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ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DO PROCESSO: 9/2020-031201

1.0. OBJETO.

1.1. Para atender às necessidades do(a) Prefeitura Municipal de Ipixu na do Pará, faz-se necessário a SELEÇÃO DE 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE OBTERÁ O DIREITO DE EXPLORAR, ATRAVÉS D E  CONCESSÃO ONEROSA 
DE PROCESSAMENTO DA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS  SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA DO MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ., conforme especificações e quantitativos estabelecidos abaixo:

QUADRO DE SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ

1. A folha de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Município de Ipixuna do Pará, no que 
tange à sua distribuição quantitativa, é representada pelas tabelas, conforme abaixo:

MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ
Servidores Ativos e Inativos
Vínculo Quantidade
Estatutário 1284
Comissionados com estabilidade 101
Comissionados sem estabilidade 285
Agentes políticos (prefeito, vice e secretários municipais) 02
Temporários 1625
TOTAL 3297
Fonte: Folha de pagamento do mês de Setembro /2020.

2. Dos quantitativos demonstrados acima as movimentações financeiras nos últimos meses:

Movimentações Financeiras
Mês Bruto Líquido
Outubro/2019 6.492.119,49 5.031.574,70
Novembro/2019 5.930.192.,47 4.836.302,80
Dezembro/2019 5.966.457.83 4.832.836,60
Janeiro/2020 5.436.784,77 4.444.460,81
Fevereiro/2020 6.656.596.34 5.327.591,65
Março/2020 6.728.037,59 5.465.700,59
Abril/2020 7.039.922,77 5.682.911,15
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Maio/2020 6.743.713,37 5.532.858,21
Junho/2020 6.806.082,86 5.466.668,21
Julho/2020 6.620.649,75 5.486.456,13
Agosto/2020 6.704.664,68 5.498.513,64
Setembro/2020 6.627.342,36 5.419.857,11
TOTAL 77.752.564,28 63.013.911,41

----------------------------------------------------------------------------

|  ITEM | ESPECIFICAÇÕES                                                    |

|       |    QUANTIDADE  UNIDADE           VALOR UNITÁRIO       VALOR TOTAL |

----------------------------------------------------------------------------

| 00001 | SERVIÇO - CONCESSÃO ONEROSA DE PROCESSAMENTO DA GESTÃO DA FOLHA D |

|       | E PAGAMENTO                                                       |

|       |          1.00  SERVIÇO            1.900.000,000      1.900.000,00 |

----------------------------------------------------------------------------

|                                          VALOR TOTAL R$ |    1.900.000,00 |

----------------------------------------------------------------------------

2.0. JUSTIFICATIVA.

2.1. A execução do serviço em tela atenderá às necessidades da(o) Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará.  .

2.2. Em virtude da intenção da Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, na centralização dos serviços bancários, 
referente à realização da folha de pagamento de salários do Executivo Municipal, incluindo todos os servidores 
ativos, efetivos, contratados e comissionados, da Prefeitura de Ipixuna do Pará, concessão de crédito consignado 
em folha de pagamento, fica aberto o certame licitatório para contratação, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, de 
acordo com a Lei Federal 8.666/93, dos serviços em epígrafe, que poderão ser realizados por Instituição Financeira 
Pública ou Privada.

2.3. A administração da folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, nos 
termos do art. 2º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal, movimenta um expressivo volume de recursos, 
requerendo eficiência e eficácia nas operações financeiras de pagamento.

2.4. Assim, a Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, atendendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, 
transparência, eficiência e, principalmente, o princípio da economicidade, resolvem realizar este certame pelo maior 
preço global ofertado. 

3.0. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

3.1. A CONCESSIONÁRIA/CONTRATADA obrigase a manter em sua agência, localizadan Município de Ipixuna do 
Pará, contas correntes tituladas a cada um dos servidores municipais, destinadas a receber créditos por vencimento
ouproventos obedecidas as condições abaixo.

3.2. A obrigação pactuada no item anterior não se estende aos servidores que não possam ou não queiram preencher os 
requisitos exigidos pelo Banco Central do Brasil, para abertura de contas bancárias, assim comoaqueles que não 
contratado, resolva, por razões que não se obriga a declinar, não admitir como titulares de contas correntes.

3.3 O CONCEDENTE/CONTRANTE deve autorizar em data certa os créditos e informar a agência local da 
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CONCESSIONARIA/CONTRATADA, por via escrita, inclusive por meio eletrônico, com pelo menos 03 (três) dias úteis
antes da data do crédito/pagamento, a quantidade de lançamentos, os valores dos créditos de modo individuados e o
total da folha; enviando relação de créditos e relação "resumo dos lançamentos efetuados", emduas vias. A autorização
deverá mencionaro nomedoresponsável e tambémconter sua assinatura.

3.4  A efetivação dos créditos aos servidores pela CONCESSIONÁRIA/ CONTRATADA dependerá sempre da 
existência de disponibilidade suficiente na conta corrente do CONCEDENTE/CONTRATANTE, junto à Agência que 
efetuará o crédito, com 02 (dois) dias úteis de antecedência da data marcada para os créditos.

3.5 É vedado o uso de meios magnéticos para fins diferentes daquele previsto neste Contrato.

3.6 O CONCEDENTE/CONTRANTE deve informar à agência bancária da COSSECIONÁRIA/ 
CONTRATADA, o número do fax, e-mail ou outros meios de comunicação, assim como o nome completo e RG dos
responsáveis (mínimo dois) pela autorização, cabendo-lhe a obrigação de manter esses dados sempre atualizados
junto
a esta última.
3.7 O CONCEDENTE/CONTRATANTE fica autorizado no caso de Impossibilidade detransmissão de dados, a fazê-lo
atravésdeCDs,DVDsououtos meios possíveis, desdeque mantidas as demais especificações deste contrato.
3.8 O CONCEDENTE/CONTRATANTE permite que a CONTRATADA/ CONCESSIONÁRIA autorize os servidores
municipais, titulares das contas abertas em razão do presente contrato a movimentarem-nas livremente, através de 
cartão magnético.
3.9 A CONCESSIONÁRIA/CONTRATADA não se responsabilizará a todo tempo, pelas falhas, incorreçõesouerros de
dados transmitidos ou calculados das folhas de pagamentos, eis que sua função é a de simplespagador, por conta e
ordem do CONCEDENTE/CONTRA-TANTE nos termos avençados no contrato.
3.10 Igualmente, não se responsabilizará a CONTRATADA/CONCESSIONÁRIA, a qualquer tempo ou porqualquer 
motivo, pelas obrigações do CONTRATANTE/CONCE-DENTE oriundas de vínculos com o com o seu pessoal 
enquadrado no presente contrato.
3.10 Além das obrigações acima, a CONCESSIONÁRIA/CONTRATADA ficaobrigada ainda:
3..11.  Manter um sistema informatizado compatível com o do CONCEDENTE/CON-TRATADA, para que todas as 
operações sejam processadas por meio eletrônico e on line.
3.12 Apoiar inovações de produtos e serviços oferecidos aos servidores municipaise manter um sistema de informação 
especializada em análises confiáveis de seus investimentos e taxas retorno competitivas do mercado;
3.13 Oferecer aos servidores municipais, uma cesta de serviços, sem a devida cobrança de tarifas, compreendendo, no
mínimo, os seguintes produtos/ serviços:

a) abertura de Conta Concorrente;
b) manutenção da Conta Corrente;

c) talão de cheques mensal com no mínimo 12 folhas;
d) 1 (um) extrato mensal;
e) 1 (um) extrato semanal emitido em terminal eletrônico;
f) renovação de cadastro e limite de cheque especial;
g) fornecimento e manutenção de cartão de débito;
h) 10(dez) Saques no Auto-Atendimento; e,
i) 20 (vinte) pagamentos diversos (Caixas/ Auto-Atendimento).
2.14 Os valores acima descritos poderão ser anualmente revistos, desde que com anuência do CONCEDENTE/ 

CONTRATANTE
3.15 Não cobrar tarifas dos servidores que recebem sua remuneração em conta utilizada exclusivamente para
recebimento do seu salário, podendo, contudo cobrar os custos administrativos eoperacionais por transferência, doc,
etc.
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3.16 Não transferir a terceiros a concessão ora avençada sem prévio e expres-so consentimento do
CONCEDENTE/CONTRANTE.
3.17 Além deoutras obrigações estabelecidas alhures,o CONCEDENTE/CONTRATANTE fica obrigado ainda a
Utilizar os serviços da CONCESSIONÁRIA/CONTRATADA paratransferência de numerário entre as praças em que 
o CONCENDENTE/CONTRATANTE estiver estabelecida;
3.18 Comunicar à CONCESSIONÁRIA/CONTRATADA, com antecedência, através de Ofício, as admissões e 
exonerações de seus servidores, assim como os pedidos de alteração de domicílio bancário por eles formulados
respeitando, no que couber, os direitos daquela.
3.19 Prestar esclarecimentos, por escrito, sobre questões relevantes à execução deste contrato;
2.20Promover eventuais devoluções proporcionais, nos limites estabelecidos, no caso de redução da quantidade 
de servidores, salvo se por motivos judiciais.
3.21 Efetuar, trimestralmente, uma avaliação dos serviços prestados pela instituição, bem como uma pesquisa no
mercado financeiro de modo a aferir os serviços cobrados dos servidores.
3.22 O CONCEDENTE/CONTRATANTE permite que a CONTRATADA/CONCESSIONÁRIA conceda crédito 
consignado aos servidores.

4.0. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA DESPESA.

4.1 O valor arrecadado de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2020 Atividade 
0301.041220037.2.007 Manutenção da Sec. Mun. de Administração , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros 
serv. de terc. pessoa jurídica

6.0. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

6.1 Pela outorga do objeto deste contrato a CONCESSIONÁRIA/CONTRATADA pagará ao 
CONCEDENTE/CONTRANTE, o valor de R$ ( ), referente à proposta de remuneração consignada na sua
propostaacostada aos autos do Pregão nº__/2020_______.

6.2. O valor acima indicado será pago em cota única, no máximo em 05 (cinco) dias, via transferencia bancária indicada 
pelo CONCEDENTE/CONTRATANTE, a contar da assinatura deste contrato.

6.3  Além das obrigações explícitas ou implícitas constantes do Edital de licitação e anexos do Pregão Eletrônico nº 
__/2020_______, o CONTRATADO obriga-se a cumprir o seguinte: 

a. Executar o objeto de acordo com as disposições do Edital, Termo de Referência e respectivos anexos;

b. adotar os procedimentos previstos nas normas regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional 
e pelo Banco Central do Brasil, bem como, as normas específicas que vierem a ser editadas sobre crédito de 
pagamento de salários;

c. fornecer suporte técnico às atividades objeto do presente contrato, com pessoal de seus quadros, 
devidamente qualificado;

d. garantir, manter e melhorar a qualidade dos serviços prestados à CONTRATANTE de maneira competitiva no 
mercado;

e. proceder, sem ônus para o CONTRATANTE, todas as adaptações de seus softwares necessários ao
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aprimoramento e perfeito funcionamento do Sistema de Pagamento;

f. manter o histórico dos pagamentos do pessoal pelo período de vigência do contrato e fornecer as informações 
quando solicitadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para pagamentos realizados dos últimos 60 (sessenta) 
dias e, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, para os realizados em  períodos superiores ao anteriormente referido;

g. manter durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, nos termos do art. 55, Inciso XIII, da Lei nº 
8.666/93, informando à Prefeitura Municipal de Dom Eliseu a superveniência de qualquer ato ou fato que venha a 
modificar as condições iniciais de habilitação. 

7.0. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

7.1. A Contratante obriga-se a:

a) informar ao CONTRATADO a previsão dos pagamentos com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas e 
depositar na conta corrente n º .............., agência nº ______ do Banco _________, o montante necessário com 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data prevista para a realização dos pagamentos, já que o 
calendário de pagamento é variável em função do fluxo de caixa da CONTRATANTE.

b) fiscalizar a execução dos serviços e aplicar as medidas corretivas necessárias, inclusive as penalidades 
contratuais previstas;

c) observar as disposições, rotinas e procedimentos que lhe competem, de acordo com os Procedimentos 
Operacionais da Folha de Pagamento. 

8.0. AVALIAÇÃO DO CUSTO.

8.1. O valor inicialmente proposto para arrecadação de que trata o objeto para contratação é de R$ 1.900.000,00;

9.0. MEDIDAS ACAUTELADORAS.

9.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do 
interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco 
iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

10.0. CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

10.1. Cabe à Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, acompanhar e fiscalizar o cumprimento das disposições 
contratuais, no âmbito de sua competência institucional.

Parágrafo Primeiro - A Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, acompanhará e fiscalizará a execução do objeto do 
contrato e notificará o CONTRATADO sobre as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas, quando se 
fizer necessário, cabendo ao CONTRATADO a sua imediata correção, sem prejuízo das sanções aplicáveis pela 
CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo - A fiscalização do contrato não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE, não excluindo 
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nem reduzindo a responsabilidade do CONTRATADO na execução do objeto contratado, inclusive por danos que 
possam ser causados à Administração ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo do 
CONTRATADO na execução do Contrato. 

10.2. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem 
perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a 
adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores 
contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.3. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o 
documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Termo 
de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, 
qualidade e forma de uso.

10.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, 
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade 
competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.5. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado 
ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.0. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela 
prevista no Edital.

  IPIXUNA DO PARÁ - PA, 23 de Novembro de 2020

____________________________________________
KATIANE FEITOSA DA CUNHA

PREFEITA MUNICIPAL
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