e outros atributos do software. 

 

b.5) Manutenção Preventiva: Mudança no software executadas para prevenir defeitos 

futuros ou falhas. Por exemplo, reestruturar programas ou dados para aumentar a 

facilidade de manutenção e para prevenir defeitos. 

 

c) Customizações: desenvolver novas funcionalidades ou módulos para atender a 

necessidades excepcionais, como migrações e integrações, extrínsecas à manutenção 

em si, mas intrínsecas ao processo de manutenção como um todo; 

d) Atualizações:  programar as atualizações legais, disponibilizando-as em tempo hábil para 

permitir que a instalação a parametrização, os testes e a homologação sejam efetuadas 

de forma que o sistema processe as informações necessárias, garantindo o cumprimento 

dos prazos previstos pela legislação; 

e) Documentações: a CONTRATADA deverá manter atualizados ao menos os seguintes 

tipos de artefatos técnicos: código-fonte, dicionário de dados, manual de usuário e 

modelo de dados. Deverá ser providenciada a entrega de documentação, relatórios 

técnicos e manuais operacionais, referentes ao sistema e aos serviços concluídos, 

sempre em formato digital (PDF, DOC OU HTML). 

f) Treinamentos: a CONTRATADA prestará serviços de treinamentos operacionais do 

sistema, conforme demanda passada pelo CONTRATANTE, sempre que este julgar 

necessário. Os treinamentos deverão ser realizados nos locais determinados pelo 

CONTRATANTE, nos horários normais de trabalho, com material produzido pela 

CONTRATADA, a partir da própria documentação do sistema. 

DESCRIÇÃO DO APLICATIVO 

O SISPREV WEB é um software de Gestão Previdenciária preparada para tender aos Regimes 

Próprios de Previdência Social (RPPS) de pequeno, médio e grande porte. 

Utilizando-se de modernas tecnologias de mercado, o SISPREV WEB é um software robusto 

e ágil, construído em plataforma EB, focado na melhoria dos fluxos operacionais do RPPS, 

permitindo o atendimento descentralizado do segurado, reduzindo consideravelmente o 

tempo para concessão de benefícios previdenciários, distribuídos em módulos: 

 Cadastro Previdenciário; 

 Recadastramento; 

 Benefícios Previdenciários; 
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 Processos Administrativos; 

 Financeiros (arrecadação/Aplicações Financeiras); 

 Central de Relatórios; 

 Integrações; 

 Portal do Segurado. 

 Aplicativo móbile para Segurados; 

 Aplicativo móbile para Gestores; 

 Contabilidade; 

 Portal de Integrações; 

 Perícia Médica; 

 E-social; 

 Certidão de Tempo de Contribuição (Portaria 154 MPS) 

Dentre as funcionalidades do SISPREV WEB destacam-se: 

 Cadastro com sinalizador de dados precários; 

 Recadastramento por meio de leitura biométrica; 

 Simulador de benefícios parametrizável com todas as regras vigentes; 

 Protocolo virtual com workflow integrado e gestão de documentos digitalizados; 

 Processo virtual com certificação digital e controle de confidencialidade de documentos; 

 Portal de validação de CTC conforme portaria 154/2008; 

 Gerador de relatórios; 

 Apuração de cálculo dos benefícios; 

 Reajuste com distinção precisa entre os benefícios com ou sem paridade; 

 Digitalização de documentos com alta performance; 

 Arrecadação de contribuintes, incluindo facultativas com emissão, de CRCP; 

 Portal do segurado com simulação, acompanhamento de processo, emissão de holerite, 

boleto de contribuição facultativa, extrato de contribuição, enquetes, ouvidoria, FAC, 

AGENDAMENTO DE RECASTRAMENTO ENTRE OUTROS; 

 Integração com Tribunais de Contas, SISOB/MPS, SIPREV/MPS, Bancos, Portal 

Transparência entre outros. 

APLICATIVO GESTOR 

O APLICATIVO GESTOR é uma ferramenta estratégica que permitirá aos gestores do RPPS TER 

cesso às informações contidas no SISPREV WEB (já em utilização pelo IPMB) em tempo real, 

como: 
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 Assinatura Eletrônica; 

 Consultas de processos; 

 Consulta de Benefícios por tipo de categoria; 

 Perícias realizadas; 

 Investimentos; 

 Folha de Pagamento; 

 Compensação Previdenciária; 

 Acompanhamento do CRP. 

Outras informações são possíveis de serem acessadas, bastando indicação dos gestores para 

inclusão no Dash bord do aplicativo. 

APLICATIVO PORTAL DO SEGURADO 9 MEU RPPS): 

O APLICATIVO PORTAL DO SEGURADO, a ser disponibilizado tanto para IOS quanto para 

ANDROID, é uma ferramenta que permitirá aos segurados do RPPS ter acesso às informações 

contidas no PORTAL DO SEGURADO (Já em utilização pelo IPMB) em tempo real, como: 

 Agendamento Eletrônico; 

 Prova de vida por reconhecimento facial; 

 Acompanhamento de processos; 

 Holerite; 

 Simulador de benefícios; 

 Alteração de dados pessoais; 

 Ficha Financeira, para inativos e Pensionistas; 

 Emissão do comprovante de rendimentos pagos; 

 Emissão de boleto; 

 Enquete. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

a) A equipe técnica para prestação dos serviços será composta por profissionais 

capacitados com formação na área de atuação e serão coordenados por um Responsável 

do Projeto; 

b) Os serviços de suporte técnicos, manutenções, customizações, integrações, atualizações 

– incluindo da documentação técnica – treinamento dos usuários na utilização dos 

Sistemas de Gestão Previdenciárias – SISPREV WEB e SISPREV INTEGRA se darão de 

forma concomitante ao serviço de análise e adequação dos processos e fluxos internos 

ao arcabouço da Leis previdenciárias vigentes; 
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c) A licença e hospedagem de banco de dados ficarão a cargo da CONTRATANTE; 

d) Serviços específicos fora do escopo deste Termo Aditivo serão de responsabilidade da 

CONTRATANTE 

e) Estão inclusos nos valores contratados, todos os encargos decorrentes da prestação dos 

serviços, conforme legislação vigente. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da execução do objeto correrão da seguinte forma: 

“De acordo com as competências atribuídas através da lei Municipal nº 9.579/2021, 

procedemos a programação orçamentária, informando que o valor global do contrato é R$ 

720.000,00, e que será empenhado em 2021 o valor de R$ 240.000,00, para atendimento ao 

período de Setembro a Dezembro de 2021: 

PREVIDÊNCIA: Órgão: 2.18 – Unidade Orçamentária: 41 - Função: 09 – Sub-função: 122 – 

Programa: 0006 – Projeto/Atividade: 2140, Sub-ação: 002 – Tarefa 004 - Natureza da despesa: 

33.90.39.00, Fonte de recurso: 1430000000, valor disponível R$ 240.000,00 com disponibilidade 

orçamentária para realização da despesa.” 

PARÁGRAFO ÚNICO: 

As despesas para o exercício futuro correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em 

termo aditivo ou apostilamento. 

CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE 

O presente Termo Aditivo terá validade de 12 (doze) meses, a contar de 12 de setembro de 

2021. 

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO 

Ficam mantidas integralmente todas as demais cláusulas do contrato nº 083/2017-IPAMB e seus 

aditivos. 

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 

O resumo do presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do Município de Belém. 
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E por se acharem justos e contratados, o CONTRANTANTE e a CONTRATADA, declaram 

conhecer o inteiro teor deste termo, firmam na presença de duas testemunhas, o em três vias 

que se destinam às partes contratantes. 

Belém, 09 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPMB 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA 

 CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

1- ________________________________________  

2- ________________________________________ 
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