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Cônsiderôndo a necesid.dc dc aplicnÍ o prelisrô consriruição Federat cm scu

iíigo 201. § 9" cdm lcxro d&lo Dela Emcndr Coníirucionâl í.:0/1993 qk imrr §obre a

CompensçÀo finânccim, qnê é cônhecidr comumente conro Compcnsâção Previ.leiciárir

enne Rqnn.s dc PÍcvidónciâ sóc;à, onde Pttz t/, o .t rrD\c,krl,.h I dnt: tutl. o
úúkrNa fttipnu <L tcnuh lf .rnh.lht\.ato tu &!» nt!'ltà.) púhlnu t nd li,itl1&,
pú,tu|1, t tutl . thod hiarc:c t t .lt. o\ lit'ct\n: rtqinl.! J! ?trtitlitutu \nrul :t
to»tpr"a tu íird ..ift (ntc, \rPhú oitirn: §LthttuL nb\ c lai.'

A leshhçÀo con$nucionâlí.iôa especiiicrda tem Dorna lesll rcsulaDenton!

pcla Lci fedemlí" 9.796/1999 e tan$ém pclos scguintcs noín.s cotuú o DêcÍelo n..'l.ll2/99.

Decrelo n.'1.217/19, PoíjÍia MPAS f" 6 209/99 c outras íonn.s fcdomis, âs quxt

rcgulâmenrdnr r necesslda,le de sc proccdcr â cônpensação enre o RegiDe Geüt de

P.evidêncio sociâl- RCPs e os Resimes PÉpiosde Prclidôncii sociâl- RPPS. qkdeverá

ser lena a partn do momcnto cm quc un lrâbalhrdo nign de um sisrcm! de prclidôncia

sociâl pirà orto. !Éando, por mcio dâ coÍpens4ão r,ftvidenciária, iessarcir ao rcsimc

irNliluidor pel.s .onÉhüiçôes Ealzldls pclo tnbalhrdor .o regime de ônscm.

Conaorme pieliío ê'n legishçâo espsifica o rcp.sc de v.lorês de cômpens.çno

dcverÀo ser Eâliados mensalncntc 0 partir da concesão do beneficio, dado cm rc1lçào â

casos cspccificos trh cono os bencticios dc âposcntâdori. por te'rpo de côntnbúiçào,

âpôseDtadoria por idade, apôsêniddôna po! inulidez em dccoréncia de dôença grâ!e,
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conr0giôsr otr incrÍlvel, rnoléíia prcfisional ou .cidcít. de úrbalho e peNà. por

làleciüenb deícs rDo$nl.dos.

srodiveras as espcclnci.Lan.s c pecullÚidrdes pân âplicrr a conrFnsiÇioj conl

ranlâs normrs lcg.is Pari rplicâçio, se tona nece$ário proccd$Í cipâ.irxçid dos servidorcs

do lnslituro de Prclidônci. do \'ltriicip de Abaererubr. |úm isim alcndcr as ptulhõds

lcgâis conlônne li$dâsrci'nr eoulras quc nào temos âindâ conhecirnenro.

Coísi.l.Írndo dr CoDíiruiçà. Fcdcral o quâl bcú leBr sobre o principio

vincnlanrc dr cficiêrcla da adúini:rrâçào púbLcr, inlôrnranros sobrc a ncc.ssinàJc dc

rbcrurâdo rm pÍxesso ldmnriíntilo pmr cônl.dlçàocom hrse n! Lci 8 ú66/t3

A.iuslificrlild aponlada. rem como objclilo Àlcndcr o dirosirrvo lesal ciiido

âci'm. pro conlmtâçiio dc e,npresr cspccializ.d. pâru crpxcirrçi. Ltos scfridoEs,

rcspâldnndo assim rconníaçioÍ)or iicxigibilidnde, Jeemnrcs!fâm n prcÍdcio do\ \crviç.§

n.s tennos c.ondiqôes r rsuf cxpii.ilndrs. e qrc pâri annlisc c âutorizrçio kjam

Precedidas cobçôes fcit.s cor 
'1o 

nrinimo úés eD]rre$s cspcclâlizâdis no ranú.

Para eía contnhçnô, se trhrdo dc scriço tócíico especinlYxdo, eÍisrc

omlâro no M. 25. lnciso II- § l !, c/c. 
^rt 

llc26-crpulepâ'rigintoúDico-d!L.in 8.666.

A cont.ârxçiojtrsrificr $ cm razào da rcccssidâdecrn rende.r PoÍari! MPS

\" 185,2015, publicado no Diírio Oticixlda trDião cnr 15 dc mrlo de:015. oôdc Ioiinsriruid.

. ProaEm. dcCcíiucaçio lníitucion lc Modchizâçno ú Genio dos RcsiDcs PróDriosdc

Previdênci, Socirl d. unino dos Eírdos, do Dhlrilo Ircdcrxl e dos Municirios iixirrlada

comô Pró Ceíà. RPPS. rmbóü o ctrmpÍimenr. das roDas gcnis n. orgxnizâçiô e

lunciom,ncmo esrabetecidâs ncta Lci n,,9.7t7lt93Ít e petos atos nonnâri!os cdirndos peia

Sccretana dc Prclidênciâ SPREV. e tâl qull ô Il,M^ ncc.ssirr e§r. cedrticrdo prn quc

posi rscúber I clâssific!ção dc lnvcstidôr Quahlicâdo. conlinrc dcrínina a Porr.Íia MPS

n'100, dc 0l/07/201s..ôn{liçio e§0 quc pcíniriÍí este ôrgio gesr{ do RPPS inunicipat.

n o 915, CEP. 68.440-000, Ba ro do Cenlro - Abaeleluba Pará
Teleíoné: (91) 3751-2999

Dneror Adnrinishrivo/Finrncem

AhncrcrublP^. l9 dc rxnci«, Jc 2022

(
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TERMO DE REFERÊNOÀ

ConÍatação de empresa especialrada para Capactaçãô e Trenâmento do!
S€rvidores do RPPS vGando atúalração e âpÍimoramento das rotinâs, métodos,
procêd neôtos, aná sê e ôpêíaçào a$Íida reauvos aôs d retos eíâbeecdos pêta Lej
Federa nq 9.79611999 e ÍBpectiva Íe8ltamentaÇão do ôstitlto de prêvidência do
N4un cipio dê Abãêtêtuba/PA.

\ a compensaÇào Frnan.eúa, ràmbém conhe.ida pô. compênsâção prevden.iárâ
enrr€ R€3imês de Previdênca socã êstá prevtsrá na consrituição Federa emsêuarriEo
201, § 9ecom texto dadopela EmendaCon rucionalne 2011993, confoÍmereprodurido

'§ 9! PàÍa êÍetô de àposênbdoÍiâ, é â*êsucdà à.ontasêm rê.ipÍocã
do rempo de.onrribuição ôà admnisúação púbr.â e na vidâde
prlvâda, ruÉt e uÍbàna, hpótêsê êm que
pÍevdên.ia §ochl e.ompensà.ão lnan.êranente, segundo ütérios
êstâbâle. dosem rêi "

A Compênsação Prêvidencára ô.oÍe ênÍê reemes de pr€vdência socia. A
lêEislação íedera rêguâmentou a compensação entÍe o Regime Gerâ de previdêôcia
Socai-RGPSeos Rês me5 P.óoriosd€ Preu dêncta Sociàl RppS.

A compensação se toÍna necessária ê pan I do momento êm oue uh trôbalhâdoÍ
migra de um sistema de previdência socalpãrã outro. O sistema nô qua oÍabathâdoÍ
ngÍêsou é denomiôãdo reeimeinstil! dor e o re8imê deftiaçãoanEÍioré dênom nado

Á compensação prevdpnciária visa res$ícir ão regitre tnsriluidor petas
conÍbu ções ÍealDadas pelo trabaihêdor ao rêgimê de origem. O repasê dê latores
s€rá rêalúado m€nsàlmêntê, soô€nte a pa.tlí da .oncejsão do beneftcio, sesuindô a
'ó3, r de Í'-àn,rdn ê 

'rô 
ôo RiD) pelo êBir pô1ãre-lá,'o

É Íealizada somênte em relação aos benericios de aposenradoria por iempo de
contributão, apo§entadoÍiâ por dadÊ, aposentadôria por invatidez em de.ôíên.ia d€
doençã Erave, côôtasiosa ou ncuráve, motésua proÍissioôalou acdênte de Íaba hô e
pênsão porfal€.imefto destes aposentados. Somente os beneticos concedtdôs ã parrir
da pubicaÇão dô Constituição F€d€ral, desde que em manutenção em 06 de mã o de
1999, serãotÍutos de compensação.

A Coúpensação Financera Íoi regutamentada pea Le têdera ne 9796/1999 ê
tâmbéú pêãs sêguntes normãs como o Decreto n.q 3112199, Decreto n.! 3.217199,
Ponârã MPAS n.! 6 209/99eoútras normasf€deras.

Av. Dôh Pêdro ll, n. o 915, CEP. 68.440-000, Bairo do Cenho, Abaet6tuba - pará
Têlefone: (91) 3751-29s9
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conforme â esÉação iederal, o rqime de previdêncra que coôcede o beneÍico
dêve segun uma série de proc€d mentôs para êfêruar o requermenro ào regim€ dê
ôrigeÍ No. (d. o. p n quô o cÔP( i ô.eB're de'nnN,do.
de conce$ão do benerício 5êja Íesularmente resÍ.âdo nô rrrbuna de conlas dôs
M!nicipioslcM-PAaôtesq!eo req!er menro sêjâ êncaminhado ao rN55.

0s valores de receità do RPPS a iitulo dê compensação finãnce.a d€vem ser
recuFerâdôs o quanto antÊs, pois cada mês de demora repres€ntâ perdâs financeiías a

Os re.!6os de cofrpensaçãô Íinance râ antes de seíeú recuperados renrãbtizam
apênas no ritmo do lNPc, muto inÍeÍior à meta de retoÍno de nv€stimêntos cÕmpostâ
pelo lndice de infação com â tara de luÍoe aôual de 6,0%. Aém dÉto, há o praro
Prescrclona de05anos.

A êqu pe nrêínã do RPPS ôão rem conse8utdo suprn as necessidades de aná sê,
ênvo, a.ômpanhaúento e rêtfi.ação de requerúeôtôs de COMPÂEV lunto ao 1N55.
Eriste â necessdâdê ê obíi8ação dê buscar a rêcuperaçâo de recureos da.omp€nsação
orevidenc árlâ êm rnmô mâc ã.ê Fràdô

À €Írutuíê do RPPs necessta dê aiua ração e capàcitaçãô para ãtender às
demandas, ncluslve âs acumúladôs, de forffa otmzada. O rêdimensionaôento fôi
a ca.çado aÍ.vés dà re.êntê cÍiaEão de eírururà intêrna especírca pâra cu dar destê

uma equ pe té.nica necessita sempre de ãruã zâção e capacitação que
pÍôporcionem â mêlhoria da produtvdâde ê, con§equenremêôte, o aumento das
.ece tas desla âutârquia

E nê.êssárlo que o RPPS empreenda aÇôes e edorçôs necessários paÍa.-ÊcupeÍâr
re.u6os provenientes d€ compen§âção prevideôclária. caso contráro pode ser
interprêtâdo como rÊnúncla de re.eúas por parte dos órgãosn5ca izadôres, em especiâl
oÍrbunâldê Contas dos Muô ciposTCM-PA.

Os seruiços a serem executados são consdêrâdos de S.ând€ rêtevância paÍa a
sâúdefinance É eatuaria desta autarquiâ e suíentabil dâdê do RPPS.

Desla íorha, .om ba§e nas infoftâções acmã, so cttâmos a conÍatâção de
êmpÍesa que fornêçâ tÍêinâmentoi capacitâção e opêraçãô assstida pârâ suprir
demandã junto â esta autarqu ã Previdênc ária.

H istó.ico dà s r€.elta s de Com pên sà ção pr€vidên.iá ria

As íece t* ôensak dê Compensação Previdencária dê Abaeiêruba eicontram se
,eíadas e deverão ser in c âdas para aiingimento do su.es5o na realizaçâo de proletosde

Eí€s fatos dêmo.írâm a carência dê equipe devidamente rreinada ê com
.oôhec m€ntos adequados pãra cumprÍã tarefa deCêÍãô de COMPREV, tão tmpoÍtaíre
à sustentabildade dest€ RPPs. rarcarêncta sômenre será sotuconada através de ãruda
exterm com.onheciôeôto especiÍko pâÍâ colaborar com a me hora da raxa dêsuceÍo
via trâníerêncla de.onhecimênto e capacitaçâo de nossos servidôres.

Av. Dôh P6dro ll, n. o915, CEP 63440-000. Bairro do Cenho - Abaêleluba - Pará
TêleÍonêr (91) 3751 2999
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. Modeàgem de procê$os, proced menlos e rotinas dê compênsação

Ínân.era a serem âdôtadôs pelo RPP5

n. " 915. CEP. 68.440-000 Bakro do Cenlro - Abaêlêlubà Párá
T€léíône: (91) 3751 2999

(

3.DAs CSPECTÍrCAçÕES OOS SERVIçOS

Prestacão de serviÇos lécn cÔs especia izados êm capacitãção e Íreinamento dos

sêruldore5 do RPPS vsando atuãlizaçãô e aprlmoramênto das rotinat, métodos,
procedim€ntos, aná se e operaeão asssuda rêlativo§ à busca poÍ re.êitâs âtravés dos

direims estaberecido§ pea Le Fed€Ía n,9 796/1999e recu âmentaçãô

RealDaçãode capâcitaçãoeTrê nâmento de operàciôôê taçào do s Íema inlormât zadô

oolNrle.pe.riooê'ovPqlt.oao'Ê8-nte(ofêudor ii-o

. Treinamento de sêruidore§ públicôs ôa aôálBe da leBíação pertinente à

.ompen$çãoÍinaôceía enÍe rê3 mes dê prev dênciâ.

r Treinamento teórtô € prático de seruidores públicos ôas atvidadês de aná sê

de processos de .oncessâo de beneficior de Íorma a dentifcar os qu€ geram dÍe to a

compênsação Í nànce ra enÍe r€gimes

. Trenãmeôtô teórico e prático dê s€rvidoÍ€s públicos nâs alvidades dê
prêparô, elaborâÇão € envio de requerimentos de compensãção ÍnaÔcera enÍe

t Íreinamento têórlco € prárco de setoldores públcos nas atvidades de
idenlifcaçáo, aôállse e píocesamento d€ Í€qúeÍ mentos indeleridos pe o lNss, ê que

dêvêm s€r refeitos ou rêlificados

' TÍeinamenlo teóÍico e prári.o de seruidores públcos nai atúdadês deanálse
de requerimenlôsde compeôsaçào fnanceúa €Íetuãdos pelo 1N55.

t Qua fcaçãô dos servidores púb cos parâ as reun óes dê interação com ô

TÍ bunalde Contar dos Múncipios TCM PA, visaôdo fiaior eficácã no intercâmbio de
inÍormações, buscando apr ôorar ou estabe ecer protoco os de atuação.

. qualiÍicação dos sêfrdores públicos para as relniões de int€ração com ô

lnÍtutô Naciona do SeEúro §ô.ial, visândo maio. efi.áciâ no lntercâmbio d€

inÍoÍmaÇões,buscândoâprimoraroueíâbeecerprotocolosdeatuação.

. Eíetivação de ativdades de Compênsação F nan.eira, in.Luindo ntêÍâ.ê dê

oul'o, ó'3àos e Pode'e,. quando n". -\;'io.

. operâclônal zação e a$stênca, êm.onlunto com a equipe do flpPs, de
auvidãdes de análise, requerimentu, acompanhamento Ê pro.essamento de

\.
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rêquerimêôtos de compenjação Ítnanc€iÍa, sêlam aquees em êsroquê, os que
demâôdâm ret lcâÇãô e 05 que suÍ8 rem d!íanrê a v gêôcta do contÍato.

4 3. A contÍarãda deverá ap.esênrãí mensêtment€ ão Contratâôte o andamênto
do seryiço que enará sêndo feito, para qu€, um Grupo de Trâbã ho dâ ConÍataôte,
posa fiscaÉr coord€nar, fornecer inÍormações e ou documêntos, para o bom
andâmenlo do s€fr ço.

5. RrQUtstToS TÉcNrcos
V sando blscaía náx ma qualidade nos seruiços, é necessáriô que a emprêsa conÍatada

oo..,d".,e-'q.ddo.p.o!'$ .ao't'àdo.".o'r.e(e*àr"

A emprêsâ .onkatada deverá possu r câpãciradâ para a reattação do prolêto. A
empresa deveÍá compíÕvãÇão de capacidâdê técni.a através dos se8uintes

. Produção de rêlatórios mensâ s de atvdadês ê resultãdos qu€ rão .onler
ind câdores quê pêrm tam ideôt ncàr a evo uÇão dos rraba hos e da pÍodut vdadê da
áÍeadegestãodê.omFensaçàoíinãnceraenÍeregimesdeprevidênciâ.

4.ooPRAzot ExECUçÃo oos sERvtcos
4.1 o prãzo de visência do conÍàro será peto períodô d€ 60 Gêsentà)dús,
cujo o nicio sêrá a pan r da as naturã do conÍalo, respê tando a ercácta da
publicaçãôdoexÍatoôoÓ.3ãoOfi.iatdoMuôcipiodeÀhaeretubâ.

\ 4 2. O contrato poderá ser pronoEêdo n6 termos da LeiFederatNqB.666/93

5.1,1 At€5tadodêcãpà.idãdetécnica
Í\,,1ín mo de um arestado dê capacidadê técn ca efftlido poÍ ouÍo Rpps âtêstando a
rea ração d€ servços de râlurera pr€vtden.iárâ. Os seÍviços dêv€rào reí sdo
prestados por periodo nào nferôr a 12 m€ses. 0 do.umento deverá conter, no
min mo: timbre, dãta dê a*inâtuÍa, período da prestação dos sêrviços, objetô do
sêtuço, quãntdâde5 dê aposentados ê pensioôBtas, CNpt e nome da empresa, CNpj
e nome do RPPS, endereço e teeÍone do 3pps, assinaturâ do repÍeseôtànte egatdo

s.1,2 Atêstàdo de virirâ técnicã ou de.taração de conhe.imenro dê cusros
A empr€sa deverá apres€ntaí De.âêção de Vista Técni.a conhe.€ndô o espaço
para exe.ução do§ serviços, ou d€daração de responsab idãde e conh€.imenro dôs
custos pã.a a prcstaçâo dos seruços.

5.2 euaDRo TÉcNtco MiNtMo
Ekiste a necessidade d€ que demonstÍe possuir em seus quadros técnicos na5 áreas
rêla.ionadas ao objêto dôs serviços a se.em presrados A empresa cÕnÍatada deverá

Av. Dom Pedro ll, n. o 915, CEP 64.440-000 Bairc dô Cent@ - Abaetetubâ parii
Telêíône: (91) 3751 2999
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6, OBRIGAEÕES DA CONTRATADA

6.13 PÍestãr os serviços dênto do praro enipulado no item 5 dêstêtermo;

07, OBRIGAçÕE5 DA (ONTRÀTANTÉ

61 Coníituemobri8açõesdacontratadâ:
61.1 Ob€dê.êÍ às erpe.ilcaçô6 constaôtes ôeneTermol

61.2. Responsabiliza.se peâ pÍestação dos sefrlços, rêssã tandoquetodasas
despesas detransporte e outras ne.€§sár as ao cumprimenlo de slas obrigáções
serão de responsab iidãd€ dâ contralada;

providên.ias necessáriar êo Íiel cumpÍimênto das cláus!las

(

comprovar possúir em sêus quadrôs, eqúipe técnica coúpôsta, no minimo, por
prof íiona s com ã§ sêg!intes caÍacteristicar.
s.2.1 Miíimo de 01(ufr)profssiona da ár€a d€ aud torâ, com recistro na lnstitotô
dos Auditores int€rnos do Bêsill
s.2 2 Minimode02 (do, atuários com inÍrição.egu ar no M n stérodeTraba ho

6.1.4. AnalÉaÍ os documentos pertinentes às aÇões dos niveis dêaderênca do Pro
Gestão apiesenrados peló IPMA;

5.1.5. Maô1eÍcoma ContÍatanterêlâçãosempÍe forfial, pores.rllo, re$avados os
eôlend mentos vê.bâ s môi vados pe a urgênc â, que deverão sê.de im€d ato,

5.16 Ar.ârcom todos 05ôôus e encarsos de@Íentês da ex€cuçào do objeb do
contrato,.ompreend dás tôdas as despêsas incdêntês d rera ou indnetamente nô
custo, inc!siveos pr€vden.iáÍios eÍiscais, tâs cono mposto5ou taxãsi custosd€
des o.aneôto necessáros ã pr€5tação dos serv ços objetô desreTermo;

71 Côníillem obrigâções da conÍataôte:

71.1. Ex€rcer a íscar2ãção da execução do obiêto t.itadol

7.13. EretuaÍ o pagãmento devido, na forma estabele.ida nesteÍermo;

714. Faci taÍ por todos os melos ao cumprimênto dã erecução pela
CoNÍRAIADA, dando lh€ ãceso € prômôvendo o boú enrendimento enrrê sêús
JuncionáÍios e empr€gãdos dê conÍatada, cuffprindo.om ãs obrgações pré-
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7.13. A CoiÍatâ.te, é rêsêfrâdo o direto de, sem que de quãqúer Íorma
restrinja a plenitude desa responsab dadê, €rêrcêr â maÉ ampà e cômpleta
Í sca zàção sobre o.umpr menlodas espec lcações e coôdições deíe objetô;

7.r7. Comuncar pôr escrto à CONTRA-IAOÂ ô nãô recebimento do objelo,
apontãndo asÍazõêsdêsua nãô âdequação aos termos côntrãtuaisl

\
8. FTSCAL|ZAçÃO CONTRATOI

3.1 Afkcalizãção dâ contratação sêÍá exercida porum reprêsenranredo tPMA,
designâdo pelo Pr€sidentedo istitutôde Previdêncã dÊÀbã€têtubâ, queôrêstará
a Nota Fiséle competná d.iffirasdúvdas qu€ súrgirêm no cúrsoda êxecuçãodo
coít.aio, e de rudodârá ciência à adminisÍaçãô.

7.15. Comun câr por êscrto à CONTRATADA quã quêí iÍre8ularidade eiconÍada;

7.1.6. Ana sar a nota ÍscalpaÍa ver fcar sê â ôesma é deíinada à nsttuÇãoe
5e âs êspêc fi.ações 5ão a5 mesffâs desÚitâs ôeste termo de refê.ên.ial

3.2 Â fscâlização representani o IPMA a f m de garantir o Íielcumprimento ao
pÍesente conÍato, teódo aindâ como ãÍihu ções:

â) Ceítilcar ai Notas F scáG corespondentes após constatâr o cumpr mento
dâ entresa do objeto € suã instâLação êi
b) Iransmitir suãs ordens ê nsruções por esítô à coNTRATAoÀ, sã vo em
situaçôes de lIaência ou eúergêôcia, seôdô reseryado à CONTRATADA o
direto de solcilar da Íisca ização, por escrito, â poÍerior .oníirnação de
o.dens ou nstruçõês !erbais Íecebidasl
c) hsttu r o(s) recu6oís) da GoNTRATADA no quê se r€Íerir â pêdldo de
Éôce amemo de multàG), quândo Ê5sa discÕrdâr do IPMA;
d) Asdecisões€ provdênciasque u tÍapassarema competênciadôs
respêctivôs representantes dêveÍão ser5oiicitãdas a seussupêriores em tempo
hábil para adoção das medidasconven enr€s.
e) A oúBsão, aiôda que eventua, da fiscalüãção do IPMA no desempenho
de suãs atnbuições, não êxlm rá ã CONTRATaDA da .esponsabildade peâ
pêíe ta erecução do objetô côôtratado.

Oiretor Âdmln írãtivo/Financeiro

Abaetetuba PÁ,19 d€ janeÍo de 2022.
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