
 
 

  

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO IPT n° 01/2021 
PROCESSO IPT nº 46326/2021 

 

PREÂMBULO 
 

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS DECORRENTES DESTE 
EDITAL: disponível no site do IPT, endereço eletrônico http://www.ipt.br/fornecedores 
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO PELAS PROPONENTES: 
16/06/2021 
RECURSOS: Convênio nº 890987/2019 - Ministério da Economia 

 
O INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. – IPT torna público 
que se acham abertas as inscrições para o procedimento de credenciamento de pessoas jurídicas 
para o fornecimento de soluções tecnológicas visando à transformação digital das empresas 
participantes do projeto “Desenvolvimento de Metodologia de Transformação Digital (TD) para 
MPEs”, objeto do Convênio nº 890987/2019, celebrado entre o IPT e o Ministério da Economia. 
 
As soluções tecnológicas a serem fornecidas pelas pessoas jurídicas credenciadas deverão atender 
às especificações contidas nos Termos de Referência Específicos, ANEXO I, deste Edital. 
 
O presente credenciamento será regido pelo artigo 30, da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 
2016, e pelo Regulamento de Licitações e Contratos do IPT, disponível no site do IPT, endereço 
eletrônico www.ipt.br/fornecedores, naquilo que couber, e demais normas regulamentares 
aplicáveis à espécie. 

As inscrições deverão ser feitas por meio de requerimento, cujo modelo integra este Edital como 
ANEXO II, subscrito pela proponente e encaminhado ao IPT por intermédio do e-mail 
credenciamento@ipt.br, conforme regras abaixo. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 
• O Convênio nº 890987/2019, celebrado entre o IPT e o Ministério da Economia, vigente de 

31/12/2019 até 31/12/2022, faz parte do escopo ampliado de atuação do Programa Brasil Mais. 

• O Brasil Mais é uma iniciativa do Governo Federal que objetiva aumentar a competitividade e 
produtividade das empresas brasileiras, com a promoção de melhorias rápidas, de baixo custo e 
alto impacto, oferecendo às micro, pequenas e médias empresas soluções para melhorar a 
gestão, inovar processos e reduzir desperdícios (maiores informações disponíveis em: 
https://brasilmais.economia.gov.br). 

• Não há número limitado de pessoas jurídicas a serem credenciadas pelo IPT, devendo ser 
credenciadas, portanto, todas as pessoas jurídicas proponentes que cumprirem as exigências 
deste Edital. 
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• A pessoa jurídica proponente poderá se inscrever para ser credenciada para prover soluções 
tecnológicas referentes a um ou mais de um Termo de Referência Específico, consoante 
especificações contidas no ANEXO I, deste Edital. 

• As soluções tecnológicas deverão ser implantadas em 180 (cento e oitenta) micro e pequenas 
empresas participantes do projeto, conforme previsto no Convênio nº 890987/2019 – cada 
empresa participante terá direito a escolher 01 (uma) única solução tecnológica, a ser 
financiada pelo IPT com recursos oriundos do Convênio em questão. 

• O presente procedimento não estabelece a obrigação de o IPT emitir Autorização de Prestação 
de Serviços – APS em favor das pessoas jurídicas credenciadas, que serão consideradas aptas à 
formulação de futuras propostas de trabalho/soluções tecnológicas que busquem atender às 
necessidades das empresas participantes do projeto objeto do Convênio nº 890987/2019. 

• A emissão de qualquer Autorização de Prestação de Serviços - APS, pelo IPT, ficará 
condicionada à prévia escolha e aprovação, diretamente pela empresa participante do projeto, 
objeto do Convênio nº 890987/2019, da proposta de trabalho/solução tecnológica que for 
considerada a mais conveniente e oportuna ao atendimento de suas necessidades. 

 
 I - DO OBJETO 
1.1 O presente Edital tem como objeto o credenciamento de pessoas jurídicas para o 

fornecimento de soluções tecnológicas, visando à transformação digital das empresas 
participantes do projeto “Desenvolvimento de Metodologia de Transformação Digital 
(TD) para MPEs”, objeto do Convênio nº 890987/2019, celebrado entre o IPT e o Ministério 
da Economia. 

1.2 As pessoas jurídicas credenciadas serão chamadas para fornecer soluções tecnológicas, em 
regime de não exclusividade, caso cumpram integralmente as exigências deste Edital e 
tenham suas propostas de trabalho previamente aprovadas pelas empresas participantes do 
projeto objeto do Convênio nº 890987/2019. 

1.2.1 As soluções tecnológicas deverão: 

a) ser de implementação imediata, também denominadas plug and play e de baixo 
custo; 

b) compreender o fornecimento de serviços, assim como de todos os insumos e 
acessórios tecnológicos eventualmente necessários; 

c) fazer parte do rol de soluções especificadas nos Termos de Referência Específicos, 
Anexo I, deste Edital. 

1.3 O credenciamento terá prazo de validade até 31/12/2022. 

II DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS 
2.1 Poderão ser credenciadas todas as pessoas jurídicas interessadas, legalmente constituídas no 

Brasil e em regular atividade, cujos objetos sociais estejam relacionados aos Termos de 
Referência Específicos que pretendam atender, conforme o ANEXO I, deste Edital.  

2.2 A participação estará condicionada, ainda, a que pessoa jurídica proponente declare que 
inexiste qualquer fato impeditivo de sua participação no procedimento e que conhece e 
aceita, sem qualquer ressalva, as regras do presente Edital. 
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2.3 Estará impedida de ser credenciada, pelo IPT, a pessoa jurídica proponente: 
2.3.1 cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social 

seja diretor ou empregado do IPT. 
2.3.2 suspensa pelo recebimento de sanções restritivas da liberdade de licitar e contratar 

com quaisquer órgãos e entidades da Administração Pública do Estado de São Paulo. 
2.3.3 declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade 

federativa a que está vinculado o IPT, enquanto perdurarem os efeitos da sanção. 
2.3.4 constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada 

inidônea. 
2.3.5 cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea. 
2.3.6 constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, 

impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção. 
2.3.7 cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida 

ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção. 
2.3.8 que se encontre sob falência, concordata, insolvência, recuperação judicial não 

acolhida em Juízo ou recuperação extrajudicial não homologada, dissolução ou 
liquidação.   

2.3.9  que não explore ramo de atividade compatível com o objeto deste credenciamento. 
2.3.10 que conste: 

a) no cadastro de empresas inidôneas do Tribunal de Contas da União, do 
Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União; 

b) no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF como 
impedidas ou suspensas; ou 

c) no Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de 
Justiça. 

2.4 Aplica-se a vedação prevista no subitem 2.3: 
2.4.1 a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com: 

a) dirigente do IPT. 
b) empregado do IPT cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável 
pela execução do Convênio nº 890987/2019. 
c) autoridade do ente público a que o IPT esteja vinculado. 

2.4.2 cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou 
rompido seu vínculo com o IPT há menos de 6 (seis) meses. 

 
III – DAS ETAPAS DO PROCEDIMENTO DE CREDENCIAMENTO 

3.1 O credenciamento será composto de 02 (duas) etapas, de caráter eliminatório: 

a) Etapa 1 – Inscrição; 

I. Preenchimento completo dos dados cadastrais do requerimento de inscrição da pessoa 
jurídica proponente, nos termos do Anexo II deste Edital. 
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II. Apresentação, exclusivamente por meio do e-mail credenciamento@ipt.br, no período 
indicado no item IV, da documentação listada no item “a.I” acima e no item V deste 
Edital. 

b) Etapa 2 - Habilitação jurídica, regularidade e fiscal e qualificação técnica; 

I. Análise, pelo IPT, dos dados cadastrais constantes do requerimento de inscrição da 
pessoa jurídica proponente. 

II. Análise documental da habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação técnica da 
pessoa jurídica proponente, de acordo os critérios estabelecidos neste Edital. 

 

IV – DA INSCRIÇÃO 

4.1. A pessoa jurídica que desejar participar do presente procedimento de credenciamento deverá 
encaminhar seu requerimento de inscrição a partir das 08:00h de 16/06/2021 até às 17:00h de 
01/12/2022, por meio do e-mail credenciamento@ipt.br, devidamente preenchido com os seus 
dados cadastrais e, sempre que possível, acompanhado  de todos os demais documentos exigidos no 
item V, deste Edital. 

4.1.1 Se todos os documentos exigidos no item V, deste Edital, não puderem ser enviados ao 
IPT juntamente com o requerimento de inscrição, o prazo para a manifestação do IPT, 
relacionada à análise da documentação apresentada e ao resultado do credenciamento, será 
contado da data de encaminhamento do último documento. 

4.2. O credenciamento será realizado por Termo(s) de Referência Específico(s), conforme 
definido(s) no ANEXO I. 

4.3. As informações prestadas no requerimento de inscrição serão de inteira responsabilidade da 
pessoa jurídica proponente, dispondo o IPT do direito de excluir deste credenciamento aquela que 
não preencher os dados solicitados de forma completa e correta. 

4.4. O IPT não se responsabilizará por inscrição não finalizada por quaisquer motivos de ordem 
técnica, que impossibilitem o envio, por e-mail, dos documentos exigidos neste Edital. 

V – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

5.1. A etapa de habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação técnica consistirá na análise 
documental da habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação técnica das pessoas jurídicas 
inscritas no procedimento de credenciamento. 

5.2. Habilitação jurídica: serão exigidos os seguintes documentos: 

a) Prova de registro na Junta Comercial ou repartição correspondente, em se tratando 
de empresário individual ou empresa individual de responsabilidade limitada – 
EIRELI. 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias. 

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de 
sociedades empresárias. 
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d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 
tratando-se de sociedades não-empresárias, acompanhado de prova da diretoria 
em exercício. 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  

 

5.3. Regularidade fiscal: serão exigidos os seguintes documentos: 

a)  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Economia (CNPJ/ME); 

b)  Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa expedida conjuntamente pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa 
da União (DAU) por elas administrados, inclusive as Contribuições previstas pelas 
alíneas “a” e “c” do Parágrafo Único, do Artigo 11, da Lei 8.212/91, nos termos da 
Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014; e 

c)  Certificado de Regularidade perante o FGTS – CRF. 

5.3.1 Todas as certidões deverão estar dentro do prazo de validade. 

5.4.  Qualificação técnica: será exigido o seguinte documento: 

a) 01 (um) atestado, no mínimo, de desempenho anterior no fornecimento de solução 
tecnológica pertinente e compatível com o objeto do Termo de Referência Específico a ser 
atendido, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 
assinado(s) com o nome e cargo da pessoa signatária, podendo ser adotado o modelo de 
atestado disponível no Anexo III, deste Edital. 

5.5.  Outras comprovações: serão exigidos os seguintes documentos: 

a) Declaração de situação de regularidade perante o Ministério da Economia e quanto às 
normas relativas à saúde e segurança do trabalho, conforme modelo constante do Anexo IV 
deste Edital. 

b) Declaração de não enquadramento nos impedimentos constantes deste Edital, conforme 
modelo constante do Anexo IV deste Edital. 

5.6. Diligências. Sempre que necessário, o IPT poderá, em qualquer fase do credenciamento, 
promover diligências destinadas a esclarecer, retificar ou a complementar a instrução do 
procedimento, podendo, inclusive, solicitar à interessada cópias de contratos e/ou notas fiscais que 
comprovem a realização dos serviços informados no(s) atestado(s) de capacidade técnica 
apresentado(s). Caso o pedido de esclarecimentos não seja respondido no prazo previamente 
estipulado pelo IPT, o credenciamento será reprovado, sem prejuízo da formulação de eventual 
novo pedido de inscrição. 

5.7. Análise da documentação apresentada. O requerimento de inscrição e a documentação 
apresentada serão analisados por uma Comissão de Credenciamento, composta por, no mínimo, 03 
(três) membros especialmente designados pela Coordenadoria de Programas. 
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VI – DOS RESULTADOS 

6.1 O resultado de cada pedido de credenciamento (APROVADO ou REPROVADO) deverá ser 
divulgado pela Comissão de Credenciamento no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, da data da 
apresentação do requerimento de inscrição ao IPT, acompanhado de todos os documentos exigidos 
neste Edital. 

6.1.1 Se o requerimento de inscrição e demais documentos forem encaminhados ao IPT em 
datas distintas, o prazo mencionado acima será contado da data de encaminhamento do 
último documento. 

6.1.2 O prazo mencionado no item 6.1 acima poderá ser estendido, mediante comunicação 
justificada do IPT. 

6.2 O resultado do credenciamento será sempre motivado e comunicado por mensagem eletrônica 
para o e-mail do representante legal informado no requerimento de inscrição da pessoa jurídica 
proponente, assim como divulgado no site do IPT, no endereço eletrônico 
http://www.ipt.br/fornecedores. 

6.3 Recurso. Caso a pessoa jurídica proponente queira recorrer contra o resultado do 
credenciamento, deverá encaminhar mensagem ao e-mail credenciamento@ipt.br, no prazo e até 
05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da decisão, contendo a identificação do 
número do presente procedimento, motivação e a correspondente documentação comprobatória, 
se houver. 

6.3.1 O recurso será dirigido à Coordenadoria de Programas, que deverá proferir a decisão 
final dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do envio das informações 
pertinentes pela Comissão de Credenciamento. 

6.4 Nenhuma pessoa jurídica proponente será considerada credenciada sem que o IPT expeça 
comunicação nesse sentido, nos termos do item 6.2, deste Edital. 

VII – DA SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS DE TRABALHO PELO IPT ÀS PESSOAS JURÍDICAS 
CREDENCIADAS 

7.1 A partir da priorização, pela empresa participante do projeto, de um problema que possa ser 
resolvido com solução de transformação digital, o IPT solicitará às pessoas jurídicas 
credenciadas no respectivo Termo de Referência Específico a apresentação de propostas de 
trabalho/soluções tecnológicas, preferencialmente no prazo de até 10 (dez) dias úteis. 

7.2 A apresentação de proposta de trabalho ficará a critério de cada pessoa jurídica credenciada. 

7.3 As propostas deverão fazer referência ao presente Edital, ser datadas e assinadas pelo(s) 
representante(s) legal(is) da credenciada ou seu(s) bastante(s) procurador(es) e encaminhadas 
para o e-mail credenciamento@ipt.br. 

7.4 A solução tecnológica deverá ser detalhada na proposta de trabalho, de modo que reste 
evidenciado o atendimento das exigências do Termo de Referência Específico ao qual estiver 
relacionada, inclusive prazo de implementação, insumos e acessórios. 

7.5 Não serão aceitas propostas voltadas ao desenvolvimento de soluções e/ou somente a provas de 
conceito. 

IP
T

D
C

I2
02

10
09

29

Assinado com senha por CLAUDIA DOS SANTOS - PESQUISADOR I / CAD - 14/06/2021 às 15:23:20.
Autenticado com senha por IEDA YOSHIMI KANZAKI OLIVEIRA - ASSISTENTE TÉCNICO LP / CAD/DACE/LICITACOES -
14/06/2021 às 15:16:32.
Documento Nº: 19065333-1357 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=19065333-1357



 
 
 

 

7

7.6 O IPT encaminhará às empresas participantes do projeto todas as propostas de trabalho, 
conforme forem sendo recebidas, que estiverem de acordo com as disposições constantes deste 
Edital, para avaliação. 

7.7 As propostas de trabalho que, eventualmente, estiverem em desacordo com as disposições 
deste Edital serão devolvidas, de forma motivada, pelo IPT, às empresas credenciadas 
responsáveis pela sua elaboração. 

 

VIII - DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO, PELAS EMPRESAS PARTICIPANTES DO PROJETO, DAS PESSOAS 
JURÍDICAS CREDENCIADAS PARA A OFERTA DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 

8.1 As empresas participantes do projeto: 

a) terão acesso ao cadastro de pessoas jurídicas credenciadas pelo IPT relacionado com o 
Termo de Referência Específico do problema a ser resolvido; 

b) poderão contatar diretamente as credenciadas de seu interesse, relacionadas com o Termo 
de Referência Específico do problema a ser resolvido, para solicitar visitas, esclarecer 
dúvidas e verificar a aplicabilidade da solução in loco; 

c) poderão solicitar o apoio do IPT somente para eventuais esclarecimentos técnicos; 

d) escolherão, segundo critérios próprios de conveniência e oportunidade, preferencialmente 
no prazo de até 10 (dias) úteis contados dos recebimentos das propostas de trabalho, uma 
solução entre todas as apresentadas, comunicando formal e motivadamente ao IPT a escolha 
efetuada e indicando a respectiva credenciada responsável pela sua propositura e futura 
implementação; 

e) deverão fornecer os dados iniciais para avaliação dos indicadores que se pretende medir 
após a implantação da solução (produtividade, redução de custos e retorno sobre 
investimento (ROI)). A definição desses dados e os procedimentos de cálculo poderão ser 
estabelecidos em conjunto com as credenciadas responsáveis pelas soluções escolhidas; 

 

IX - DA AQUISIÇÃO DAS SOLUÇÕES E DA EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 
APS 

9.1 Após devidamente comunicada ao IPT, de forma motivada, a escolha da pessoa jurídica 
credenciada e aprovação da respectiva solução tecnológica, pela empresa participante do projeto, 
o IPT providenciará a respectiva Autorização de Prestação de Serviços - APS. 

9.1.1 A minuta da Autorização de Prestação de Serviços – APS consta do Anexo V deste 
Edital. 

9.2 Constituirá condição para a emissão da Autorização de Prestação de Serviços - APS a 
inexistência de registros em nome da credenciada no endereço eletrônico www.esancoes.sp.gov.br, 
no “Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS” e no “Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL”, 
assim como a comprovação da situação de regularidade em relação aos créditos tributários federais 
e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive as Contribuições previstas pelas 
alíneas “a” e “c” do Parágrafo Único, do Artigo 11, da Lei 8.212/91, nos termos da Portaria 
Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014 e ao FGTS. 
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9.3 A emissão da Autorização de Prestação de Serviços - APS será comunicada pelo IPT à empresa 
participante do projeto. 

9.4 O IPT pagará à credenciada o valor global, fixo e irreajustável de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 
por solução tecnológica fornecida. 

9.5 A solução tecnológica deverá compreender os insumos e acessórios tecnológicos necessários à 
sua implementação, manuais e treinamentos, etc., conforme disposto nos Termos de Referência 
Específicos, Anexo I, deste Edital, constituindo o valor referido no item 8.4 acima a única 
remuneração a ser paga pelo IPT. 

9.5.1 A eventual contratação de outras soluções tecnológicas e ou de quaisquer serviços adicionais, 
que não os previstos na proposta de trabalho, deverá ser negociada e ajustada diretamente 
entre a empresa participante do projeto e a pessoa jurídica credenciada. 

9.6 Tributos e demais encargos, bem como despesas com mão de obra, alimentação, transporte, 
viagens, seguros, impostos, encargos trabalhistas, sociais e previdenciários também serão 
considerados inclusos no preço estipulado pelo IPT. 

9.7 Cada Autorização de Prestação de Serviços - APS vigerá pelo período a ser estabelecido em 
comum acordo entre o IPT e a pessoa jurídica credenciada, em conformidade com o prazo previsto 
para a implantação da solução previsto na proposta de trabalho aprovada, devendo o encerramento 
do atendimento, em qualquer caso, ocorrer até, no máximo, 04 (quatro) meses antes do 
encerramento da vigência do Convênio nº 890987/2019, ou seja, até 31/08/2022. 

9.8 A responsabilidade pela qualidade dos materiais e serviços integrantes da solução tecnológica 
será exclusivamente da credenciada, respondendo esta pela promoção de readequações sempre 
que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto avençado. 

9.9 A credenciada deverá conceder livre acesso de servidores do Ministério da Economia bem como 
de órgãos de controle interno e externo, aos processos, documentos, informações, registros 
contábeis e locais de execução, referentes ao objeto contratado, sempre que assim solicitado. 

 

X – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1 Concluída a implementação da solução tecnológica, a nota fiscal deverá ser entregue, ao 
Departamento de Gestão de Contratos, da Coordenadoria Administrativa, pelo endereço 
eletrônico gestaocontratos@ipt.br.  

10.1.1 A liberação da fatura para pagamento dependerá da prévia autorização da empresa 
participante do projeto à Coordenadoria de Programas, a ser encaminhada para o e-
mail credenciamento@ipt.br. 

10.1.2 Eventuais incorreções ou glosas serão comunicadas pelo IPT à credenciada, em até 02 
(dois) dias da data do recebimento da Nota Fiscal, que deverá ser reemitida e 
entregue ao IPT, ainda no mesmo mês. 

10.2 A Nota Fiscal, se devida, será paga no 30º (trigésimo) dia após o seu recebimento. 

10.2.1 A credenciada deverá consignar no corpo da Nota Fiscal o respectivo código do serviço, 
para efeito de recolhimento do ISSQN 
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10.2.2 As NF-e poderão ser enviadas por meio eletrônico e não serão aceitos recibos 
provisórios de serviços – RPS. 

10.2.3 A aceitação da NF-e, bem como a data para o início do prazo de pagamento, estão 
condicionados à verificação de sua autenticidade. 

10.3 O IPT aplicará sobre a Nota Fiscal emitida, salvo se comprovadas, pela credenciada, suas 
inaplicabilidades parciais ou integrais, as determinações contidas: 

10.3.1 Na Instrução Normativa nº 971, de 13/11/2009, da Receita Federal do Brasil, com 
alterações posteriores; 

10.3.2 Na Lei Municipal nº 13.476/02, com alterações posteriores, regulamentada pelo 
Decreto Municipal nº 53.151/12; e 

10.3.3 Na Lei Federal nº 10.833/03, regulamentada pela Instrução Normativa 459, de 
18/10/2004, de lavra da Secretaria da Receita Federal, com alterações posteriores. 

10.4 A comprovação da inaplicabilidade das disposições previstas no subitem 9.4 e em seus 
subitens, dependerá de pleito amplamente motivado da credenciada, a ser apresentado ao 
IPT previamente ao faturamento emitido, bem como, conforme o enquadramento atribuído à 
matéria, da juntada da documentação comprobatória da inaplicabilidade, sob pena de 
retenção, conforme o caso de: (I) ISSQN – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza; (II) 
Das contribuições previdenciárias previstas nos artigos 79, 142 e 145, da IN 971, da Secretaria 
da Receita Federal do Brasil; (III) COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social; (IV) CSLL – Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido; e (V) da contribuição para o PIS-
PASEP. 

10.4.1 Na hipótese de emissão de Autorização de Prestação de Serviços - APS para pessoa 
jurídica optante pelo SIMPLES, não será realizada retenção de IR, CSLL, COFINS e da 
contribuição para o PIS/PASEP, nos termos do artigo 32, inciso III, da Lei Federal nº 
10.833/03 e do artigo 1°, da Instrução Normativa RFB nº 765/07, com alterações 
posteriores. 

10.4.2 Na hipótese de emissão de Autorização de Prestação de Serviços - APS para pessoa 
jurídica estabelecida fora do Município de São Paulo, que emita, portanto, nota fiscal 
autorizada por outro Município, poderá ser realizada retenção do ISSQN devido, caso 
esta não comprove, ao IPT, a sua inscrição no cadastro perante a Secretaria Municipal 
de Finanças, nos termos da Lei Municipal n° 14.042/05, regulamentada pelo Decreto 
Municipal n° 46.598/05. 

10.5 Para fins de retenção ou recolhimento do ISSQN devido, conforme seja, ou não, comprovada a 
inaplicabilidade da retenção pela credenciada, deverá ser adotada a alíquota vigente no 
momento da retenção ou recolhimento para os serviços objeto deste ajuste. 

10.6 O pagamento será realizado por meio de crédito em conta corrente em nome da credenciada 
somente no BANCO DO BRASIL, consoante dispõe o Decreto estadual nº 62.867, de 03 de 
outubro de 2017. 

10.7 A existência de registro da credenciada no CADIN ESTADUAL constituirá, nos termos do artigo 
6º, da Lei estadual nº 12.799/08, e do artigo 7º, do Decreto estadual nº 53.455/08, 
impedimento à realização do pagamento devido, até a regularização dos débitos/pendências 
existentes. 
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XI - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
11.1   As despesas decorrentes da emissão das Autorizações de Prestação de Serviços - APS correrão 

à conta dos recursos orçamentários consignados no orçamento do IPT, com a seguinte 
classificação: 
Funcional Programática: 1966510215840 e  
Natureza Econômica: 33903999 

XII – DO ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA 

12.1 O IPT, por intermédio da Coordenadoria de Programas, realizará o acompanhamento da 
implementação da solução tecnológica, nos seguintes aspectos:  

a) análise se houve falhas no atendimento, e, acaso existentes, se foram prontamente 
corrigidas pela credenciada; 

b) análise acerca da qualidade e satisfação (ou insatisfação) da empresa participante do 
projeto com relação às entregas previstas, inclusive no que diz respeito aos prazos 
ajustados. 

c) indicadores antes e depois da solução implementada. 

 

XIII – DA SUSPENSÃO E DO DESCREDENCIAMENTO 

13.1. A pessoa jurídica poderá ser suspensa, pelo período de até 06 (seis) meses quando: 

a) receber mais de 01 (uma) avaliação de insatisfação de empresa participante do projeto; 

b) desistir de realizar os serviços após emissão da Autorização de Prestação de Serviços - APS, 
pelo IPT, exceto em casos justificados e aceitos pelo IPT e pela empresa participante do 
projeto; 

c) atrasar, de forma injustificada, a implantação da solução tecnológica acordada, por prazo 
superior a 50 % (cinquenta por cento) do prazo originalmente previsto na proposta de 
trabalho. 

13.2 A pessoa jurídica poderá ser descredenciada quando: 

a) Descumprir, no todo ou em parte, as normas contidas neste Edital de Credenciamento ou 
nas ordens de serviço; 

b) Deixar de implementar a solução tecnológica na íntegra; 

c) Não mantiver sigilo sobre as informações obtidas em razão da implantação tecnológica; 

d) Utilizar a marca/logomarca ou o nome do IPT e ou da empresa participante do projeto em 
cartões de visita, portais corporativos, redes sociais e outros canais, sem prévia e formal 
autorização do IPT e ou da empresa participante; 

e) Afastar-se da prestação de serviço, mesmo temporariamente, sem razão fundamentada ou 
notificação prévia ao IPT e à empresa participante do projeto. 

f) De qualquer forma transferir para outra pessoa jurídica, credenciada ou não, a implantação 
da solução tecnológica de sua responsabilidade; 

g) Articular parcerias ou quaisquer negócios em nome do IPT; 
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h) Atuar em desacordo com o Código de Conduta e Integridade do IPT; 

13.3 A pessoa jurídica credenciada terá 05 (cinco) dias úteis para apresentar defesa prévia, 
contados a partir da notificação formal da intenção de suspensão ou descredenciamento.  

13.4  O IPT, por intermédio da Coordenadoria de Programas, analisará a defesa prévia apresentada 
pela pessoa jurídica credenciada e a Diretoria de Inovação decidirá sobre a aplicação da 
penalidade. 

13.5 A suspensão ou o descredenciamento poderá ocorrer concomitantemente com a aplicação de 
outras penalidades previstas no Regulamento de Licitações e Contratos do IPT. 

 

XIV- DAS NORMAS ANTICORRUPÇÃO 
14.1 A pessoa jurídica proponente declara ter ciência dos deveres de o IPT conduzir os seus 

negócios de maneira legal, ética e transparente, conforme os requisitos das Normas 
Anticorrupção, incluindo, mas não se limitando à Lei federal 12.846/2013, e de estender a 
todos os seus dirigentes, empregados, contratados e colaboradores, assim como a terceiros 
que a representem, a obrigação de cumprir estas diretrizes.  

14.2  O IPT não tolerará qualquer ato que infrinja ou possa infringir as Normas Anticorrupção, 
comprometendo-se a pessoa jurídica proponente, em caráter irrevogável e irretratável, a: 
14.2.1 Tomar conhecimento das Normas Anticorrupção, especialmente a Lei federal nº 

12.846/2013, disponível em www.planalto.gov.br, o Decreto estadual nº 
60.106/2014, o Decreto estadual nº 60.428/2014 (Código de Ética da Administração 
Pública Estadual), ambos disponíveis em www.legislacao.sp.gov.br, e o Código de 
Conduta e Integridade do IPT, disponível em www.ipt.br/institucional/governanca, e 
a divulgá-los a seus acionistas/sócios, administradores, diretores, empregados, 
contratados, representantes e terceiros; 

14.2.2 Abster-se de praticar atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou 
estrangeiro, contra os princípios da administração pública ou contra os compromissos 
internacionais assumidos pelo Brasil, conforme definidos no artigo 5º, da Lei federal 
12.846/2013. 

14.2.3 Não tolerar ou compactuar com qualquer comportamento considerado corrupto, 
como por exemplo: pagamento e/ou cooperação de qualquer forma com o 
pagamento de suborno, emissão ou aceitação de notas e faturas falsas, dentre 
outros. 

14.3 A credenciada deverá informar ao IPT, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da 
sua ciência, qualquer ato praticado por si, seus acionistas/sócios, administradores, diretores, 
empregados, contratados, representantes e/ou terceiros que, sendo relacionado com o IPT ou 
com este procedimento, infrinja ou represente uma potencial infração às Normas 
Anticorrupção.  

 

XV - DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS  

15.1 A credenciada, especialmente a que receber Autorização de Prestação de Serviços - APS, 
deverá cumprir a Lei federal nº 13.709/2018 no âmbito da implementação da solução 
tecnológica e observar as eventuais instruções por escrito da empresa participante do projeto 
no tratamento de dados pessoais. 
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15.2 A credenciada deverá assegurar que o acesso a dados pessoais seja limitado aos empregados, 
prepostos ou colaboradores que necessitem conhecer/acessar os dados pertinentes, na 
medida em que sejam estritamente necessários para as finalidades da Autorização de 
Prestação de Serviços - APS, e cumprir a legislação aplicável, assegurando que todos esses 
indivíduos estejam sujeitos a compromissos de confidencialidade ou obrigações profissionais 
de confidencialidade. 

15.3 Considerando a natureza dos dados tratados, as características específicas do tratamento e o 
estado atual da tecnologia, assim como os princípios previstos no caput do art. 6º da Lei 
federal nº 13.709/2018, a credenciada deverá adotar, em relação aos dados pessoais, 
medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados e informações de 
acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, 
comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. 

15.4 A credenciada deverá: 

15.4.1 imediatamente notificar a empresa participante do projeto ao receber requerimento 
de um titular de dados, na forma prevista no artigo 18 da Lei federal nº 13.709/2018; 
e 

15.4.2 Quando for o caso, auxiliar a empresa participante na elaboração da resposta ao 
requerimento a que se refere o item 13.4.1 acima. 

15.5 A credenciada deverá notificar à empresa participante do projeto, imediatamente, a 
ocorrência de incidente de segurança relacionado a dados pessoais, fornecendo informações 
suficientes para que esta cumpra quaisquer obrigações de comunicar à autoridade nacional e 
aos titulares dos dados a ocorrência do incidente de segurança sujeita à Lei federal nº 
13.709/2018. 

15.6 Na ocasião do encerramento da implantação da solução tecnológica, a credenciada deverá, 
imediatamente, ou, mediante justificativa, em até 10 (dez) dias úteis da data do término dos 
trabalhos, devolver todos os dados pessoais à empresa participante do projeto ou eliminá-los, 
conforme decisão daquela, certificando por escrito, o cumprimento desta obrigação. 

 

XVI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 Fica assegurado ao IPT o direito de revogar ou anular, no todo ou em parte, o presente 
Edital, mediante decisão motivada, sem que caiba, em decorrência dessa medida, qualquer 
indenização ou compensação às pessoas jurídicas proponentes e ou já credenciadas. 

16.2 Não caberá, de igual forma, qualquer indenização ou compensação às pessoas jurídicas 
credenciadas que, eventualmente, não tiverem suas propostas de trabalho/soluções 
tecnológicas escolhidas e aprovadas pelas empresas participantes do projeto. 

16.3 Não será devida pelo IPT nenhuma remuneração às pessoas jurídicas credenciadas em razão 
da formulação de propostas de trabalho, tampouco em razão da prestação de serviços que 
não tenham sido prévia e expressamente autorizados.  

16.4 O acompanhamento de todas as etapas do credenciamento será de inteira responsabilidade 
das pessoas jurídicas proponentes.  
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16.5 A pessoa jurídica credenciada deverá manter, durante a vigência da Autorização de 
Prestação de Serviços - APS, todas as condições que autorizaram a sua participação neste 
credenciamento. 

16.6 A participação neste credenciamento implicará a aceitação integral e irrestrita das 
condições estabelecidas neste Edital. 

16.7 Eventuais alterações deste Edital, inclusive eventuais inclusões de novos Termos de 
Referência Específicos, serão divulgadas no site do IPT, no endereço eletrônico 
http://www.ipt.br/fornecedores, bem como, na forma de extrato, no Diário Oficial do 
Estado e em jornal de grande circulação. 

16.8 Todo e qualquer esclarecimento com relação a este Edital deverá ser feito somente por 
escrito, dirigido ao e-mail credenciamento@ipt.br, com a identificação do número do 
presente procedimento. O prazo para resposta pelo IPT será de até 03 (três) dias úteis. 

16.9  Integram este Edital os seguintes Anexos:  

I – Termos de Referência Específicos; 

II – Requerimento de inscrição, incluindo relato de experiência da pessoa jurídica 
proponente; 

III – Modelo de atestado de desempenho anterior 

IV - Modelo de declaração de situação de regularidade perante o Ministério da Economia, 
quanto às normas relativas à saúde e segurança do trabalho e de não enquadramento nos 
impedimentos constantes deste Edital; 

V Minuta de Autorização de Prestação de Serviços - APS 

XVII - DO FORO DE ELEIÇÃO 
17.1  O Foro Central da Comarca da Capital, por uma das Varas da Fazenda Pública deverá dirimir 

qualquer questão ou interpretação de dúvidas ou itens decorrentes deste Edital que, 
administrativamente, o IPT e a pessoa jurídica proponente / credenciada não puderem 
resolver, em prejuízo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

 

São Paulo, 14 de junho de 2021. 
 
 
 

CLÁUDIA DOS SANTOS 
Subscritora do Edital 

R.E. 8168 
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ANEXO I - TERMOS DE REFERÊNCIA ESPECÍFICOS 
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TERMO DE REFERÊNCIA – n° 01-TD MONITORAMENTO DE PROCESSOS  

 

1. OBJETO   

Aquisição de solução IIot implementada mediante instalação de sistema digital destinado ao 
monitoramento de processo realizado em um equipamento industrial ou em um pequeno conjunto 
de equipamentos acoplados que operem segundo uma unidade produtiva. A instalação desse 
sistema destina-se a operacionalizar a solução de um problema de gestão da produção.   

A solução deve ser fornecida conforme o disposto no presente documento.   

  

2. DESCRIÇÃO   

Definido um equipamento pela empresa participante, a solução deve permitir a extração de 
informações digitais de parâmetros de processo tais como: pressão, temperatura, velocidade, 
tensão e corrente de alimentação, ciclo de produção, tempos e motivos de paradas de máquina, 
etc. para o monitoramento do processo produtivo. Dependendo do equipamento objeto de 
trabalho, pode ser necessária a instalação de sensores adicionais para prover dados 
complementares.   

As informações digitais devem ser armazenadas em nuvem ou localmente e apresentar 
funcionalidades tais como:   

  

a) registrar continuamente a produção do equipamento;   

b) gerar indicadores de avaliação de produtividade como, por exemplo, o OEE ou seus 
indicadores parciais;   

c) permitir a elaboração de relatórios de produção incluindo as informações 
consideradas importantes pela empresa para a realização de uma gestão do processo 
produtivo mais efetiva;   

d) ter disponíveis informações online do processo produtivo de forma a permitir ações 
ágeis sobre o processo no instante em que falhas e/ou desvios ocorrerem;   

e) permitir, quando e se necessário, o rastreamento do processo por meio do 
conhecimento das variáveis registradas;   

f) conhecer histórico de paradas de máquinas e das suas causas proporcionando efetivas 
ações de correção; e   

g) emitir alertas online de paradas de máquina direcionados aos gestores, por exemplo 
por meio de mensagens para seus telefones celulares.   

  

A solução fornecida pode abranger apenas parte das funcionalidades acima registradas; deve 
incluir serviços, dispositivos necessários (hardware) e software para receber, armazenar (se 
aplicável) tratar e disponibilizar os dados online.  
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3. OPERAÇÃO   

3.1 Informações gerais   

A solução deve ser tal que as informações sejam digitalmente coletadas de forma 
automatizada, salvas e processadas em nuvem ou em servidores da empresa participante. Os dados 
armazenados devem ser disponibilizados online e devem permitir a emissão de relatórios 
gerenciais, quando solicitados pelo gestor da empresa. Os conteúdos, a estrutura e a formatação 
dos relatórios deverão ser aprovados pela empresa participante. Tipicamente, é prevista a 
avaliação de indicadores de produção como, por exemplo, a disponibilidade de máquina ou, ainda, 
o OEE. 

   

3.2 Comunicação   

O fornecedor deve declarar se o seu sistema pode ser integrado ao sistema de gestão da 
produção da empresa, por exemplo, ERP, MES ou outros. Em caso afirmativo, por meio de 
fornecimento de qual tipo de arquivo, por exemplo, arquivos TXT, CSV, XML, etc.   

  

4. PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO   

O fornecedor deve dispor de solução tecnológica do tipo plug and play, ou seja, de rápida 
implementação, preferencialmente de até 2 (dois) meses, e com nível mínimo de customização. 

 

5. GARANTIAS   

O fornecedor deve estabelecer prazos de garantia do seu fornecimento.  

   

6. DOCUMENTAÇÃO E TREINAMENTO   

O fornecedor da solução deve entregar à empresa participante documentação técnica 
referente à solução tecnológica ofertada como, por exemplo, manuais técnicos e outros. Deve 
também fazer parte do fornecimento o treinamento dos usuários da solução tecnológica. 

    

7. INFORMAÇÕES PARA A EMPRESA PARTICIPANTE  

O fornecedor deverá também informar à empresa participante:   

a) Se a solução pode ser instalada em servidores da empresa participante.  

b) Os requisitos de infraestrutura requeridos para a adequada implementação da solução a 
serem fornecidos pelo cliente. 
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TERMO DE REFERÊNCIA – n° 02-TD - RASTREAMENTO DE ATIVOS 

  

1. OBJETO   

Aquisição de solução de problema caracterizado pela necessidade de rastrear ativos. A 
solução a ser adquirida deve estar em conformidade com o disposto no presente documento.   

  

2. DESCRIÇÃO   

Deve ser fornecida uma solução provedora de coleta, armazenamento em nuvem ou local, e 
tratamento de dados definidores da posição de ativos em função do tempo. Essa posição pode ser 
um almoxarifado, uma máquina, um setor do processo produtivo, etc.   

A solução deve incluir serviços, dispositivos necessários (hardware) e software para receber, tratar 
e disponibilizar os dados online.   

No caso de uso, por exemplo, de etiquetas ou tags RFID, o fornecedor deve fornecer um lote inicial, 
sua especificação técnica e o custo estimado para futuras aquisições por parte do cliente final.  

Sistemas destinados ao controle de estoque de aplicação geral (indústria, comércio e serviços) 
também são abrangidos por este Termo de Referência.  

   

3. OPERAÇÃO   

3.1 Informações gerais   

A solução deve ser tal que as informações sejam digitalmente coletadas, salvas e 
processadas em nuvem ou em servidores do cliente final. Os dados armazenados devem ser 
disponibilizados online e devem permitir a emissão de relatórios gerenciais, quando solicitados pelo 
gestor da empresa. Os conteúdos, a estrutura e a formatação dos relatórios deverão ser aprovados 
pela empresa participante, devem permitir a análise das informações em um intervalo de tempo 
especificado pelo usuário no momento de emissão do relatório.   

A tecnologia a ser utilizada pode ser RFID, Beacons, NB – IIot, LoRa, Código de barras, QR code, ou 
outras.   

  

3.2 Comunicação   

O fornecedor deve declarar se o a solução a ser implantada pode ser integrada ao sistema 
de gestão da empresa, por exemplo, ERP. Em caso afirmativo, por meio de fornecimento de qual 
tipo de arquivo, por exemplo, arquivos TXT, CSV, XML etc.   
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4. PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO   

O fornecedor deve dispor de solução tecnológica do tipo plug and play, ou seja, de rápida 
implementação, preferencialmente de até 2 (dois) meses, e com nível mínimo de customização. 

  

5. GARANTIAS   

O fornecedor deve estabelecer prazos de garantia do seu fornecimento.   

  

6. DOCUMENTAÇÃO E TREINAMENTO   

O fornecedor da solução deve entregar ao cliente final documentação técnica referente à 
solução tecnológica ofertada como, por exemplo, manuais técnicos e outros. Deve também fazer 
parte do fornecimento o treinamento dos usuários da solução tecnológica.  

   

7. INFORMAÇÕES PARA A EMPRESA PARTICIPANTE 

O fornecedor deverá informar:   

a) Se o sistema pode ser instalado em servidores da empresa. 

b) Os requisitos de infraestrutura requeridos para a adequada implantação da solução a 
serem fornecidos pelo cliente.   
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TERMO DE REFERÊNCIA – n° 03-TD DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS   

Aquisição de solução IIot implementada mediante instalação de sistema destinado a 
digitalização de dados de processos produtivos ou administrativos de forma, por exemplo, a:   

a) Guiar operadores na condução de trabalhos por meio de uso de instruções que suportem 
mídias digitais como imagens e vídeos;  

b) Coletar dados fornecidos por operadores, por exemplo, por meio de computadores, 
tablets ou telefones celulares;  

c) Coletar dados digitais disponibilizados pelos equipamentos; e  

d) Permitir a análise dos dados coletados para orientar em decisões com foco no aumento da 
eficiência dos processos.   

A instalação desta solução deve ser realizada conforme o disposto no presente documento.   

 

2. DESCRIÇÃO   

Deve ser fornecido um sistema destinado à digitalização de processo produtivo ou 
administrativo. Para tal, tendo-se definido pela empresa participante um ambiente que pode ser 
um setor da área administrativa ou uma linha ou equipamento de produção, a solução deve prover 
a aquisição de informações digitais sobre o processo. Estas informações podem ser coletadas 
diretamente nas máquinas, podem ser fornecidas, por exemplo, por operadores por meio do uso de 
computadores, tablets ou telefones celulares, ou por outros sistemas digitais.  

O sistema computacional deve ser capaz, por exemplo, de:   

a) fazer a adequada gestão dos dados, garantindo, por exemplo, a rastreabilidade do 
processo;  

b) gerar informações para controle do processo, se aplicável, gerar relatórios referentes a 
diversos aspectos do processo produtivo;  

c) prover informações online para guiar os operadores em seus afazeres e para dar 
visibilidade aos gestores;  

Assim, os operadores são liberados do registro em papel das informações sobre o processo 
produtivo ou, ainda, são liberados de consulta em arquivos em papel para obter informações 
necessárias às suas atividades. Por este motivo, este tipo de solução resulta, também, na redução 
do uso de papel no processo produtivo, podendo este ser o objetivo da implementação da solução.  

Esse sistema deve compreender os dispositivos necessários (hardware) e software para 
receber, tratar e disponibilizar os dados em tempo real. Eventualmente podem caber à empresa 
participante a aquisição e instalação de hardware.   
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3. OPERAÇÃO   

3.1 Informações gerais   

Os dados coletados e armazenados devem ser disponibilizados online e devem permitir a 
emissão de relatórios gerenciais, quando solicitados pelo gestor da empresa. Os conteúdos, a 
estrutura e a formatação dos relatórios deverão ser aprovados pela empresa participante.  

  

3.2 Comunicação   

O fornecedor deve declarar se o seu sistema pode ser integrado ao sistema de gestão da 
produção da empresa, por exemplo, ERP, ou outros sistemas de automação e controle industrial. 
Em caso afirmativo, por meio de fornecimento de qual tipo de arquivo, por exemplo, arquivos TXT, 
CSV, XML etc.  

   

4. PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO   

O fornecedor deve dispor de solução tecnológica do tipo plug and play, ou seja, de rápida 
implementação, preferencialmente de até 2 (dois) meses, e com nível mínimo de customização. 

 

5. GARANTIAS   

O fornecedor deve estabelecer prazos de garantia do seu fornecimento.  

   

6. DOCUMENTAÇÃO E TREINAMENTO   

O fornecedor da solução deve entregar ao cliente final documentação técnica referente à 
solução tecnológica ofertada como, por exemplo, manuais técnicos e outros. Deve também fazer 
parte do fornecimento o treinamento dos usuários da solução tecnológica.  

   

7. INFORMAÇÕES PARA A EMPRESA PARTICIPANTE  

O fornecedor deverá informar:   

a) Se a solução pode ser implementada em servidores da empresa;  

b) Os requisitos de infraestrutura requeridos para a adequada implantação da solução a 
serem fornecidos pelo cliente.   
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TERMO DE REFERÊNCIA – n° 04-TD ERP-ENTERPRISE RESOURCE PLANNING 

 1.  OBJETO  

Aquisição de solução para aprimoramento da gestão de empresas, principalmente, as micro 
e pequenas, por meio de transformação digital mediante a instalação de ERP Enterprise Resource 
Planning (Sistema Integrado de Gestão Empresarial) aplicável a empresas industriais, de serviços e 
de comércio.  A instalação desse sistema destina-se a criar condições para o adequado controle 
com foco no aumento de produtividade, redução de custos e outros benefícios.  

A instalação desse sistema deve ser implementada conforme o disposto no presente 
documento.  

  

 2.  DESCRIÇÃO  

A instalação de um programa computacional ERP configura-se como excelente ferramenta 
de gestão, além de ser promotora de transformação digital. Assim sendo, esta solução deve 
apresentar um conjunto de funcionalidades, como, por exemplo, as seguintes:  

a. Gestão financeira;  
b. Gestão de ativos (almoxarifado de insumos e/ou de produtos acabados);  

c. Cadastro de clientes; fornecedores; produtos fabricados/comercializados;  

d. Emissão de notas fiscais eletrônicas de venda e/ou de serviços;  

e. Recebimento de notas fiscais (via arquivos XML);  

f. Emissão de orçamentos;  

g. Emissão de pedidos de compra;  

h. Emissão de ordens de serviço/fabricação;  

i. Gestão de vendas.  

 

O ERP deve ter níveis de acesso diferenciados, tendo em vista os seus diversos usuários e as 
suas respectivas funções.  

Observa-se que sistemas computacionais que apresentem somente parte das funcionalidades 
acima exemplificadas também são abrangidos por este Termo de Referência.  

 

3. OPERAÇÃO  

O sistema deve ser tal que dados/informações necessárias à sua operação possam ser 
inseridas manualmente pelo uso de notebooks, tablets ou telefones celulares, por meio da leitura 
de códigos de barras, QR code, por meio do upload de arquivos com extensões tais como TXT, CSV, 
XML, etc.  

O armazenamento e processamento de dados podem ser realizados em nuvem ou no servidor 
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do cliente, permitindo a emissão de relatórios diversos online quando solicitado pelos gestores da 
empresa. Os conteúdos, a estrutura e a formatação dos relatórios devem ser aprovados pela 
empresa participante.  

  

 4.  IMPLEMENTAÇÃO  

O fornecedor deve dispor de solução tecnológica do tipo plug and play com nível mínimo de 
customização.   

 

 5.  GARANTIAS  

O fornecedor deve estabelecer prazos de garantia do seu fornecimento.  

  

 6.  DOCUMENTAÇÃO E TREINAMENTO  

O fornecedor da solução deve entregar ao cliente final documentação técnica referente à 
solução tecnológica ofertada como, por exemplo, manuais técnicos e outros. Deve também fazer 
parte do fornecimento o treinamento dos usuários da solução tecnológica.    

  

 7. INFORMAÇÕES PARA A EMPRESA PARTICIPANTE  

O fornecedor deverá informar à empresa: 
a. Se a solução pode ser instalada em servidores da empresa.  
b. Os requisitos de infraestrutura requeridos para a adequada implementação da solução a 

serem fornecidos pelo cliente.   
c. O custo mensal a ser cobrado após o término do período abrangido pela contratação dos 

serviços pelo IPT;  
d. Se os custos dos serviços de manutenção estão incluídos no custo mensal de uso do 

sistema.  
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TERMO DE REFERÊNCIA – n° 05-TD  CRM-CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 

  

1. OBJETO  

Solução para aprimoramento da gestão de relacionamento com clientes de micro, pequenas 
médias empresas por meio de transformação digital mediante a instalação de software CRM – 
Customer Relationship Management (Gestão de Relacionamento com Clientes), aplicável a 
empresas diversas.    

A instalação desse sistema destina-se a criar condições para a adequada gestão do negócio 
com foco no cliente visando, por exemplo, melhorar relacionamento, aumentar vendas, aumentar 
produtividade em vendas, aprimorar a qualidade do atendimento ao cliente, e outros benefícios.  

Esse sistema deve ser implantado conforme o disposto no presente documento.  

  

2. DESCRIÇÃO  

Dada uma empresa, benefícios econômicos e financeiros podem advir da implantação de 
sistema de gestão do relacionamento com os clientes. Assim, a instalação de um programa 
computacional CRM configura-se como excelente ferramenta de gestão além de ser promotora de 
transformação digital.   

 O CRM deve poder ser integrado ao ERP da empresa participante tendo, por exemplo, as 
seguintes funcionalidades:  

a) cadastrar clientes; produtos fabricados e/ou comercializados;  

b) emitir, de forma automatizada, orçamentos incluindo cálculo de impostos, inserção 
de dados previamente alimentados no CRM, etc;  

c) acompanhar o processo de vendas em suas mais variadas etapas levando em 
consideração eventos do processo preliminarmente estabelecidos, regras comerciais, 
etc;  

d) gerar históricos de negociação/comercialização com clientes;  

e) ser alertados quanto ao vencimento de prazos previstos;  

f) obter feedback, de forma mais eficaz, dos representantes frente aos processos de 
venda sob sua responsabilidade.  

g) criar dashboards, gráficos, relatórios e outras ferramentas de análise;  

h) acompanhar e gerir ações de marketing digital;  

i) Criar e calcular indicadores diversos;  

j) registrar reclamações dos clientes; e  
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k) reunir de forma sistemática todas as informações importantes relativas ao 
relacionamento com os clientes; e 

l) poder ser acoplado ao ERP existente na empresa.  

 Observa-se que sistemas computacionais que apresentem somente parte das 
funcionalidades acima exemplificadas também são abrangidos por este Termo de Referência.  

 

3. OPERAÇÃO  

O sistema deve ser tal que dados/informações necessárias à sua operação possam ser 
inseridas com facilidade mediante uso de notebooks, tablets ou telefones celulares, e/ou por meio 
do upload de arquivos com extensões tais como TXT, CSV, XML, etc. Similarmente, o sistema deve 
permitir o download de informações diversas requeridas pelos seus usuários, por exemplo, por meio 
do uso de celulares.   

O processamento de dados será realizado em nuvem ou no servidor do cliente permitindo a 
emissão de relatórios diversos online, quando solicitado pelos gestores da empresa. Os conteúdos, a 
estrutura e a formatação dos relatórios devem ser aprovados pela empresa. O sistema deve, 
também, prover alertas em conformidade com requisitos gerenciais previamente estabelecidos, por 
exemplo, alertando sobre prazos excessivos para a emissão de orçamentos ou prazos 
demasiadamente longos requeridos pelos clientes para aprovação de orçamentos.  

O CRM deve ter níveis de acesso diferenciados, tendo em vista os seus diversos usuários e as 
suas respectivas funções.  

  

4. IMPLEMENTAÇÃO  

O fornecedor deve dispor de solução tecnológica do tipo plug and play com nível mínimo de 
customização.   

 

5.  GARANTIAS  

O fornecedor deve estabelecer prazos de garantia do seu fornecimento.  

  

 6.  DOCUMENTAÇÃO E TREINAMENTO  

O fornecedor da solução deve entregar à empresa participante documentação técnica 
referente à solução tecnológica ofertada como, por exemplo, manuais técnicos e outros. Deve 
também fazer parte do fornecimento o treinamento dos usuários da solução tecnológica.    

  

 7.  INFORMAÇÕES PARA A EMPRESA PARTICIPANTE  

O fornecedor deverá informar à empresa: 

IP
T

D
C

I2
02

10
09

29

Assinado com senha por CLAUDIA DOS SANTOS - PESQUISADOR I / CAD - 14/06/2021 às 15:23:20.
Autenticado com senha por IEDA YOSHIMI KANZAKI OLIVEIRA - ASSISTENTE TÉCNICO LP / CAD/DACE/LICITACOES -
14/06/2021 às 15:16:32.
Documento Nº: 19065333-1357 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=19065333-1357



 
 
 

 

25

a) Se a solução pode ser instalada em servidores da empresa.  
b) Os requisitos de infraestrutura requeridos para a adequada implementação da solução a 

serem fornecidos pelo cliente.   
c) O custo mensal a ser cobrado após o término do período abrangido pela contratação dos 

serviços pelo IPT; e 
d) Se os custos dos serviços de manutenção estão incluídos no custo mensal de uso do sistema.  
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TERMO DE REFERÊNCIA – nº 06-TD   E-COMMERCE 

  

1.  OBJETO  

Solução destinada à transformação digital de empresas mediante o desenvolvimento do 
processo de vendas utilizando plataformas digitais. Essa solução tem como meta fundamental o 
aumento de vendas por meio da implantação ou aprimoramento de uma loja virtual.  

  

2.  DESCRIÇÃO  

Estabelecida a intenção de uma empresa em criar uma loja virtual para a expansão do seu 
negócio ou, ainda, melhorar a infraestrutura de sua loja virtual, torna-se necessário o uso de 
serviços de uma plataforma mais apropriada, que preencha, por exemplo, as suas necessidades 
administrativas, gerenciais e comerciais. Assim sendo, essa plataforma deverá ter funcionalidades 
tais como:  

a) Dispor de ampla gama de modelos de sites para que o usuário possa desenvolver o 
mais adequado ao seu negócio, usando ferramenta de criação proporcionada pela 
própria plataforma;  

b) Possibilitar a personalização da loja;  

c) Ter incorporado CRM que abranja as necessidades relativas à gestão da relação com 
clientes;   

d) Ter área fiscal que permita a emissão de notas fiscais levando-se em consideração a 
ocorrência de vendas em todo o território nacional;  

e) Apresentar aos clientes, por meio do site desenvolvido, os produtos disponíveis, 
quantidades em estoque, preço de venda, custo de entrega no domicílio do cliente, e 
outras funcionalidades tradicionalmente requeridas;   

f) Ter integração com prestadores de serviços de envio;  

g) Ter integração com prestadores de serviços de pagamentos;  

h) Ter uma área de cadastro de clientes;  

i) Dispor de sistema de controle de estoques;  

j) Proporcionar a aplicação de ferramentas de marketing, etc.  

 Observa-se que sistemas computacionais que apresentem somente parte das 
funcionalidades acima exemplificadas também são abrangidos por este Termo de Referência.  

 

3.  OPERAÇÃO  

A plataforma deve:  

a) Ser de fácil usabilidade tanto para o lojista quanto para os seus clientes;  
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b) Poder ser acessada por meio de dispositivos móveis (celulares, tablets, etc);  

c) Poder ser conectada a um ERP, se for o caso; e  

d) Ser segura dando garantias concretas aos usuários.  

  

4  IMPLEMENTAÇÃO  

O fornecedor deve dispor de solução tecnológica pronta, do tipo plug and play, com nível 
mínimo de customização.   

 

5  GARANTIAS  

O fornecedor deve estabelecer prazos de garantia do seu fornecimento.  

  

6     DOCUMENTAÇÃO E TREINAMENTO  

O fornecedor da solução deve entregar ao cliente final documentação técnica referente à 
solução tecnológica ofertada como, por exemplo, manuais técnicos e outros sejam físicos ou 
virtuais. Deve também fazer parte do fornecimento o treinamento dos usuários.    

  

7     INFORMAÇÕES PARA A EMPRESA PARTICIPANTE  

O fornecedor deverá informar:  

a) Se a solução pode ser implementada em servidores da empresa;  
b) Os requisitos de infraestrutura requeridos para a adequada implantação da solução a 
serem fornecidos pelo cliente.  
c) Caso não seja necessária a locação de cloud, podendo o sistema ser instalado em 
servidores da empresa, esse fato deve ser claramente definido no orçamento.  

d) O custo de manutenção de sistema, se houver, deve ter seu valor mensal destacado no 
orçamento e deve estar incluído no custo total do fornecimento por um período 
predeterminado pelo fornecedor.  

e) Se houver algum tipo de taxa financeira sobre vendas, elas devem ser formalmente 
registradas. 
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TERMO DE REFERÊNCIA – nº 07-TD  PRECIFICAÇÃO 

 

1. OBJETO  

Aquisição de solução digital para precificação estratégica, por meio de software 
computacional, aplicável a empresas industriais, de serviços e comerciais. O sistema de 
precificação permitirá às empresas usuárias definirem de forma correta e estratégica os preços de 
venda de seus produtos e serviços a partir do preenchimento dos custos fixos e variáveis.   

  

2. DESCRIÇÃO  

  

A solução tecnológica visa permitir a definição dos preços dos produtos e serviços de 
empresas que hoje utilizam planilhas offline de demorado preenchimento, quando não raro são 
decididos por aproximações erráticas a partir relação dos custos de aquisição dos 
produtos/insumos, ou da prestação de serviços, com o preço aproximado de mercado.   

  

A solução deve, por exemplo:  

a) evitar que as MPEs precifiquem equivocadamente devido à falta de informações ou 
ao desconhecimento das metodologias de precificação, ignorando fatores fundamentais 
na definição de preços como custos variáveis, custos fixos, percepção de valor dos 
clientes e impactos financeiros dos descontos.  

b) Calcular online a contribuição marginal dos produtos/serviços e ponto de equilíbrio 
das receitas, assim como realizar projeções de cenários e comparações de Análises 
Verticais e Horizontais para tomada de decisão estratégica na precificação dos produtos 
ou serviços.   

c) Poder operar independentemente de outras aplicações, ou poder ser integrada com 
outras plataformas como CRMs e ERPs.  

d) Prover a acurácia dos cálculos de precificação, levando ao aumento da 
competitividade da empresa por meio da velocidade de resposta às mudanças cada vez 
mais frequentes e dinâmicas do mercado.   

e) Gerar indicadores tais como:  

• Margem de Contribuição (MC);  

• Ponto de Equilíbrio (PE);  

• Markup;  

• Elasticidade-preço da demanda (Epd);  

• Demonstrativo de Resultado de Exercício (DRE).  
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f) Permitir a inserção de dados, por exemplo, pelo uso de notebooks, tablets ou 
telefones celulares.   

 Observa-se que sistemas computacionais que apresentem somente parte das 
funcionalidades acima exemplificadas também são abrangidos por este Termo de Referência.  

 

3. OPERAÇÃO  

Os dados devem ser, preferencialmente, armazenados em nuvem pelo fornecedor da solução 
e devem ser tratados com sigilo absoluto.  

O processamento de dados será, preferencialmente, realizado em nuvem com a emissão de 
relatórios online quando solicitado pelos gestores da empresa. Os conteúdos, a estrutura e a 
formatação dos relatórios devem ser aprovados pela empresa. O sistema emitirá alertas em 
conformidade com requisitos gerenciais customizados pelo cliente como, por exemplo, alertando 
sobre necessidade de alterações nos preços devido a variações de custos que possam resultar em 
prejuízos ou que fiquem abaixo de margem mínima estabelecida pelo cliente.  

  

4. IMPLEMENTAÇÃO  

O fornecedor deve dispor de solução tecnológica pronta, do tipo plug and play, com nível 
mínimo de customização.   

 

5. GARANTIAS  

O fornecedor deve estabelecer prazos de garantia do seu fornecimento.  

6. DOCUMENTAÇÃO E TREINAMENTO  

O fornecedor da solução deve entregar à empresa participante documentação técnica 
referente à solução tecnológica ofertada como, por exemplo, manuais técnicos, videoaulas e 
outros, sejam físicos ou virtuais. Deve também fazer parte do fornecimento o treinamento dos 
usuários. Os custos dos serviços de treinamento e suporte técnico à solução devem estar embutidos 
na proposta bem como o seu prazo de vigência.  

7. INFORMAÇÕES PARA A EMPRESA PARTICIPANTE  

O fornecedor deverá informar:  

a) O custo mensal do serviço deve estar incluído no custo total do fornecimento por um 
período predeterminado pelo fornecedor, e deve ser informado à empresa cliente o seu 
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valor após decorrido este período. 

b) Se a solução pode ser instalada no servidor da empresa cliente.  
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TERMO DE REFERÊNCIA – nº 08-TD MARKETING DIGITAL 

 
1. OBJETO 

Solução destinada à transformação digital de empresas mediante o desenvolvimento de 
ações de marketing digital que são, basicamente, ações de comunicação realizadas por meio da 
internet, telefonia celular ou de outros meios digitais.  

Essa solução deve ter como meta fundamental desenvolvimento do mercado alvo da 
empresa participante e deve ser implementada conforme o disposto no presente documento. 

 
2. DESCRIÇÃO 

Há diversos tipos de solução com foco em marketing digital. Este Termo de Referência 
abrange várias possibilidades como, por exemplo: 

a) Implementar ou aprimorar sites; blogs; landing pages; 
b) Usar de ferramentas de e-mail marketing;  
c) Implantar ferramentas de gerenciamento de redes sociais; 
d) Implantar ferramentas de análise e mensuração de resultados; 
e) Implantar ferramentas para SEO – Search Engine Optimization 
f) Anunciar no Google Ads; Instagram Ads; Facebook Ads; 
g) Criar campanhas de marketing; e 
h) Desenvolver campanhas usando, por exemplo, animações, vídeos customizados, etc. 

 

Observa-se que uma ação de Transformação Digital pode envolver mais do que uma das 
várias possibilidades de ação de marketing digital acima ou, ainda, outras aqui não mencionadas. 

 
3. OPERAÇÃO 

As soluções devem permitir a análise dos dados coletados com vários direcionamentos, tais 
como: 

a) orientar novas ações de marketing; 
b) mensurar os efeitos comerciais do uso da solução por meio da avaliação de indicadores; 
c) Identificar o retorno financeiro das diversas mídias sociais eventualmente utilizadas; 
d) avaliar a evolução da marca; 
e) identificar o comportamento do mercado frente a campanhas de marketing. 
 

3 PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

O fornecedor deve apresentar solução tecnológica pronta, com foco nas necessidades do 
cliente; do tipo plug and play, com nível mínimo de customização.  

 
4 GARANTIAS 

O fornecedor deve estabelecer se a sua solução está atrelada a algum tipo de 
garantia/expectativa de retorno. 
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5 DOCUMENTAÇÃO E TREINAMENTO 

O fornecedor da solução deve entregar à empresa participante documentação técnica 
referente à solução tecnológica ofertada como, por exemplo, manuais técnicos e outros. Deve 
também fazer parte do fornecimento o treinamento dos usuários da solução tecnológica.   

 
6 INFORMAÇÕES PARA A EMPRESA CLIENTE 

O fornecedor deverá informar: 

a) As limitações da solução proposta; 
b) Quais indicadores de desempenho da solução poderão ser utilizados; e 
c) Se as ferramentas utilizadas operarão em nuvem. 
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ANEXO II 

 
 

ANEXO II 
DADOS CADASTRAIS  DA PESSOA JURÍDICA PROPONENTE 

E TERMO DE ADESÃO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO IPT nº 001/2021 
 

1. DADOS DA PESSOA JURÍDICA  
Razão/Denomição Social 
 

Nome Fantasia 
 

CNPJ  

Objeto Social 
 
 
Inscrição Municipal 
 
 
2. ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA  
Endereço  
 

Nº 
 

Bairro 
 

Cidade 
 

Estado 
 

CEP 
 

Telefone fixo Telefone celular 

E-mail 1 E-mail 2 

Site da pessoa jurídica 

 
3. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL  
Nome RG nº  

 
Órgão Expedidor 
 

Cargo 
 

CPF/MF nº 

Telefone fixo 
 

Telefone celular 
 

E-mail 

O representante será o preposto? (    ) Sim   (    ) Não 
 

 
4. DADOS DO PREPOSTO (se houver)  
Nome RG nº  

 
Órgão Expedidor 
 

Cargo 
 

CPF/MF nº 
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Telefone fixo 
 

Telefone celular 
 

E-mail 

 
5. Termo(s) de Referência Específico(s) de interesse, referente(s) à(s) solução(ções) a 

ser(em) apresentada(s) 
  
 
6. RELATO DE EXPERIÊNCIA (OPCIONAL) 

A descrição da experiência deverá ter relação com o Termo de Referência Específico : 
 

Descrição do histórico de atuação da pessoa jurídica que comprove sua expertise/experiência no 
tema.  

 
Conteúdo sugerido: 
a. Nome(s) da(s) pessoa jurídica(s) onde realizou a implantação de soluções tecnológicas 
iguais ou similares; 
b. Descrição das principais ações desenvolvidas e resultados alcançados 
c. Descrição do profissional responsável ou da equipe técnica e respectivas qualificações 

 
 
7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (a critério da proponente)  
 
 
 
 
 
8. TERMO DE ADESÃO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 
 

Declaro, para fins de direito, sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, que as 

informações e os documentos apresentados para realização do presente credenciamento são 

verdadeiros e autênticos e que aceito integral e irrestritamente as condições previstas no Edital de 

Credenciamento IPT n/º 001/2021. 

 

[Cidade], [dia], de [mês], de [20XX]. 
 

Nome e assinatura: 
[Representante legal da  pessoa jurídica] 
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ANEXO III 

MODELO DE ATESTADO DE DESEMPENHO ANTERIOR (OPCIONAL) 
 

Em papel timbrado da empresa emitente) 
 

Ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. – IPT 
 
Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa (razão social da empresa que pretende se 
cadastrar), estabelecida na (endereço completo da empresa que pretende se cadastrar), CNPJ (da 
empresa que pretende se cadastrar), foi nossa fornecedora dos serviços de XXXXXXXXXXX (detalhar 
a solução tecnológica fornecida) no período de dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa, nos termos do 
Contrato nº XXXXX (identificar o contrato, se houver). A referida empresa cumpriu pontualmente as 
obrigações assumidas, nada havendo o que a desabone.  
 
Por ser verdade, firmamos a presente.  
 
Cidade/Estado, _____ de _________________ de __________.  
 
Assinatura do Representante Legal da Empresa ----------------------------------------------------------------
Nome Completo e CPF do Representante Legal da Empresa---------------------------------------------------
------------------------------ 
Cargo / Dados da Empresa (Razão Social, CNPJ, Endereço e Telefone) 
 
 

 

 

 

 

  

IP
T

D
C

I2
02

10
09

29

Assinado com senha por CLAUDIA DOS SANTOS - PESQUISADOR I / CAD - 14/06/2021 às 15:23:20.
Autenticado com senha por IEDA YOSHIMI KANZAKI OLIVEIRA - ASSISTENTE TÉCNICO LP / CAD/DACE/LICITACOES -
14/06/2021 às 15:16:32.
Documento Nº: 19065333-1357 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=19065333-1357



 
 
 

 

36

 
ANEXO IV 

 
DECLARAÇÃO – A  

 
Eu (nós)..................... (nome completo)................., representante(s) legal(is) da 
..................(nome da pessoa jurídica)....................., interessada em participar do Edital de 
Credenciamento nº 001/2021 do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. – 
IPT, declaro(amos) sob as penas da lei, que, nos termos do § 6º, do artigo 27, da Lei nº 6.544, de 22 
de novembro de 1989, a ......................(nome da pessoa jurídica) ...............encontra-se em 
situação regular perante o Ministério da Economia, no que se refere à observância do disposto no 
inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal. 

Declaro(amos), ainda, que a ..................(nome da pessoa jurídica).....................,  atende às 
normas relativas à saúde e segurança do trabalho, conforme disposições do parágrafo único, do 
artigo 117, da Constituição do Estado de São Paulo e que não se encontra em nenhum dos 
impedimentos previstos no Edital referido, ciente(s) do dever de comunicar quaisquer 
impedimentos supervenientes à apresentação do requerimento de inscrição 

 
 
 

São Paulo, ..... de .................... de 2021. 
 
 
 
 
 
 

(Assinatura(s) do(s) representante(s) legal(is) da licitante) 
(editada em papel timbrado ou com carimbo desta) 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO – B  
 
Eu(Nós) (nome completo) (RG e CPF), representante(s) legal(is) da (nome da pessoa jurídica), 
interessada em participar do Credenciamento nº 001/2021, promovido pelo INSTITUTO DE 

PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. – IPT, declaro(amos) sob as penas da lei, 
que a empresa não se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 38, da Lei federal 
nº 13.303/2016, ou seja: 

I - cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja 
diretor ou empregado do IPT; 
II – suspensa pelo recebimento de sanções restritivas da liberdade de licitar e contratar com 

quaisquer órgãos e entidades da Administração Pública do Estado de São Paulo; 
III - declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa a 
que está vinculada ao IPT, enquanto perdurarem os efeitos da sanção; 

IV - constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea; 
V - cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea; 
VI - constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou 

declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 
VII - cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou 
declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 

VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de 
mesma natureza, de empresa declarada inidônea. 
IX – que conste: 

� a)no cadastro de empresas inidôneas do Tribunal de Contas da União, do Ministério da 
Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União; 

� b) no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF como impedidas ou 
suspensas; ou 

� c) no Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça 
 
Declaro(amos) também que estamos cientes dos impedimentos previstos no parágrafo único do 

mesmo artigo 38, da Lei federal nº 13.303/2016, quais sejam, a vedação: 
I - de quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com: 
a) dirigente do IPT; 

b) empregado do IPT cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela execução do 
Convênio nº 890987/2019; 
c) autoridade do ente público a que o IPT esteja vinculado. 
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II - cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou 

rompido seu vínculo com o IPT há menos de 6 (seis) meses.  
 
Por fim, declaro(amos) ainda, que estamos cientes dos impedimentos previstos abaixo, quais 
sejam, a vedação: 
I - que se encontre sob falência, concordata, insolvência, recuperação judicial não acolhida em 
Juízo ou recuperação extrajudicial não homologada, dissolução ou liquidação; 
II - que não explore ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação. 
 

São Paulo, ..... de .................... de 2021. 
 

__________________________________ 
(Assinatura / identificação do nome 

CPF, RG e cargo do(s) representante(s) legal(is) ou 
do bastante procurador da proponente, 

(editada em papel timbrado ou com carimbo da proponente) 
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ANEXO V 

Minuta de Autorização de Prestação de Serviços - APS 
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INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. 
AVENIDA PROFESSOR ALMEIDA PRADO, 532 - Butantã - SAO PAULO-SP - 05508-901 

 CNPJ.: 60.633.674/0001-55 INSCR. EST.: 105933432110 

CAD/DACE/COMPRAS - PRÉDIO 11 – 1º ANDAR - FONE: (011) 3767-4331 

AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:XXXXXXXXXXXXXX    DATA 
: 

FORNECEDOR : 
 

CNPJ : INSC.EST : 
 

END.:  Nº BAIRRO :  CID.:  

CEP :    TEL :     FAX :    E_MAIL :    CONTATO : 

Item Un. Quant. Descrição Unitário Total Prazo  
(dias) 

       

       

 

Condições de Pagamento XXXXXXX  

1 O Regulamento de Licitações e Contratos do IPT encontra-se disponível no sítio eletrônico www.ipt.br – 
Fornecedores.         

2  Concluída a implementação da solução tecnológica, a nota fiscal deverá ser entregue, ao Departamento de 
Gestão de Contratos, da Coordenadoria Administrativa, pelo endereço eletrônico gestaocontratos@ipt.br. 

3  A liberação da fatura para pagamento dependerá da prévia autorização da empresa participante do projeto à 
Coordenadoria de Programas. 

4  Eventuais incorreções ou glosas serão comunicadas pelo IPT à credenciada, em até 02 (dois) dias da data do 
recebimento da Nota Fiscal, que deverá ser reemitida e entregue ao IPT, ainda no mesmo mês.         

5 A Nota Fiscal, se devida, será paga no 30º (trigésimo) dia após o seu recebimento. 
5.1 A credenciada deverá consignar no corpo da Nota Fiscal o respectivo código do serviço, para efeito de 
recolhimento do ISSQN. 
5.2 As NF-e poderão ser enviadas por meio eletrônico e não serão aceitos recibos provisórios de serviços – RPS. 
5.3 A aceitação da NF-e, bem como a data para o início do prazo de pagamento, estão condicionados à verificação 
de sua autenticidade. 

6 O IPT aplicará sobre a Nota Fiscal emitida, salvo se comprovadas, pela credenciada, suas inaplicabilidades 
parciais ou integrais, as determinações contidas: 
6.1 Na Instrução Normativa nº 971, de 13/11/2009, da Receita Federal do Brasil, com alterações posteriores. 
6.2 Na Lei Municipal nº 13.476/02, com alterações posteriores, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 
53.151/12. 
6.3 Na Lei Federal nº 10.833/03, regulamentada pela Instrução Normativa 459, de 18/10/2004, de lavra da 
Secretaria da Receita Federal, com alterações posteriores. 

7 A comprovação da inaplicabilidade das disposições previstas no subitem 9.4 (do Edital)  e em seus subitens, 
dependerá de pleito amplamente motivado da credenciada, a ser apresentado ao IPT previamente ao 
faturamento emitido, bem como, conforme o enquadramento atribuído à matéria, da juntada da documentação 
comprobatória da inaplicabilidade, sob pena de retenção, conforme o caso de: (I) ISSQN – Imposto Sobre Serviço 
de Qualquer Natureza; (II) Das contribuições previdenciárias previstas nos artigos 79, 142 e 145, da IN 971, da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil; (III) COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social; 
(IV) CSLL – Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido; e (V) da contribuição para o PIS-PASEP. 
7.1 Na hipótese de emissão de Autorização de Prestação de Serviços - APS para pessoa jurídica optante pelo 
SIMPLES, não será realizada retenção de IR, CSLL, COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, nos termos do 
artigo 32, inciso III, da Lei Federal nº 10.833/03 e do artigo 1°, da Instrução Normativa RFB nº 765/07, com 
alterações posteriores. 

IP
T

D
C

I2
02

10
09

29

Assinado com senha por CLAUDIA DOS SANTOS - PESQUISADOR I / CAD - 14/06/2021 às 15:23:20.
Autenticado com senha por IEDA YOSHIMI KANZAKI OLIVEIRA - ASSISTENTE TÉCNICO LP / CAD/DACE/LICITACOES -
14/06/2021 às 15:16:32.
Documento Nº: 19065333-1357 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=19065333-1357



 
 
 

 

41

7.2 Na hipótese de emissão de Autorização de Prestação de Serviços - APS para pessoa jurídica estabelecida fora 
do Município de São Paulo, que emita, portanto, nota fiscal autorizada por outro Município, poderá ser realizada 
retenção do ISSQN devido, caso esta não comprove, ao IPT, a sua inscrição no cadastro perante a Secretaria 
Municipal de Finanças, nos termos da Lei Municipal n° 14.042/05, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 
46.598/05. 

8 Para fins de retenção ou recolhimento do ISSQN devido, conforme seja, ou não, comprovada a inaplicabilidade da 
retenção pela credenciada, deverá ser adotada a alíquota vigente no momento da retenção ou recolhimento para 
os serviços objeto deste ajuste. 

9 O pagamento será realizado por meio de crédito em conta corrente em nome da credenciada somente no BANCO 
DO BRASIL, consoante dispõe o Decreto estadual nº 62.867, de 03 de outubro de 2017. 

10 A existência de registro da credenciada no CADIN ESTADUAL constituirá, nos termos do artigo 6º, da Lei estadual 
nº 12.799/08, e do artigo 7º, do Decreto estadual nº 53.455/08, impedimento à realização do pagamento devido, 
até a regularização dos débitos/pendências existentes. 

11 No ato da apresentação da proposta a proponente declara que tomou conhecimento do Código de Conduta e 
Integridade do IPT, cuja íntegra encontra-se no sítio eletrônico do IPT, em www.ipt.br/institucional/governanca. 

12 A aceitação de nota fiscal convencional fica condicionada à verificação no sítio da SEFAZ. É vedado o 
recebimento de qualquer outro documento fiscal relativo à operação em que seja obrigatória a emissão da nota 
fiscal eletrônica - mod. 55. 

13  Os fornecedores estarão impedidos de realizar transações comerciais com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
do Estado de São Paulo S.A. - IPT, se utilizarem os modelos em formulário 1 ou 1-a, conforme protocolo ICMS nº 
85, de 09 de julho de 2010.  

14  Indicar no corpo da nota fiscal o número da AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 
15 Preço fixo e irreajustável. 
16 A responsabilidade pela qualidade dos materiais e serviços integrantes da solução tecnológica será 
exclusivamente da credenciada, respondendo esta pela promoção de readequações sempre que detectadas 
impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto avençado. 

17 A credenciada deverá conceder livre acesso de servidores do Ministério da Economia bem como de órgãos de 
controle interno e externo, aos processos, documentos, informações, registros contábeis e locais de execução, 
referentes ao objeto contratado, sempre que assim solicitado. 

18  Faz parte integrante desta AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, a proposta de trabalho nº xxxxxx, datada 
de xx/xx/xxxx, em tudo que com este não conflitar. Assinaturas 

1 2 
aceite da credenciada 

data 

3 4 

Página 
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