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DIRETORIA TI\A\CEIRA

Prcz{do S.nhor lnseloJose Lob.to Rodricües
Diretor/Pr€sidetrt€ do lnstituto de Pr€vidên.iâ ltuniciDnl dc 

^ba.tcrrb{ 
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Considcrardo a Poturi, MPS N' 185/2015. publicado no Diatno Olicial dr

unino enr 15 dc maio dc 2015, ondc loi iníituido o PÍogm'r. dê Ceíificâçàô Iníitucionâl c

Modeniz4ào d! Gestào dos Resimes tÍóp os de Prvidêncio Social da união dos Estados,

dô Dislriro FedeÍàl e dos Municipros iúrrullda comolró Ccstào RPPS- quc rem por objelivo

incentirâr ôs RcgiÍes Póprios.le PÍeridência Socirl RPPS r âdohÍem melhores pÍúlicrs

dc Ccíào Prclidenciâda. tat.ndo da inphntdçiiô dú bods prilicas de gestio inscrid.s nâs

âções quecompôem os rris f ilares do ProsEm (Co roleslntearos, CovcmMç! Corpomri!!

c Educação Preridencián!), cont buiú pam pDfissionalizaçdo n! sesrio dos RPPS. a

qu.linclçào dôs seus seslôEs e â inttudtrcro dê pâJÍôes de qurlidanê nos preessôs de

As medidas e as açõcs quc tizcm parlc do cscopo do Pró Ccstào RPPS

qMiilicario o geíor paÍr o cuoproentodâs noDras gerais de orgaDizâçiôe tuncionanÉnt,

cstabelecidas pcla Lci tr'9.7171988 . pclos aros nomniivos cditados pcla sccrctÀria dc

Prcvidêtrcis SPRIV d. SccEi.n. Dspccial dePÍcvidô.ciâ c tiâbàlho'SDPRT do ministério

do Tübalho e PEvrdêncu), conÍibuindo rssnn pan a ob!àtrçào c manuletrçào doCenrlicâdo

deRegulaÍidadel.evidenciiria CRP.

El.bora'nos um Temo .te Rêr'erêncid onde estàô êrpoías a ne.crsid.dê dc

odesÀoc â ccrtificâçâo no Pró-Geíão RPPS. e que. hesha se roma inpenos... pois o IPMA

necesira eshr ceíincado plB que posso rcccbcr o classific!çÀo dc lnvcíidor Qualificado.

.ônlo.nê deremim r Poíria MIS n":100. de 03/0?/2015, condiçâo esa que pemrnir,i eíe

Av. Dom Pedrc li, n.'915, CÊP. 68.440 000, Ba Ío do Cenl@ - Abaetetuba - PaÉ
Têleíone: (91) 3751 2999
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óigào gcíor do RPPS municipal, teÍacesso r uma Camâ de fiivos c i.vcsúnenlos Eírilos âo

público e indituiçôês êúgenl. qne .pessntam miior diveNidrde, com hxâs de rent.bilidadc

Ah,ct.tuhr Ija l6 de sere'nb,. de 2021

considcondo da Consriruiçro F€deÍdl o qu0! bcn vc$a sobF o pÍincípiô

vnrculânte d! etciência da adrinisração pública, infommmos soLrre a necêssidâde no

rhefluradeum púcesso âdmi.istmlivo pa,â con rrâlaçio c om brse .a Lei s ú66193

^ 
juílncoliva oponlada. tenr conb obletivo alêndêr o disposirivo lesal cirado

âcim!, e à noriiicrção do TcM quê srá juntadâ . cslc cxrcdicnte, resl,aldandô nssin â

contülrÇão p inerigibilidxdê. de emprc$ pâr. . prestaçào dos Énií,s ftx tútuôs c

condiçõcs â segun explicil.dâs. c quc para aná]ke e rutoizrção sjim pÊcedidâs coraçõcs

leitâscoÍ iô miíimo lrés cmprcsas csp.ciolizodas no mmo.

Para eía conrEtâçio, se tatando dc se içô técnico espccializâdo, cxntc

rmpaio no an.25.lncto ll. § l'../c. Aí. l3 ê 26 - câput c p0ráCmfo único - dâ Lci n' 3 666,

A contmtnÇÀojuslifica{e cnr nzdo d! nsessidade em rtendêr r Portúi. MPS

N 185/20l5.publicldotroDiáÍioolicirldauniãoe'nl5dem.iôde20l5.ondcfoiiníinLido

o Prosramr de CeÉificaçào lnsrilucionrle Modemizaçrôdâ Geíio dos Rcgimcs PÍóp osde

Plevidênc,a socirl dr únião dos Eí os. do Disrno Fcderal e dos Municipios i.tilulàdr

cono Pró Cestào RPPS, 10mbóm o curprimcnto dos nomas genÀ de orednizaçio c

luncionomento cstlbclsidas pela Lei n'9.71711988 e rclos dtos noanrtivos editâdos relâ

Sccretana de Previdência SPREV, c lâ1 qurl ô IPM^ ncccsilâ cstàr ccnincrdo prri que

possr rêcebeÍ. clxssilicüçào de lnvestidoÍ (nr0lificodo, conlome detenninà à Poíârir MPS

n'300, de 03/07/2015. coídiÇâo css 
'tuc 

pcrmililá esrê ólsào ge{or do RPPS htrnicip.l.

l^ N,
IOSE GUILIIERMÊ COMES DIAS
Dndor 

^lmlni{mriv./f 
inrf cc ro

Av. Dom Pedro ll, n.'915, CEP.68.440 000, Ba no do Cenlro - Abaêlôiubâ Pârà
TeleÍonér (91) 3751 2999
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ÍERMO D[ REFERÊNCÁ

"v

coníderandoa Portaria MP5 Ns 135/2015, oublicâdono DiárlooÍicia da un ão Êm t5 de
mâo d€ 2015, ondê Ío instituido o Píograma de Ceniitação nstituctona e

ModernizaÇão da Gesrâo dos Regimes PrópÍios de Previdêncâ Socal da união dos
Êstados, do Disúitô Federa edos Municipios intitulada como Pró Gesrâo RPPs, queiem
por obietivo ncentivar os Reglmês Própros de Previdênciâ socâ RPPS a ãdotarem
mêlhorei práticas de Gestâo PÍevdenciária, qúe propor.ionem maior conÍoe dos seus
ativose passvos€ ahlranspârênc â no re acionamento com seeurados e a socledâde.

I

A expressva paÍcela do orçaúeito público dêstinada à manltênção dos RPPSs tornã a
sua boa gestâo elem€nto esênciã pãrãoequ ibro das contês públcas e a úanuteôção
da cãpacldade de os eôtes íedeÍativos mpementãrem ãs po itcãs públicas de intêressê

Av. Dom PedÍo li, n.'915, CEP.68.440-000, Ba rro dô Cenlrô - Abáótétlbâ Párii
Telefonêr (91 ) 3751-2999

CônÍâtação de empresa êspecãlizãdâ parâ Prê(aÇão dos Sefrlços de ConsultoÍa e
A$êssoria êspecialtada na área deeestão, visandô à certific.ção no niveldeãderênca I

ou llno pÍôgrama de CertiÍicação lnstituciona e Modernzãção da Gêstãô dô Rêgme
PÍóprlo de Previdênciâ Social Pró Gêstãô RPPS do |PMA rnstituto de Prevdência do
Mun cip o dê abâetêtubã/PA

a ôp antação das boãs práucas de s€§tão inserldas nas açôes que compôem os Íês
pilares do Programa (Contrcles lnternos, Governançâ Corporativa e Edúcação
PÍevdencária), conÍibuirá pârá proÍisiona ização na gêstão dôs RPPS, a qua lcação
dos seus gestores e ã inÍoduÉô dÊ padÍõês de qualdadê nos pÍoces5o5 de Íaba ho.
Tas mêddas permitÍão maor eíêb idade na geÍão e consolidãção de avânços,
êvitando que asnaturais úudançãs nocomando po itico do enre ledeíauvo resultem eô
descontinuidade ôu.etroceso nâ gestão previdenc ária.

As açôes que fazem parte do es.opo do Pró Gestão RPPS quallcarão o Cestor para o
cufrprimento dâ5 normas gêrals de organ zação e funcionameôto estabe€.idãs pelâ Lei
nr 971711988 € peos atos normátivos €ditados pelã Secretãria dê Previdênciâ SPREV

da SecretaÍia Especal de Previdên.lâ e trabalhô- SEPRT do minstéíio do Trabalho e
PÍêvdência), contíibuindo assim paÍa a obtenção e hanutenção do cerlícado de
Re8ularidade Prelldênciária - CRP.

a transparência das iníormâções € a pleuva pârticipação dos beôêícrários no
acotrpanhamento da sestão do RPPS oie.ecem malôÍ proteção aos fundos
pÍevdênciários, em Íespeto ao eíôrÇo contíibutivo realzado pelos seguÍados e pelo
eô1e fed€rat vo, Íavorêcendo a Sarantia futura do paeámento dos beneficiôs
prevdenciários com sústentabilidade e em ôbs€frân.ia aos principos do equllibro
ÍinanceiÍo e atuar ale da efclénc ã ê economicidãdê na utilDação dos recuEos púb lcos.
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aém das íazõês êxooÍas a.imâ, a âdesão ê a ceniítacão nô Pró-GÊstão RPPS lorna se

impeÍiosã, nã medlda em que o IPMA nece$ ta eía. certifcado para que po$a recebêí
a classiÍkâção de lnv€stidor Qualifcêdo, confoÍme determ nâ a PÕrtãr ã MPs n' 300, de
a3/a7/)At5, cond çàÕ essa que permitirá este órgão 8e!toí do RPPS múni.pã, ter
acessoa uma 3amãdeâuvos einveí mentos restrito§aopúblco e nstiluiçôes eú geral,

que apresentam ma ord re6 dade,.ôm taxâs de renlabiidadê muito mâis atrauvas.

PoÍ íim ô! servtos a serem executãdos pea empÍesa conÍatada §erãô d-" srande
reevâncla paÍa a boa Aestãô do Rêgime Própro Munic pal, tendo em vúta que o PMA

não dispôê denÍe o seu quadro de colaborãdôÍê§ pêssoãltécnco espe.ialÉado para o!

qTDE ESPECtHCAçoES

ContrãtâÇão de empÍ€sã especia zada para

PreÍâção dôs serviços de consu torla e assêssorla
especâlizada na áieâ de gestão, visando à

ceÍtiÍicaÇáo no níve d€ âderênca ou ll ôo
programa de c€rufcâçãô lnstitu.ona e

Modeínração da Gêíão do R€gime Próprio de
Previdência social - PÍó Gestão - RPPS do PMA
lnstituto de PrêvLdêôca do Munlcipio de

3, DAS ESPECtFTCÂçõES E O05 QUÀNTrrATrVOS

4.DO PRAZO E EXECUCAO DOS SERVTCOS

a presente conÍatação se dará com orçamento do IPMA - lníltuto de P.evdénôa
do Munlcipio deabãetetubâ/PA, e sêrá execurada respeitando a LoÂ do exerc c o

da coletividade, ía?ão pela qua devê{ê sarant r o peôo acesso da sociedadê ã suas

V DA CLAsSIFICÀçãO ORçAMÉNTÁRÁ

4.1. o pÍazo de visênciâ do conÍãto será pelo período de 60 Ge$enta) diãs, culo o
rnicio será a partiÍ da assinatura do contÍato, rêspetando ã eÍicâcia da pubicação dÕ

exÍarô no Órgâo onciâl do Munrcipio dê abaeretuba.

4 2. o contrato ooderá 5e. proÍoeado, conformê dêscritô no incko ll do art. 57 da Lei

5 3 DA EXECUçÃO OOS SERV|çO5:

Av. Dom Pedro ll, n'915, CEP. ô8.440-000, Bairro do C€nlrô- Abáêtêtuba Paá
Íelefone: {91) 3751-2999
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Dneionaôento dor Pro@dimêntos
pãra rmpla ntaçâ o do Pró-Gestâo

Enkêga de todo o mâterial ne@$ário pâra lmplantaçãodo

I

d)aná iseeeâboraçãôdos têns abã xo:

. Mapeamento dãs Atividad€s das Âr€às deAtuãção do RPPS;

. Manutenção dâsAtiv dadês dâs Áreas de AtuâÇão do RPPS;

. capôctaçãôecêniiicaçãodôsGestôÍes€seNidoresdô5ÁreasdêRisco(cuÍ5oponariã
MPs nrs19/2011)l

. ÉsÍutúra de Contro e lnternoi

. Po itica dêseguÍáiçà da rnfoÍmâção;

. Ges!ão e con!.ole da Base de oados cadaírais dos seÍvidoÍes Públicôs, apo§êntados e

. ReãtóÍodeGovêrnançâ Corporauva;

. Re ãtóÍ ô d€ GestãoAt!arial;

. Códiso de Ética da hs!tu(ãoi

. Po ittãs Prev denciáÍias de Sãúde e SeBurançâ doSetuidor;
r Po iticã de lnvêstimentol
. Coúitê de hvestimenloi

, DêÍin ção de Limites dealcadarj
, Se3rê3ação d€ Atividãdes;

MEDIçÃO bENVTOSASEREMPiEíADOS-COiIOICIONÁNTESDORECEBIMENTO

" 915, CEP. 68.,140-000, Bairro do Cenlro Abaetetlba - Pará
Telefonêr (91) 3751-2999

l

t
5.4 Os servços té.í cos conremp aml

â)Éãboração de DãBnósti.o stuaconà|, avã lãndo a gestão do IPMÂ a paítr de !mâ
vBão sistêm ca da organização, ind.ando ôs p.ocêdimentos ãdminislrativos,
operaconaisejuridico ega s, a sereú adotados, ôeces5ários à ceÍtilicação nsttu.onâr
€ dêfin ndo o nive dead€rên.ia;

b)lmplãntãÇão do Prqrama Pró Gestão RPPS no âmbto do IPMA, aÍavés da
mpemenlação dâs Ações dê Côntrôle lntêrno, Govêrnânça Corporatva ê EducaÇão

Previdenciárla, além da prepaÍaçâo de necessários à CertifLc!Ção

c)acoúpanhameô1o por pane da enp.esa conÍatada, junto à ent dade certúcadora, de
todo o pÍocesso de Certiiicação nsUtuconal.
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Mandato, Repre5eôtação e Recoôduçãô;

Planô de Âçãô de CapacitaÇãoi

AçÕes de Diá ôgô com os Sesurados e a sociedâde;

L
51.2. R€sponsabil ,aíse pea prêstaçàô dos seru ços, Íessaltando que todâ§ as dêsp€sas
dêÍanspolteeouÍâsnecesáriãsaocump.imÊntodêsuas obrigações5eÍàode
re5ponsabi dade da contrãtâdâl

07, OBRIGAçÕE5 DA CONIRATANTE

7 I Cofsutuem obrisacões da coôÍatante

7.1.1 Exercerêíscaltaçãodaexecucãodoobieto ctado;

7.1.2.Íomar todas as providêncãs necêssáriãs ao Íiêl cumpr menro das cláusulas

7.1.3 Eíetuaro pasamento devido, na forma estabelecida nesteTermoi

7.1.4.Fac itar por todos os melos ao cuúprimento dâ €xecução pela CONTRATADA

Av. Dom Pedro ll n.ogi5,CEP 63.440-000 Bairo do Ceiio Abaeleluba Pará
Tel€ron6: (91 ) 3751'2999

5, OBRIGAEõES OA CONÍRATADA

5.1 ConÍituem obri8açõ€§ da .ontrâtadal

5.1.1. ObedeceÍ às especif icâções constantes n€ste Termo;

s 1.3. Prestar os setu(os dentro do prazo Êst pu ado no ltem 5 deste termol

914 Analisaí os documentos pert ieôtêsàs açõesdos nive s de àderênclâ do Pro Gestão
apresêntadospelo rPMA;

515. Maôtêr com ã ConÍãtante rêlaÇão sempre íorma, pôrêscrito, ressê vad05 os
eôte.dimentos verbais motivados pela urgência, que deveÍão serde itredtatô,
conÍirmados por escritoj

6 1.6 AtâÍ .om todos o§ ônús e encaícos decorenles da exêcução dô ôbjêtô do
contrato, compíeêndidês todas as despesas ncidentesdireta ou ndiÍ€tament€ nocuÍo,
nclusiv€ os previd€nciários € fBcas, tas como mpostos ou tâxas, cuÍos de
deslocamento nE.êssários a prestação dos serviços ôbietô d€Íelermo;
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dandô-lhe ãcêso ê promovêndo ô bôm êntêndimento êntíê sêus lunciônáros ê

empregadosdaconratada, cumpr 
^docom 

asobriCaçõetpÍé-estabeecdasi

7.1.6.4^aúâr a nora fieca paÍê verií.a. se a úesma é desunada a nstluLção
dpôú' d_óô.!;od! i-' 

'd.dÊ. 
r r", -'Êrp'aod-'ÊÍ",pn 'd.

7.1.8.À ConÍatante, é relervado o d reilo de, sem que de quaquer íorúâ resÍinÉ a
plêntudê dessa rêsponsabllidade, exerc€r a mais ãmpla e completâ ÍhcaDação sobr€ o
cumprimento das especificações e cond4ôes dste objeto,

7.1.7. Comunrcar por esoiro à CONTRATADÀo ôão recebmento do obleto, apontando a5

rêzôes de 5ua nãô adêquaçâo aos rer oscontÍaruâisl

a) CeÍtncàr as Noras Fiscak coíespondentes após constatar o cumpímento da
entrêga do objêtô e sua instalação el
b)Transmnir 5uó ordem e nÍÍuções poÍ es.rito à CONTRÁTAOÂ, sa vo em stuaçõ€s
de urgên.la ou êmêrcência, sendo reseruado à COí{TRÁ]ADA o d reito de soicilar da
Íkca raÇão, por escÍto, a posterlôr conÍirmãção d€ ordens ou instruçôes verbãis

d lnstru r oG)recu60í, da coNÍRAraDA no que se Íererira ped do de cance amenb
dê múlta(s), quando e$a d scordardo |PMA;
d) a5 decÉões e pÍovidênc ãs que urtrapasaÍem a compêtênc a dos .espêct vo§
reprêsenlânt€s deverão sêrsolctadâs a s€us superlorê§ €m lempo hábilpaÍa adoÇão
das mêdida§.onven entes.
Â omssão, aindà que eventual, da Íscalização do IPMA no dêsempênho d€ suãs

àrr buiçõ€s, nãoêrimiÍáã coNIRATaDA da .esponsabi dadê pela perfera execuçãodo

9.1. Comprovação ôÍâvés d€ c€nidões e/ou atestados êmtidos por pessoa juridica dE
dúeiro públi.o ou privado dê aptdão para desempenho de atividades de consultoíia

' 915, CEP 68 440-000, BanÍo do CêntÍo - Abaeleluba Pará
Tol€Íone: (91) 3751-2999

3.2Á fscalüação Íep.êsentârá ô IPMA â lm de garantr o Íielcumprimento ao presente
conÍato, tendo ô ndê como aÍibuições:

a, FtÍÀLtzÂçÃo co TRAÍo:

3.14 fscalração da contrêtação seÍá erêrcida por um representante do PMÂ,
desiEnado peo PÍesidente do nstituto de Prevldência de Abãetetuba, que atestará a

Nota Fiscal e cômpetirá dirmir ãs dúvdas que sú.gn€m no cu6o dâ Êxecução dô
.ôntrato, e de tudo dará c ência àAdmrnisÍaçâo.

7.1 S.comunicarpôresítoà CoNTRATAôAquaquêrirrêgu âridadêen.ontradal

9. DA quaLrFrcaçÂo rÉo,r rcÁ
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9.r14 empíêsa côntÍatãda dev€rá possur, peo menos 0t (um) técnlco, com

.ôhDrovâda experiênc ã nas prêstâÇões dosserviços de coÔsu toÍ a píevidên.áÍia;

9.1,2 a compíovação do vinculo exst€nte eôÍe a li.itante e o proÍssonal ctadô ôô
item âciúê, Foderá ser Ieita atrâvés d€ cópa da carte rà deTrabalho e/ou cônrrato de
Trabalhoe, se sóc os da eúpresa, aÍavés do Contrato socia.

91.3 Admitem sê, duênte a elecúção do§ servços ã substituiçâo do profissiôna

ãpresenlado na citação por o!t.o pÍol$ona de €xp€riência €quva€nte ou supeíor
mêdiânre prévia ê expressã autorização do RPP5, poí ê§crito, sob pêna de ncoÍer Ôâ

inexecução do conÍato e dema 5 com nãÇõês contràtuak.

)

]OSE GUILHERME 60MÉS OIAS

D rêtôÍ Âdtrrn írârivô/Frnãncêno

Av Dom Pedro ll, n.'915, CEP.68.440 000, BaÍro do CenÍo -Abaetetúba Pará
Telefone: (91) 3751 2999
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