TERMO DE REFERÊNCIA
1.

INTRODUÇÃO

1.1. Este termo de referência visa à orientação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE
RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, COM TREINAMENTO
PARA ADEQUADA UTILIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DIVERSOS SISTEMAS DE
ENTIDADES NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS, TAIS COMO DIRF, RAIS, SEFIP E SAGRES, durante o período de 12
meses.

1.2. Nos termos da Lei Federal nº 14.133 de 01/04/2021, e demais normas
regulamentares aplicáveis à espécie.

1.3. Assim estamos autorizando a contratação do objeto acima, para suprir as
necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, podendo ser prorrogado nos termos
do Art. 111 da Lei nº 14.133/2021.

2. ESPECIFICAÇÕES
A consultoria deverá executar junto ao departamento de pessoal, sempre que solicitado via
protocolo, as seguintes rotinas:
No âmbito das obrigações principais deverá:
1- Assessorar na elaboração da folha de pagamento
a) Assessorar o atendimento e administração do quantitativo dos servidores, Fundo Municipal
de Saúde;
b) Incluir e alterar as informações nos dados cadastrais do servidor, conforme documentação
em ficha funcional;
c) Emitir relatórios Gerenciais e Analíticos;
d) Emitir relatório por categoria, classe, vínculos, cargos, ato pessoal etc;
e) Realizar a parametrização individual e/ou coletiva do servidor, ou grupo, ou classe ou
cargos;
f) Adotar parâmetros de eventos com a inclusão, exclusão e modificação de formulas e
formas de cálculo consoante a legislação federal estadual e municipal pertinente;
g) Realizar a emissão da ficha financeira;
No âmbito das obrigações acessórias do departamento de pessoal e recursos humanos,
a assessoria deverá conjuntamente com os servidores da administração desempenhar
no mínimo as seguintes rotinas, via protocolo:

a) Realizar a parametrização, consolidação, compilação e encaminhamento das
informações a serem repassadas aos demais setores e órgãos externos especialmente
ao SAGRES, SEFIP, DIRF, RAIS, PASEP, MANAD.
2 - SAGRES:
a) Realizar a extração dos dados no sistema informatizado de pessoal;
b) Realizar a importação para o software específico, SAGRES-Módulo Pessoal;
c) Analisar os dados por meio de auditoria prévia das informações conforme parâmetros
dos sistema estabelecido pelo TCE-PE e resoluções adequadas;
d) Solicitar de imediato e por escrito as retificações de informações que considerar
inconsistentes no banco de dados;
e) Realizar a consolidação dos diversos órgãos da administração, que figurem junto ao
TCE-PE como Autarquia, Fundo, Fundação, para o adequado e válido encaminhamento
das informações;
f) Encaminhar os arquivos consolidados ao servidor indicado pela administração para
avaliação e encaminhamento.
g) Apresentar relatório final ao servidor indicado pela administração quanto ao
encaminhamento, alimentação e consequente validação do SAGRES.
h) Auxiliar a administração na retificação de informações já encaminhadas;
i) Auxiliar a administração no esclarecimento dos pontos de questionamento e mensagem
de alerta encaminhada pelo SAGRES- Módulo de pessoal;
j) A assessoria deverá trimestralmente em relatório sempre que considerar
pertinente
propor melhorias no processo de alimentação e encaminhamento do banco de dados a
fim de torna-lo multifinalitario;
3 - SEFIP:
a) Realizar a extração dos dados no sistema informatizado de pessoal;
b) Realiza a importação para o software específico, SEFIP;
c) Analisar os dados por meio de auditoria prévia das informações conforme parâmetros
do sistema estabelecidos pela manual SEFIP;
d) Solicitar de imediato e por escrito as retificações de informações que considerar
inconsistente no banco de dados;
e) Realizar a consolidação que considerar pertinente para o adequado encaminhamento
das informações;
f) Auxiliar a administração na emissão das guias de recolhimento do FGTS (GRF);
g) Auxiliar a administração na emissão de guia de pagamento de recolhimento da
Previdência Social servidor e patronal, através de Guia única ou por centro de custo;
h) Apresentar relatório trimestral ao servidor indicado pela administração quanto ao
encaminhamento de informações dos sistemas SEFIP;
i) O serviço deverá ser apresentado conforme calendário anual de alimentação do SEFIP;
j) Os arquivos previamente analisados devem ser dirigidos ao servidor indicado pela
administração ao responsável possuidor de certificado digital e responsável pelo
encaminhamento correto e tempestivo dos arquivos;

k) A assessoria deverá mensalmente em relatório sempre que considerar pertinente
propor melhoria no processo de alimentação e encaminhamento do arquivo;
l) Deverá auxiliar quanto ao indevido e/ou insuficiência de informações para a
operacionalização do SEFIP de conectividade social;
m) Realizar estudos de retificação de guias GFIP e GPS;
4 - RAIS:
a) Realizar a extração de dados no sistema informatizado de pessoal.
b) Analisar os dados por meio de auditoria prévia das informações conforme parâmetros
do sistema estabelecido pelo sistema;
c) Caso solicitado auxiliar nas retificações das informações não repassadas
anteriormente ou incorretas;
d) Repassar informações ao responsável pelo certificado digital;
e) Caso solicitado auxiliar o envio do arquivo;
f) Responder as dúvidas e informações a respeito da RAIS aos servidores do
departamento de pessoal;
g) Faze a parametrização necessária do sistema de administração de pessoal para
atender as mudanças apresentadas em cada versão do GDRAIS.
5 - DIRF:
a) Realizar a extração de dados no sistema informatizado de pessoal;
b) Analisar os dados por meio de auditoria prévia das informações conforme parâmetros
do sistema DIRF;
c) Auxiliar nas retificações das informações não repassadas anteriormente ou incorretas;
d) Repassar informações ao responsável pelo certificado digital do órgão;
e) Assessoria para dúvidas e informações a respeito da DIRF;
f) Disponibilizar pelo meio solicitado o arquivo DIRF para a consolidação com a DIRF
contábil;
g) Disponibilizar a ficha financeira e informe de rendimento anual junto ao departamento
de pessoal nos moldes e prazos previstos em lei;
6 - PASEP:
a) Realizar exportação de dados do sistema informatizado de folha de pagamento;
b) Realizar a importação de dados para programa específico disponibilizado pelo
administrador do PASEP, o Banco do Brasil, através do software BBPASEP e
PASEPFOPAG;
c) Auxiliar na transmissão e recepção dos arquivos de pagamento e devolução do
PASEP, para pagamento do abono salarial via folha de pagamento, no software
específico de auto atendimento setor público fornecido pelo Banco do Brasil;
d) Apresentar relatório final ao servidor indicado pela administração;
e) Parametrizar o sistema de forma a atender os requisitos para o pagamento do abono
PIS ou PASEP;
7 - MANAD:

a) Realizar exportação de dados do sistema informatizado de folha de pagamento;
b) Realizar Importação para software específico SVA (Sistema Validador de arquivo)
fornecido pela RFB;
c) Auxiliar na transmissão dos arquivos junto a RFB;
8 - ESTUDO DE VIABILIDADE:
a) Realizar estudo de impacto abrangendo a simulação de aumento salarial;
b) Alteração da base de cálculo dos eventos;
c) Acréscimo de deduções;
d) Acréscimo de servidores;
e) Impacto Orçamentário mediante reestruturação de Centro de Custo;
f) Impacto Orçamentário mediante reestruturação de Cargos e Salários;
g) Elaboração de folha adicional de décimo terceiro;
h) Evolução em absoluto e percentual do período e viés;
i) Total da despesa por vínculo e viés;
j) Total da despesa por entidade (CNPJ) e viés;
k) Total da despesa por vínculo x entidade e viés;
l) Percentual de participação da despesa por vínculo e viés;
m) Percentual de participação da despesa por vínculo e viés;
n) Status do servidor e percentual no período viés;
o) Demonstração de ranking dos setores da despesa e viés;
p) Demonstração dos eventos do período disposição, inclinação e viés;
q) Comparação entre as origens e aplicações de verbas especifica;
9 - AUDITORIA:
a) Realizar auditoria nos dados Cadastrais periodicamente;
b) Emitir relatório final da auditoria e encaminhar para o servidor indicado pela
administração;
c) A auditoria deverá levar em consideração a legislação local disponibilizada pelo
Município;
10 - VISITAS:
a) Deverão ser realizadas no mínimo 01 (uma) visita mensal à administração que deverá
se converter em relatório de acompanhamento;
b) Deverão ainda comparecer sempre que solicitado para o esclarecimento de dúvidas
dos assuntos, sistemas e software utilizados pelo departamento de pessoal;
c) Deverá comparecer sempre que solicitado para em conjunto ou separadamente
promover a correção ou a solução de eventuais equívocos quanto ao manuseio do
sistema e software relacionado;
11 - DO DÉCIMO TERCEIRO:

a) Elaborar a parametrização para a elaboração da folha de pagamento do 13º de acordo
com parecer jurídico;
b) Emitir parecer sobre os questionamentos;
c) Dirimir eventuais dúvidas quanto à verba;

3. JUSTIFICATIVA
3.2. O Fundo Municipal de Saúde, na busca constante por maior qualidade na gestão dos
recursos humanos e pela melhoria dos serviços e das informações prestadas aos
segurados e dependentes, bem como aos órgãos de fiscalização interna, através do
Controle Interno Municipal, e aos de fiscalização externa, como o Ministério da
Previdência Social, Receita Federal do Brasil, Tribunal de Contas, e Ministério Público,
tem como principal objetivo a ser alcançado com a contratação do serviço:
a) Proporcionar a gestão de forma integrada de recursos humanos, atribuindo maior
confiabilidade aos dados cadastrais, pessoais e funcionais, dos servidores públicos
aposentados e seus dependentes, bem como sistematizar atos normativos da
legislação de recursos humanos;
b) Atender as necessidades de gestão e planejamento estratégico relativo a
pessoal;
c) Racionalizar e padronizar os processos da área de recursos humanos, diminuindo
custos e aumentando a eficiência e eficácia;
d) Proporcionar ao órgão de recursos humanos controle mais eficiente e eficaz de
seus quadros, permitindo o cumprimento de dispositivos legais com maior
segurança e rapidez;
e) Propiciar aos servidores públicos aposentados e seus dependentes mecanismos
mais eficazes e eficientes na obtenção de informações, vantagens e benefícios;
f) Permitir a geração de informações gerenciais com vistas a subsidiar os processos
decisórios da gestão de RH e da Folha de Pagamento;
g) Efetuar os cálculos da Folha de Pagamento, inclusive os retroativos de quaisquer
alterações funcionais e financeiras, de forma automática, sem interferência manual;
h) Minimizar interações manuais, decorrentes de alterações de legislações e

judiciais;
i) Controlar os gastos com a folha de pagamento de benefícios, evitando erros e
omissões nos valores a pagar;
k) Permitir a realização de auditoria permanente na folha de pagamento pelos
órgãos de fiscalização através de sistema de informação, como: CADPREV,
SAGRES e SEFIP.

3.3. Isto posto, em função das evidentes exigências regulamentares torna-se
indiscutivelmente

necessária

a

contratação

de

empresa

especializada

para

assessoramento permanente.
3.
3.1.

DO PREÇO MÉDIO PARA CONTRATAÇÃO
A aceitabilidade por parte do Fundo Municipal de Saúde, solicitante será aferida a partir
dos preços constantes na planilha abaixo, sendo o preço o máximo estimado o
seguinte:

3.2.
ENTIDADES

FUNDO
MUNICIPAL
DE SAÚDE

3.3.

DA COTAÇÕES DOS PREÇOS:
DESCRIÇÃO DOS
SERVIÇOS

EMPRESA
34.639.950
/0001/82

EMPRESA
12.500.460/0
001-68

CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ASSESSORIA
E
CONSULTORIA NA ÁREA
DE RECURSOS HUMANOS
E ADMINISTRAÇÃO DE
PESSOAL,
COM
TREINAMENTO
PARA R$ 1.500,00 R$ 2.000,00
ADEQUADA UTILIZAÇÃO E
ALIMENTAÇÃO
DE
DIVERSOS SISTEMAS DE
ENTIDADES NO ÂMBITO
DAS
ATIVIDADES
DE
GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS, TAIS COMO
DIRF, RAIS, SEFIP E
SAGRES.
TOTAL GERAL

EMPRESA
28.284.470/
0001-06

R$ 2.200,00

MÉDIA

R$ 1.900,00

QTD

12

VALOR
GLOBAL

R$ 22.800,00

R$ 22.800,00

Com base na cotação de preços acima, o valor máximo admitido para contração é de
R$: 22.800,00 (Vinte e dois mil e oitocentos reais), conforme planilha abaixo:

ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E
CONSULTORIA NA ÁREA DE
RECURSOS
HUMANOS
E
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, MÊS
TREINAMENTO
PARA
01 COM
ADEQUADA
UTILIZAÇÃO
E
ALIMENTAÇÃO DE DIVERSOS
SISTEMAS DE ENTIDADES NO
ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE
GESTÃO
DE
RECURSOS
HUMANOS, TAIS COMO DIRF,
RAIS, SEFIP E SAGRES.
3.4.

QUANT
.

12

VALOR
UNITÁRIO

R$
1.900,00

VALOR
MÁXIMO
ADMITIDO

R$
22.800,00

Quaisquer tributos, custos e/ou despesas diretas ou indiretas omitidas na proposta ou
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo o (s)/serviço(s)
ser(em) fornecido(s) sem ônus adicionais.

3.5.

As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação
de suas propostas, sendo que o órgão promotor do certame não será, em nenhum
momento, responsável por esses custos, independentemente do resultado do processo
licitatório.

3.6.

Qualquer desconformidade dos valores das planilhas com a legislação tributária, com
encargos sociais ou outros, a licitante ficará sujeita a pena de desclassificação.

3.7.

Todos os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
deverão estar inclusos no preço ofertado.

3.8.

Qualquer proposta com valor superior ao estimado em cada lote será automaticamente
desclassificada.

3.9.

Serão considerados excessivos quaisquer valores superiores ao valor estimado por
esta Administração.

4.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO

4.1. Será considerada provisoriamente vencedora a proposta que apresentar o menor
preço por Item.

4.2. O item constante da proposta que for constatada a sua inexequibilidade, ou que for
manifesta a mesma pelo represente legal da licitante ou que apresentar preços
excessivos ou irrisórios será desclassificada.

4.3. A avaliação do preço excessivo ou irrisório se dará em consideração as cotações de
preços efetuadas pelo Fundo Municipal de Saúde, caso se faça necessário.

4.4. O preço máximo estimado foi obtido segundo as cotações de preços, fornecida pela
pesquisa de mercado.
5.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente da contratação será suportada e correrão à conta do orçamento

próprio do Fundo Municipal de Saúde, nas dotações a seguir descritas:
AÇÃO: 2311 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO
SUS
ÓRGÃO: 0213 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021301 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 – SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0100 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA
GESTÃO DO SUS
DESPESA: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS: 15001002 – IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Poderá ocorrer remanejamento de dotação caso se faça necessário para a devida
readequação das futuras despesas.
6.
6.1.

DA FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento será realizado mensalmente após liquidação das notas de empenhos,
atestado de conferência dos serviços por parte dos órgão competentes, por meio de
transferência bancária, cheque ou de deposito bancário, o comprovante será emitido via
e- mail ou fax.

6.2.

A Nota Fiscal/Fatura da Contratada tem que possuir o mesmo CNPJ dos documentos
apresentados nos documentos de habilitação da licitação, sob pena de não ser

processada e não paga;
6.3.

Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que
isso gere o direito a acréscimos de qualquer natureza;

6.4.

Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como, qualquer outra
circunstância que inviabilize seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item
acima fluirá a partir da respectiva regularização;

6.5.

A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do banco,
agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;

6.6.

O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança
em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da
operação de “factoring”;

6.7.

As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças
serão de responsabilidade da Contratada.

7.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
O contrato advindo do presente processo licitatório a ser firmado com o(s) licitante(s)

vencedor(es) do certame terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
assinatura para o fornecimento do objeto deste termo de referência, podendo ser prorrogado
nos termos do Art. 111 da Lei nº 14.133/2021.
8.

DO REAJUSTE DOS PREÇOS
8.1 Os valores informados pela(s) licitante(s) em sua(s) proposta(s) final(is) serão fixos e
irreajustáveis.
8.2 A atualização financeira do valor contratado terá como base o Índice Geral de Preços
ao Consumidor - IPCA/IBGE.

9.

DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
O acompanhamento e a fiscalização dos serviços serão exercidos e supervisionados

pela equipe deseguinada por seus órgãos competentes, através do fiscal de contrato

devidamente designado para este fim.
10.

DAS OBRIGAÇÕES ENTRE AS PARTES

a.

São obrigações da CONTRATADA:



Fornecer os serviços de acordo com as normas previstas neste termo de referencia, bem
como no instrumento contratual;



Manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação técnica exigida neste termo
de referência, bem como no Instrumento contratual;

b.

São obrigações da CONTRATANTE:



Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços objeto deste termo de referência, bem
como do instrumento contratual;



Efetuar o pagamento na forma e prazo previstos;



Paralisar e/ou suspender a qualquer tempo o fornecimento dos produtos, de forma parcial
e/ou total, sempre que houver descumprimento das normas preestabelecidas neste termo
de referencia, Instrumento Contratual e seus anexos;

11.

INFORMAÇÕES AOS INTERESSADOS
As dúvidas quanto à interpretação dos termos, bem como quaisquer incorreçõesou
discrepância neles encontradas deverão ser encaminhadas para o FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE JUREMA, que fica localizado na com sede na Praça Onze de Setembro,
nº 50, Centro – Jurema-PE, CEP: 55.480-000.

Jurema-PE, 18 de julho de 2022.
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