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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS

Coordenadoria de Recursos Humanos - CRH




TERMO DE REFERÊNCIA - 2/2021 - CRH

OBJETO:
Contratação do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO para prestação de serviços de Gestão de Margem Consignável em folha de pagamento dos servidores e magistrados, aposentados e pensionistas do TJMT.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
A contratação será mediante dispensa de licitação, conforme disposto no art. 24, inciso XVI da Lei 8.666/93, devido o SERPRO ser entidade integrante da Administração Pública, criado para prestar os serviços contratados aos órgãos do Ministério da Fazenda e a outros órgãos da administração federal, estadual e municipal, conforme definido no Decreto 6.791 de 10 de março de 2009 ou de acordo com o Decreto n. 8.135, de 04/11/2013.
O processo de consignação em folha de pagamento é uma modalidade de desconto cuja eficácia decorre da grande confiança e estabilidade das relações de trabalho dos consignantes.
A segurança jurídica e financeira do processo constitui a garantia de sustentação de um sistema que, devidamente parametrizado, possibilita vantagens a todos os entes envolvidos e propicia acesso às taxas de juros mais competitivas do mercado.
Considerando a necessidade de aperfeiçoamento do processo de desconto consignável, torna-se imperioso a contratação, por parte do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, de empresa que ofereça sistema informatizado de gerenciamento de margem e desconto consignável que atenda a sua totalidade os requisitos de segurança da informação e das operações realizadas pelos envolvidos.

RESULTADO ESPERADO:
O serviço prestado deverá oferecer um sistema informatizado que resulte:
	Redução do custo operacional gerado à CONTRATANTE pelo processo de
gerenciamento de margens e consignações, fazendo com que este custo seja aproveitado em outra atividade da pasta;
	Aumentar a segurança das operações através de sistemas informatizados para detecção de possíveis fraudes;
	Visualização para todas as partes envolvidas, em tempo real, das operações realizadas, por meio de extratos e relatórios gerenciais personalizados, usando mecanismos de níveis de segurança com senhas de acesso;
	Que as empresas consignatárias participantes do sistema possuam confirmação imediata da aceitação e validação da operação realizada, através do sistema;
	Espaço seguro e prático de uso das margens consignáveis para todas as partes, que deverá trazer como principal consequência à oferta de produtos e serviços em condições comerciais vantajosas para os usuários do sistema.


PARTES ENVOLVIDAS NO PROCESSO DE CONSIGNAÇÃO:

São partes constitutivas, com suas respectivas competências, no processo de consignações:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO: Por meio das
Coordenadorias: Coordenadoria de Magistrados, Coordenadoria de Recursos Humanos, Coordenadoria de Tecnologia de Informação e Coordenadoria Administrativa, unidades administrativas responsáveis pela folha de pagamento de servidores - Departamento de Pagamento de Pessoal e Magistrados - Departamento de Folha de Pagamento de Magistrados, regulamentam e fazem cumprir a Legislação e Instruções Normativas que dispõem sobre as consignações, fiscalizando e harmonizando contratos, rotinas, processos, tecnologias, compromissos e demais entidades envolvidas. Responsáveis de forma exclusiva pelo credenciamento das entidades consignatárias, que mantenham contrato com Consignantes.
CONSIGNANTE: Órgão público, entidade pública ou pessoa jurídica privada que realiza o controle e averbações em favor do consignatário.
CONSIGNATÁRIO : Pessoa física ou jurídica de direito público ou privado destinatária dos créditos resultantes das consignações compulsória e/ou facultativa, em decorrência de relação jurídica estabelecida por contrato com o consignado.
CONSIGNADO : O magistrado ou servidor, ativo ou inativo, e o pensionista, cuja folha de pagamento seja processada pelo Tribunalde Justiça do Estado de Mato Grosso.




DEFINIÇÕES DOS PAPÉIS DOS USUÁRIOS DO SISTEMA:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA: Entidade Pública responsável pela contratação da Administradora, regulamentação e harmonização de todos os procedimentos inerentes a atividade de consignação em folha de pagamento.
ADMINISTRADORA: Pessoa jurídica que administra toda a rede física e tecnológica gerencia as autorizações de créditos e informa os descontos às empresas Consignatárias.
USUÁRIO: Consignantes, pessoa física, servidor ou magistrado do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, ativos ou aposentados e pensionistas que aderem ao sistema da Administradora.
CONSIGNATÁRIA: Pessoa jurídica autorizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a usar os serviços da Administradora para oferecer seus serviços e produtos aos Usuários.

REQUISITOS TÉCNICOS
Segurança e Integridade: A solução deverá possuir serviços de segurança em todas as suas camadas (banco de dados, aplicação, interface web), destacando-se:
	Permitir a criptografia das informações;
	Estabelecer de maneira inequívoca a identidade dos diversos usuários da solução, com a possibilidade de utilização de certificação digital de usuário ou equipamento;
	Alterar e recuperar senhas utilizando-se de recursos como senhas fortes e criptografia;
	Controlar o acesso aos recursos da aplicação através de perfis e o uso de soluções de gestão de identidades;
	Limitar o acesso ao aplicativo por meio de identificação do equipamento utilizado para o acesso;
	Permitir o rastreamento de acesso, dados alterados e acessados por meio de trilhas de auditoria;
	Registrar logs dos acessos, operações e falhas com, no mínimo, os seguintes registros: Data e Hora da Ação; CPF Responsável (exceto jobs); CNPJ pertencente (se houver); Ação efetuada; Objeto da ação; Valor anterior (varia conforme ação e objeto); Valoratual (varia conforme ação e objeto); IP do hardware que efetuou a ação;



	Executar cópias de segurança (backups) conforme política de segurança da CONTRATADA.
	Promover a retenção de cópias de segurança conforme política de segurança da CONTRATADA;
	Utilizar o conceito de transação de banco de dados, garantindo a integridade dos dados armazenados;
	O tráfego de dados entre a estação do operador e o servidor de aplicação deverá ser criptografado;
	Todas as transações deverão estar protocoladas e autenticadas com carimbo de tempo e certificado digital.

Ambiente operacional:
Compatibilidade com o ambiente tecnológico da CONTRATANTE;
	Integração com o Sistema de Gestão de Pessoas da CONTRATANTE
Características básicas da aplicação:
A solução deverá permitir transações on-line;
	A solução deverá emitir alertas sobre pendências, solicitações e novas mensagens;
	A estrutura da solução e requisitos de funcionalidades serão definidas em conjunto entre CONTRATANTE e CONTRATADA;
Suporte técnico e disponibilidade:
A solução deverá ter disponibilidade 24x7;
	O tempo de resposta da solução para cada transação deve ser de no máximo 3 segundos;
	A CONTRATADA deverá oferecer canais de suporte técnico, por meio e-mail e Central 0800.
	A CONTRATADA deverá oferecer treinamentos regulares aos operadores;
	A CONTRATADA deverá garantir a migração e atualização de dados oriundos de sistemas legados sendo responsabilidade da CONTRATANTE encaminhar os dados no formato definido pela CONTRATADA.

PROPRIEDADE INTECETUAL E DO DIREITO AUTORAL:

A propriedade intelectual e os direitos autorais dos programas de computador ou sistema de gestão de margem consignável desenvolvidas pela CONTRATADA, objeto desta contratação, pertencem à CONTRATANTE, nos termos do art. 4º da Lei 9.609/98.

Os programas de computador, sistema de gestão de margem consignável e componentes que venham a ser desenvolvidos pelo SERPRO, para realizar a integração entre os serviços, objeto deste Contrato, constituirão propriedade intelectual do SERPRO.

DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

Os serviços objeto do Termo de Referência serão realizados no estabelecimento do SERPRO, localizado no seguinte endereço:

SERPRO — Regional Brasília
CNPJ: 33.683.111/0002-80 — Inscrição Estadual: Isento SGAN Av. L-2 Norte Quadra 601 — Módulo G
CEP: 70830-900 — Brasília/Distrito Federal


O SERPRO disponibilizará serviços de atendimento remoto disponível para resolução de incidentes identificados na execução dos serviços, sem custo adicional, com atendimento ao usuário, realizado de forma ininterrupta por 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana, sendo disponibilizados os canais, telefone 0800, formulário eletrônico disponível no sítio http://www.serpro.gov.br, Correio Eletrônico css.serpro@serpro.gov.br.
Os acionamentos que não forem solucionados pela CSS (Central de Serviço SERPRO) serão repassados para o gestor de solução, cujos prazos, por tipo de problema, constam no ANS- Acordo de Níveis de Serviço, conforme Proposta Comercial OFÍCIO No. 017299/2021/SUNNG/NGNME.

MODO DE EXECUÇÃO/ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

CONTRATADA deve prover o serviço de gestão de consignação conforme regras e diretrizes da CONTRATANTE;
	A CONTRATADA firmará instrumento jurídico próprio, diretamente com as consignatárias, com observância dos regramentos internos. Esse instrumento deverá tratar dos serviços definidos nessa Proposta Comercial;
	Somente as consignatárias previamente cadastradas e habilitadas poderão acessar o sistema e operar contratos de consignação na folha de pagamento.

	A remuneração à CONTRATADA ocorrerá a partir de taxas de serviços cobradas diretamente das consignatárias conforme os respectivos instrumentos jurídicos;
	Os serviços prestados pela CONTRATADA não geram qualquer ônus à CONTRATANTE.
	A CONTRATADA não poderá cobrar taxas de serviço de cadastro e processamento para consignatárias que pratiquem consignações compulsórias e que, praticando consignações facultativas, tenham previsão legal de isenção;
	A revisão da política tarifária proposta pela CONTRATADA será anual, baseada em índice de reajuste de preços IPCA-E;
	A infraestrutura de hardware e software mantida pela CONTRATADA para a execução desse serviço será de uso exclusivo para o fim descrito no item I.
	Auditorias poderão ser realizadas pela CONTRATANTE a qualquer tempo, desde que solicitado com antecedência mínima de 30 dias. 90 dias após a implantação do sistema, será disponibilizada funcionalidade de geração de relatórios e extratos, dispensando assim a necessidade de solicitar auditoria com 30 dias de antecedência;

	- A margem consignável somente será disponibilizada para consulta das consignatárias no sistema mediante prévia autorização do servidor, magistrado, aposentado ou pensionista, por meio do Sistema de Gestão de Pessoas da CONTRATANTE ou outros meios definidos por ela;
	O lançamento das operações de consignação pelas consignatárias somente será  realizado mediante autorização do consignado;
	A manutenção e evolução da solução de Gestão de Margens e Consignações ocorrerão por conta da CONTRATADA, que deverá manter atualizada e disponível para a CONTRATANTE toda documentação que permita compreender o funcionamento e requisitos da solução, bem como manuais técnicos e de usuário;
	A CONTRATADA compromete-se a evoluir continuamente a solução, mediante acordo entre as partes;
	O serviço será executado dentro das instalações da CONTRATADA, onde a infraestrutura, a segurança física, o projeto elétrico e lógico, as salas cofre e todos os softwares básicos e bancos de dados envolvidos, incluindo licenciamento e atualização será de propriedade e responsabilidade da CONTRATADA.




DA FISCALIZAÇÃO:

O acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato serão feito pelos servidores abaixo relacionados, nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/93, competindo-lhe tomar as providências, de modo a assegurar que este seja executado de acordo com as Cláusulas avençadas:
	Coordenadoria de Recursos Humanos: Robson Zanatta Camargo, matrícula 12252 — Fiscal e Gelson Luiz Barros Matos, matricula 5759 — Fiscal Substituto;
	Coordenadoria de Magistrados: Thiago dos Santos Taques, matrícula 28049 — Fiscal e Sandra Cristina de Amorim, matricula 2876 — Fiscal Substituta;
	Coordenadoria de Tecnologia da Informação: Elson London Monteiro matricula 23114 — Fiscal e Pablo Marquesi, matricula 25787 — Fiscal Substituto.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Adotar providências e mobilizar os recursos necessários à plena execução deste Contrato, respeitando os prazos, quantidades e níveis de serviço acordados no ANS;
	Apresentar à CONTRATANTE, comprovante discriminando os serviços prestados para ateste e posterior emissão das Notas Fiscais;
	Atender aos pedidos de informações formalizados pela CONTRATANTE, por 
pessoas ou entidades por elas credenciadas, relacionadas com os serviços contratados;
	Assegurar a disponibilidade, confidencialidade, sigilo e integridade dos dados, informações e sistemas informatizados pertencentes à CONTRATANTE, armazenados nas instalações da CONTRATADA;
	Fornecer à CONTRATANTE plano de contingência para continuidade dos serviços críticos definidos pela CONTRATADA;
	Comunicar, formalmente, qualquer ocorrência que possa impactar na execução dos serviços;
	Informar à CONTRATANTE com antecedência, eventual manutenção do SISTEMA ou no sitio da internet onde está hospedado;
	Promover o treinamento dos usuários indicados pelo CONTRATANTE;
	Promover treinamento para as consignatárias e seus representantes visando o melhor aproveitamento da sistemática de gestão de margem consignável;
	Adequar seus relatórios às necessidades do CONTRATANTE em prazo acordado em conjunto;


	Emitir relatórios sobre as consignações facultativas efetuadas em folha de pagamento e disponibilizá-los mensalmente;
	Atender com presteza as solicitações de correção da execução dos serviços propostos;
	Constatada a existência de consignação processada em desacordo com a Legislação vigente, que caracterize a utilização ilegal da folha de pagamento, deverá a CONTRATADA suspender imediatamente a consignação e informar a CONTRATANTE;
	Observar a legislação em vigor no diz respeito à política de consignações da CONTRATANTE;
	A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente à CONTRATANTE relatório com o total de consignações processadas e valores arrecadados;
	Ceder ao final do contrato todos os dados relativos às consignações dos servidores públicos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em layout pré-definido, observando se as regras de transição para que não haja a descontinuidade do serviço público, bem como as disposições contidas na Instrução Normativa n. 04/2013-DGTJ.


DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Adotar providências e mobilizar os recursos necessários à plena realização dos serviços objeto deste Contrato, estabelecidos em conjunto com a CONTRATADA;
	Explicitar os requisitos das soluções a serem geradas;
	Proceder à homologação formal dos serviços, conforme prazos estabelecidos no cronograma de execução, verificando se atendem as especificações acordadas;
	Definir e priorizar os serviços que requeiram plano de contingência para sua continuidade;
	Solicitar, formalmente, qualquer alteração que possa implicar na execução dos serviços;
	Estabelecer os procedimentos a serem observados pela CONTRATADA quanto à rotina de atendimento a instalações e remanejamento de equipamentos;
	Manter controle referente a equipamentos, softwares e outros bens da CONTRATADA, instalados nas dependências da CONTRATANTE, responsabilizando-se pela guarda e por danos motivados por mau uso ou extravios;
	A CONTRATADA emitirá mensalmente relatório contendo os serviços utilizados, considerando o período de apuração entre o dia 21 (vinte e um) do mês anterior e o dia 20 (vinte) do mês corrente;
	Os serviços serão atestados formalmente pelo CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento do relatório de comprovação dos serviços prestados;
	Por se tratar de serviço cujo receita não é proveniente do CONTRATANTE, os atestes não resultarão em emissão de Nota Fiscal;
	Criar e gerenciar o cronograma de troca de informações entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE;
	Garantir a fidelidade das informações geradas pela folha de pagamento, advindas de seu processo de confecção;
	Ser responsável exclusiva pelo credenciamento das entidades CONSIGNATÁRIAS, que mantenham contrato com CONSIGNANTES;
	Executar a qualquer momento sem aviso prévio a fiscalização documental e digital;


MODO DE PAGAMENTO

- O serviço não trará custos para a CONTRATANTE. A CONTRATADA será remunerada pelos valores arrecadados junto às consignatárias, de acordo com a tabela de remuneração constante no OFÍCIO No. 017299/2021/SUNNG/NGNME cujo objetivo é garantir o custeio das soluções que permitem a gestão de consignações sem onerar em demasia os valores cobrados dos servidores públicos que solicitam esse tipo de crédito.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A contratação não acarretará nenhum ônus financeiro ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual não se consigna dotação orçamentária.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A CONTRATADA que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, estará sujeito às penalidades descritas nos artigos 86 e 87 da Lei no 8.666/93, ou seja, Multa, Advertência por escrito, Suspensão e Declaração de inidoneidade, que serão aplicadas à critério da administração, garantido a CONTRATADA a defesa prévia.
O prazo para apresentação do recurso contra as penalidades aplicadas será de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato, inclusive com possibilidade de defesa prévia.



Advertência
A Advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situações que ameacem a qualidade do produto ou serviço, ou a integridade patrimonial ou humana.
A Advertência poderá ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços do TJMT, a critério dos Fiscais do Contrato, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

Multas
A não execução parcial ou total do objeto deste contrato, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna-o passível das penalidades previstas na legislação vigente e nas disposições previstas nestas especificações técnicas.
Caso haja a inexecução total do objeto será aplicada uma multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato.
Para efeito de multas serão atribuídos graus, conforme as tabelas 1 e 2, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do contrato. Para os atrasos injustificados, inexecução total e inexecução parcial, serão atribuídas multas especificadas a seguir:
Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando:

Houver atraso injustificado por mais de 10 dias após o término do prazo fixado para a conclusão do serviço.
Será configurada a inexecução total do objeto, quando:

Houver recusa do recebimento de Expediente, para início da execução dos serviços;
	Os serviços executados não atenderem as normas técnicas que compreendem o objeto deste Termode Referência;
O atraso injustificado em qualquer etapa da execução do objeto deste Projeto Básico que se configure a inexecução parcial do objeto sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total contrato por dia de atraso, conforme preceitos do Art. 86, da Lei 8.666/93.


Tabela 1

GRAU
CORRESPONDÊNCIA
1
0,05% do valor do CONTRATO
2
0,10% do valor do CONTRATO
3
0,20% do valor do CONTRATO
4
0,50% do valor do CONTRATO


Tabela 2


INFRAÇÃO

GRAU
Item
DESCRIÇAO

1
Deixar de manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência.
01
2
Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de refazer serviços não aceitos pela Fiscalização no prazo determina; por ocorrência e por dia.
02
3
Recusar-se a executar serviço ou cumprir determinação formal, prazos ou instrução complementar com determinação da FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado; por ocorrência.
02
4
Executar serviço sem a o devido amparo na legislação técnica, necessários, por ocorrência e por dia.
02
5
Manter funcionário sem qualificação serviços; por empregado e por dia.
para
a
execução
dos
03
6
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais; por dia.
04



Suspensão Temporária de Participação em Licitação e impedimento de Contratar com o TJMT
A suspensão do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com o TJMT poderá ser aplicada à CONTRATADA se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execução deste ajuste, nos seguintes prazos e situações:


Tabela 3


I - Por até 6 (seis) meses:
Inexecução parcial do objeto quando, caracterizada pelo atraso injustificado
por mais de 15 dias após o término do prazo fixado para a conclusão e entrega definitiva da serviço;
Execução insatisfatória do objeto contratado, se antes tiver havido aplicação
da sanção de advertência ou multa;
Não conclusão parcial dos serviços contratados.
II - Por até 2 (dois) anos:
Não conclusão total dos serviços contratados;
Prestação do serviço em desacordo com as solicitações do TJMT, não efetuando sua correção após solicitação do Tribunal;
Cometimento de quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao TJMT ensejando a rescisão da avença por culpa da CONTRATADA;
Apresentação, ao TJMT, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, durante a execução do objeto, a manutenção das condições apresentadas na habilitação;



Declaração de Inidoneidade

A declaração de inidoneidade será aplicada quando constatada má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do TJMT,atuação com interesses escusos, reincidência em faltas que acarretem prejuízo ao TJMT ou aplicações anteriores de sucessivas outras sanções, implicando proibição da CONTRATADA de transacionar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, podendo ser aplicada, dentre outros casos, quando:

	Tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;


	Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;


	Demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com o TJ/MT,em virtude de atos ilícitos praticados;


	Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do objeto, sem consentimento prévio do TJ/MT.


DO PRAZO CONTRATUAL:

O contrato terá a duração de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por igual período, mediante celebração de Termo Aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, na forma do art. 57 da Lei n° 8.666/93.


DO REAJUSTE:

A revisão contratual será anual, baseada em índice de reajuste de preços — IPCA — E.


DO SIGILO:

A CONTRATADA se obriga a manter, sob o mais estrito sigilo, dados e informações confidenciais geradas na vigência contratual.


DA RESCISÃO:

O contrato poderá ser rescindido	nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº
8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
Os casos de rescisão contratual	serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n	8.666, de 1993.
O termo de rescisão sera precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
	Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente


	Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;


	Indenizações e multas.



Cuiabá, 11 de novembro de 2021.





(documento assinado digitalmente) Karine Moraes Giacomeli de Lima Coordenadora de RecursosHumanos



(documento assinado digitalmente) Salma Catarina Barbato de Paiva Coordenadora de Magistrados








