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CONSULTA PÚBLICA – IPAJM Nº 001/2022 

 1. Introdução 

Tendo em vista o interesse do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 
Espírito Santo – IPAJM em publicar Edital visando a Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços continuados de fornecimento de licença de 
uso de Sistema informatizado Integrado de Gestão Previdenciária, com reimplantação 
(instalação, configuração, customização, importação e alimentação de dados, 
integração e treinamento) e desenvolvimento de software por metodologia de Ponto 
de Função, destinado à realização de cadastros e manutenção da base pessoal, 
funcional e financeira dos segurados ativos, inativos, dos pensionistas e dos 
dependentes, recadastramento previdenciário de segurados, cálculos, análises, 
relatórios, extratos e demais informações inerentes à gestão Previdenciária, com 
disponibilização de aplicativo móvel, conforme detalhamento constante na Minuta do 
Termo de Referência, a presente Consulta tem como finalidade tornar mais 
transparente o processo, e ainda, garantir as melhores condições possíveis e 
existentes no mercado para a execução eficiente do objeto sob análise, através de 
questionamentos, esclarecimentos e sugestões. Os questionamentos e sugestões 
poderão ser considerados para o aprimoramento do Termo de Referência 

2. Objetivos da Consulta Pública 

a) Verificar a existência de empresas interessadas na licitação; 
b) Verificar a existência de quaisquer vícios no processo;  
c) Verificar a compreensão e propiciar melhorias nas especificações técnicas do 

Termo de Referência;  
d) Avaliar a exequibilidade do projeto em razão da complexidade técnica;  
e) Permitir, com as sugestões e críticas recebidas, a definição da melhor forma 

de atender às necessidades do Projeto;  
f) Dar ampla divulgação e transparência do interesse do IPAJM na contratação 

do objeto.  

3. Objeto do Termo de Referência 

Sistema informatizado Integrado de Gestão Previdenciária, com reimplantação 
(instalação, configuração, customização, importação e alimentação de dados, integração 
e treinamento) e desenvolvimento de software por metodologia de Ponto de Função, 
destinado à realização de cadastros e manutenção da base pessoal, funcional e financeira 
dos segurados ativos, inativos, dos pensionistas e dos dependentes, recadastramento 
previdenciário de segurados, cálculos, análises, relatórios, extratos e demais informações 
inerentes à gestão Previdenciária, com disponibilização de aplicativo móvel.  
 

 

 



 

Av. Cezar Hilal, 1345 – Santa Lucia – Vitória – ES – CEP: 29056-083 – Tel.: 0800-2836640 
www.ipajm.es.gov.br – ipajm@ipajm.es.gov.br 

Governo do Estado do Espírito Santo 

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM 

4. Procedimentos da consulta 

a) A presente consulta ficará disponível no portal de compras do Governo do 
Estado do Espírito Santo, https://compras.es.gov.br/consulta-publica, no 
período de 16/05/2022 à 25/05/2022;  

b) Os questionamentos e sugestões deverão ser encaminhados, exclusivamente, 
pelo e-mail consultapublica@ipajm.es.gov.br até o dia 25/05/2022, com o 
título/assunto “Consulta Pública IPAJM Digital”;  

c) As Empresas interessadas não deverão cobrar qualquer valor, mesmo que a 
título de compensação de despesas, pela submissão de respostas, propostas, 
demonstrações, discussões ou por qualquer outro motivo decorrente desta 
Consulta Pública;  

d) O IPAJM reserva-se no direito de aceitar ou rejeitar quaisquer ou todas as 
respostas a esta Consulta Pública. 

5. Questões a serem respondidas pelas empresas interessadas 

a) A forma como estão descritos os requisitos/funcionalidades do Termo de 
Referência é suficiente para a elaboração da proposta?  

b) Os requisitos/funcionalidades descritos no Termo de Referência são passíveis 
de atendimento pela empresa? 

c) Existe capacidade técnica para atender às especificações e prazos descritos 
no Termo de Referência quanto a Fábrica de software?  

d) Existe alguma especificação que deveria constar no Termo de Referência e 
que está ausente? 

7. Documentos Anexos 

Anexo I  – Minuta do Termo de Referência. 
 


