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1. AÇÃO  
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos em tecnologia da 
informação 

 

2. JUSTIFICATIVA 
O SEBRAE PREVIDÊNCIA – Instituto SEBRAE de Seguridade Social é uma Entidade Fechada de Previdência 
Complementar (EFPC), criado pela Portaria nº 16, de 2 de fevereiro de 2004, que aprovou a sua 
constituição e autorizou o seu funcionamento, tendo como base o inciso I do art. 33, combinado com o 
art. 74, ambos da Lei Complementar nº 109, e inciso IV do art. 11 do Decreto nº 4.818, de 26 de agosto 
de 2003. O Instituto é constituído sob a forma de sociedade civil, sem fins lucrativos, de personalidade 
jurídica de direito privado, criado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – 
SEBRAE. 
 
Atualmente, o SEBRAE PREVIDÊNCIA administra o Plano SEBRAEPREV, cujos Patrocinadores são as vinte 
sete Unidades Estaduais (Unidades SEBRAE/UF), além da Unidade SEBRAE Nacional, sendo este o 
Patrocinador Fundador, que compõem o Sistema SEBRAE, a ABASE (Associação Brasileira dos SEBRAE 
Estaduais) e o próprio Instituto SEBRAE de Seguridade Social, totalizando 30 (trinta Patrocinadoras). A 
Entidade também administra o Plano Valor Previdência, com 3 Instituidores (FENASEBRAE, FENACON E 
CORECON-DF). 
 
O Planejamento Estratégico, em sua Diretriz Estratégica FOCO NOS PARTICIPANTES, tem por Objetivo 
Estratégico: Aprimorar a Qualidade de Atendimento aos Participantes; FOCO EM GOVERNANÇA E 
SUSTENTABILIDADE, tem como Objetivo Estratégico: Aprimorar a Estrutura de Governança com 
Propósito de Garantir as Melhores Práticas.  
 
A execução destes objetivos contribui para alcançar a Visão da Entidade em "Ser referência no mercado 
de previdência complementar primando pela excelência de resultados na gestão de produtos 
previdenciários para seus Participantes, Patrocinadores e Instituidores.” 
 
O Plano SEBRAE PREVIDÊNCIA administra atualmente dois planos CD (Plano SEBRAEPREV e Valor 
Previdência). O Plano SEBRAEPREV conta com 6.491 Participantes Ativos, 310 Assistidos, 318 
autopatrocinados, 720 Participantes Vinculados ou BPD, totalizando 7.839 Participantes. Já o plano Valor 
previdência lançado há 01 (um) ano, acumula 1.531 participantes, com 1.514 Ativos, e 17 Assistidos. No 
geral, o SEBRAE PREVIDENCIA possui 9.446 participantes, bem como um patrimônio administrado de R$ 
932 milhões. 
 
Observa-se que as instituições do Sistema de Previdência Complementar Fechado enfrentam grandes 
desafios de mercado, considerando o nível de amadurecimento de seus planos de benefícios, que 
pressionam estas organizações para que sejam capazes de planejar constantemente ações integradas e 
sustentáveis, visando justificar sempre a razão de sua existência, pela eficiência, eficácia e efetividade, 
perante seus participantes, patrocinadores e instituidores.  

http://www.sebraeprev.com.br/novo/index.php
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Dado os grandes desafios na inovação tecnológica e suas constantes mudanças que devem ser apoiados 
nos pilares: pessoas, processos e tecnologia, temos alcançado grandes resultados nos últimos anos com 
o apoio da tecnologia e inovação que está no DNA da Entidade e entendemos que a tecnologia pode 
trazer mais benefícios a Entidade. 
 
Nesse contexto, há necessidade de aprimorar o gerenciamento de serviços de tecnologia da informação 
para o preenchimento de lacunas de pessoal técnico qualificado para apoiar o core business da Entidade, 
minimizando paradas inesperadas em sistemas, computadores e infraestrutura de rede. 
 

Aprimorar o suporte tecnológico da Entidade é primordial para mensurar a capacidade de atendimento 

da Tecnologia da Informação como processo e guia-la ao alinhamento estratégico da Entidade de modo 

que ela atinja seus objetivos.  

Com este Termo de Referência, o SEBRAE PREVIDÊNCIA, de forma pública e transparente, divulga os 
critérios e parâmetros que servirão de base e referência para a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços gerenciados de tecnologia da informação do SEBRAE PREVIDÊNCIA. 
 
Maiores informações sobre o SEBRAE PREVIDÊNCIA podem ser obtidas no Portal institucional 
www.sebraeprevidencia.com.br. 

 
3. OBJETO  
Contratação de empresa prestadora de serviços técnicos especializada em tecnologia da informação, 
para prestação de serviços de tecnologia: 

• Suporte a usuários 

• Suporte a hardware e software 

• Suporte a infraestrutura de tecnologia 

• Suporte a solução de telefonia VoIP 

• Administração e gerenciamento de soluções de mensageria e colaboração Microsoft 365 

• Administração e gerenciamento de servidores 

• Administração e gerenciamento de Cloud Computing 

• Sustentação de ERP e banco de dados 

• Elaboração de documentação técnica e base de conhecimento 

 
 
 
 

http://www.sebraeprev.com.br/novo/index.php
http://www.sebraeprevidencia.com.br/
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4. SERVIÇOS E PRODUTOS 
 
4.1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MODELO SERVICE DESK - 
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA – SERVIÇOS GERENCIADOS DE TECNOLOGIA 
 
4.1.1 A empresa contratada deverá prover ao SEBRAE Previdência: 
 

• Ferramenta de gestão de serviços de tecnologia para registro de: incidentes, problemas, 

mudanças, inventário de ativos e banco de dados de configurações.   

• Recurso técnico qualificado para a prestação dos serviços abaixo elencados: 

•  Suporte aos usuários: prestar auxílio aos colaboradores do SEBRAE PREVIDÊNCIA na 

resolução de incidentes em hardware e softwares utilizados na entidade através do 

registro de requisição em sistema próprio, conforme melhores práticas de mercado. 

• Suporte à infraestrutura de rede: realizar manutenção preditiva e proativa em ativos de 

rede (switch, access points, nobreaks e cabeamento de rede), remanejamento de 

equipamentos, atualizações de software e hardware, entre outros. 

• Suporte a solução de telefonia VoIP: inclusão/alteração de novos ramais, atualizações em 

grupos e filas de URA, backup/restore de configurações destes ativos, resolução de 

incidentes e problemas relacionados a operação da solução VoIP  

• Administração e gerenciamento de soluções de mensageria e colaboração Microsoft 

365: criação/exclusão de novas contas de usuários e de e-mails, manter a solução em 

funcionamento, acionar o suporte técnico e acompanhar as requisições de serviços até a 

solução do problema/incidente. 

• Administração e gerenciamento de servidores: administrar e manter em perfeito 

funcionamento acompanhando logs de problemas e incidentes para solução proativa de 

problemas, instalação de patchs de segurança e atualização, checagem de varredura anti-

malware e de vulnerabilidades, backup/restore, manutenção de servidores Windows e 

Linux (AD, DNS, DHCP, File Server e Print Server) criação/exclusão de novas contas de 

usuários e manutenção de serviços de domínio 

• Administração e gerenciamento de Cloud Computing: gestão de recursos de rede, 

armazenamento, memória e CPU em ambiente Cloud ORACLE OCI e Algar. 

http://www.sebraeprev.com.br/novo/index.php
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• Sustentação de ERP Trust Prev e banco de dados: aplicar conforme orientações do 

desenvolvedor soluções de incidentes e problemas, atualizações, backup/restore de 

banco de dados Oracle conforme orientações dos fabricantes. 

• Elaboração de documentação técnica e base de conhecimento: mapear as interconexões 

dos ativos de rede e documentar, inventariar, acompanhar mudanças nas configurações 

de ativos e a partir das correções de incidentes e problemas criar base de conhecimento 

visando minimizar o tempo de indisponibilidade dos sistemas no futuro. 

   5. PRÉ-REQUISITOS 
• A contratada deverá fornecer toda a capacitação necessária para que o recurso tenha condições 

de entender, no mínimo, as seguintes normas: 20000, 27001 e fundamentos da LGPD 

• O recurso deverá ter experiência mínima de 03 (três) anos na área, preferencialmente 

comprovadas e boa comunicação escrita e oral 

• A contratada deverá estabelecer em comum acordo com a Entidade Acordo de Nível de Serviço 

para o primeiro atendimento e tempo máximo de conclusão do atendimento, em conformidade 

com a criticidade do serviço ou sistema em questão. 

• O recurso deverá estar alocado nas instalações do SEBRAE Previdência das 09:00 (nove) horas da 

manhã as 18:00 dezoito horas da tarde, de segunda a sexta-feira. 

• Em caso de ausência a contratada deverá avisar com antecedência de 12 horas e providenciar a 

compensação em horas e/ou a substituição do recurso. 

• A contratada deverá apresentar 03 (três) Termos de Capacidade técnica, preferencialmente de 

Entidades de previdência fechada, e/ou empresas privadas.  

 
 
5. PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO  
O prazo de vigência do contrato será 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do 
instrumento contratual, podendo o contrato ser renovado por igual período. 

 

 
6. COMPROMISSOS DO SEBRAE PREVIDÊNCIA 

• Proporcionar as facilidades necessárias para que a Contratada possa desempenhar os serviços 

dentro das normas estabelecidas pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA. 

• Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados 

credenciados pela CONTRATADA, dentro da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 

• Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na 

execução dos serviços para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 

 

http://www.sebraeprev.com.br/novo/index.php
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7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

• Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela equipe técnica do 

SEBRAE PREVIDÊNCIA, atendendo de imediato as reclamações; 

• Cumprir as atividades inerentes com profissionais especializados, assumindo total e exclusiva 

responsabilidade pelo integral atendimento de toda a legislação aplicável ao serviço de que trata 

o presente instrumento, principalmente no que se refere à confidencialidade das informações 

• Elaborar, dentro da melhor técnica e qualidade, os serviços necessários à realização do objeto do 

Contrato. 

• Atender as solicitações do SEBRAE PREVIDÊNCIA com a máxima presteza; 

• Responsabilizar-se pelos danos causados ao SEBRAE PREVIDÊNCIA ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo na execução do Contrato; 

• Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados e 

prepostos, quando nas dependências do SEBRAE PREVIDÊNCIA, ou em qualquer outro local onde 

estejam prestando os serviços objeto do Contrato, devendo adotar as providências que, a 

respeito, exigir a legislação em vigor; 

• Responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, incidências 

fiscais e contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, salários e quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto 

do Contrato. 

• Atender a toda e qualquer solicitação de reformulação ou correção que se faça necessária ao 

atendimento das necessidades do SEBRAE PREVIDÊNCIA, no prazo de vigência do Contrato; 

• Responder pelo sigilo de todas as informações a que tiver acesso, em decorrência da prestação 

dos serviços, no que tange a operações, documentações, comunicações, detalhes construtivos, 

equipamentos, materiais e quaisquer outras; 

• Atender às determinações da fiscalização do SEBRAE PREVIDÊNCIA; 

• Manter entendimentos com o SEBRAE PREVIDÊNCIA, objetivando evitar transtornos e atrasos na 

execução dos serviços; e 

• Atender aos procedimentos internos do SEBRAE PREVIDÊNCIA com relação a estas atividades, 

inclusive o seu Código de Ética. 

 
8. PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS 

✓ O pagamento será efetuado no dia 15 após a prestação dos serviços, mediante a apresentação 

das Notas Fiscais, com o aceite da conclusão de cada etapa. 

✓ Não será efetuado pagamento quando da assinatura do contrato (aceitação da proposta). 

http://www.sebraeprev.com.br/novo/index.php
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✓ Não haverá previsão de desembolso, pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA, para despesas com transporte, 

hospedagem, alimentação, entre outras. 

✓ Os honorários já devem estar acrescidos dos impostos (PIS, COFINS e ISS). 

9. CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA EMPRESA 
As propostas recebidas serão avaliadas com base nos seguintes critérios:  
 
A) Técnica, com peso equivalente a 70%. 
✓ Aderência da proposta a este Termo de Referência; 

✓ Comprovação de experiência da organização em serviços similares (Atestado de Capacidade 

Técnica); 

✓ Consistência e Exequibilidade da proposta; 

B) Preço, com peso equivalente a 30%. 
✓ Valor total apresentado. 

C) Relativos à Regularidade Fiscal 
✓ A contratação da empresa selecionada estará condicionada à entrega de documentos e 

informações que comprovem regularidade fiscal e trabalhista. 

✓ Estes documentos deverão ser entregues juntamente com a proposta comercial. 

10. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 
Até 15 (quinze) dias a partir do recebimento do presente Termo de Referência. 

11. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: 
✓ Estatuto Social do SEBRAE PREVIDÊNCIA 

✓ Código de Princípios Éticos e de Conduta 

✓ Manual de Governança Corporativa 

✓ Política de Relacionamento com o Participante 

✓ Política de Segurança da Informação 

 
Despacho da Diretoria Executiva, na 7ª Reunião Ordinária de 30/07/2020. 

 
 
 

 
 
  Edjair de Siqueira Alves                                        Victor Roberto Hohl                                                 Nilton Cesar da Silva 
  Diretor-Presidente                                                  Diretor de Adm. e Investimento                            Diretor de Seguridade 
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