
SEBRAE -_
PREVIDÊNCIA

TERMO DE
REFERÊNCIA

NÚMERO/DATA
006 - 29-08-18

ORIGEM
ADMINISTRAÇÃO

Atualização dos Instrumentos de Governança
1.AÇÃO

2. JUSTIFICATIVA
O SEBRAEPREVIDÊNCIA- Instituto SEBRAEde Seguridade Social é uma Entidade

Fechada de Previdência Complementar, criado pela Portaria na 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 LeiComplementar na 109,

e inciso IV do art. 11 do Decreto na 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 SEBRAENacional, sendo este o Patrocinador Fundador, que compõem o
Sistema SEBRAE,a ABASE (Associação Brasileira dos SEBRAEEstaduais) e o próprio

Instituto SEBRAEde Seguridade Social, totalizando 30 (trinta Patrocinadoras).

Emjunho de 2018, o Plano SEBRAEPREVcontava com 6.710 Participantes Ativos, 236
Assistidos, 281 Autopatrocinados, 625 Participantes Vinculados ou BPD, totalizando

7.852 Participantes, bem como um patrimônio administrado de R$807 Milhões.

O Planejamento Estratégico relativo ao quadriênio 2015/2018 estabelece a formulação

de um Plano de Ação para implementar as 27 metas aprovadas, dentre elas uma
concernente à atualização dos instrumentos de governança corporativa do Instituto.

Já o Planejamento Estratégico para o novo ciclo 2019/2022 estabelece em sua Diretriz
Estratégica 3 - Foco em Governança e Sustentabilidade os seguintes Objetivos
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Contratação de empresa especializada para aperfeiçoamento dos instrumentos de

Governança Corporativa, compreendendo análise do arcabouço normativo à luz dos
principais instrumentos de governança, como o Estatuto, Regulamento, Planejamento
Estratégico 2019-2022, Código de Ética, Políticas Internas, Manual de Governança,
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Estratégicos: OE3.2 - Otimizar e fortalecer os Recursos e o Ambiente Orçentzacionsl.

alinhando soluções tecnológicas aos processos de negócios e OE3.3 - Aprimorar a
Estrutura de Governança com propósito de garantir as Melhores Práticas. Na Diretriz
Estratégica 4 - Foco no Mercado, em seu Objetivo Estratégico OE4.2 - Adequar os
recursos humenos; materiais e tecnológicos às necessidades do mercado temos na
Meta 1: Validar;até o final do 1° trimestre de 2019, 100% dos processos revistos em
2018 ejulgados prioridade (críticos).
O atual Modelo de Gestão considera 23 Macroprocessos, contemplando 34 processos

e 85 subprocessos.

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 para atualização dos Instrumentos de

Governança.

Diante de todo exposto e visando subsidiar nossas ações internas com vistas a nos
tornamos cada vez mais eficientes, efetivos e eficazes, tomando como referencial de

mercado as melhores práticas de mercado.

Maiores informações sobre o SEBRAEPREVIDÊNCIA podem ser obtidas no Portal

institucional www.sebraeprevidencia.com.br.

3. OBJETO

http://www.sebraeprevidencia.com.br.
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4. PRODUTO

Normas, Manuais Operacionais, Processos e respectivos manuais, bem como

recomendações e apontamentos decorrentes de avaliação de Riscos e Controles
Internos, Auditorias de Processos e de Sistemas e de Compliance, de modo a facilitar e

proporcionar maior segurança à gestão do Instituto.

A Empresa contratada deverá:
../ Diagnosticar a situação atual quanto à adequação e alinhamento dos

processos, manuais e arcabouço normativo, com base nos citados

instrumentos de governança bem como recomendações e apontamentos

decorrentes de avaliação de Riscos e Controles Internos, Auditorias de

Processos e de Sistemas e de Compliance;

../ Realizar workshop de nivelamento conceitual do projeto;

../ Atualizar/desenvolver processos e normativos e atualizar o Manual de

Governança;

../ Definir ferramenta, preferencialmente "free" para modelagem de

processos, compatível com o ambiente de tecnologia da informação

existente;

../ Revisão/Elaboração das Políticas de procedimentos da área de Tecnologia da

Informação

../ Atualizar a metodologia de gestão de processos, a arquitetura de processos /

cadeia de valor e respectivos modelos, considerando as práticas de

planejamento e gerenciamento de riscos e controles internos e sistemas

utilizados;

../ Modelar os processos e manualizá-Ios;
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6. COMPROMISSOS DO SEBRAE PREVIDÊNCIA

-/ Transferir a metodologia, modelos, manuais operacionais e normas para a

área gestora de documentação e para os gestores dos processos;

-/ Realizar operação assistida à implantação dos processos remodelados;

./ Realizar a atualização do Manual de Governança Corporativa à luz do modelo

de gestão definido, à luz do Planejamento Estratégico 2019-2022.

5. PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERViÇO
O prazo de vigência do contrato ou instrumento equivalente será de até 5 (meses)

meses, contados a partir da data de assinatura do Contrato de Prestação de Serviços.

6.1. Proporcionar as facilidades necessárias para que a Contratada possa

desempenhar os serviços dentro das normas estabelecidas pelo SEBRAE
PREVIDÊNCIA.

6.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos

empregados credenciados pela CONTRATADA.
6.3. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades

constatadas na execução dos serviços para que sejam adotadas as medidas

corretivas necessárias.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos

técnicos do SEBRAEPREVIDÊNCIA,atendendo de imediato as reclamações;
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7.2. 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 confidencial idade das informações;
7.3. Elaborar, dentro da melhor técnica e qualidade, os serviços necessários à

realização do objeto do Contrato.
7.4. Atender as solicitações do SEBRAEPREVIDÊNCIAcom a máxima presteza.

7.5. Responsabilizar-se pelos danos causados ao SEBRAE PREVIDÊNCIA ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato.
7.6. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus

empregados e prepostos, quando nas dependências do SEBRAEPREVIDÊNCIA

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;
7.7. Responsabilizar-se por todas asdespesas 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.

7.8. Atender a toda e qualquer solicitação de reformulação ou correção que se faça
necessária ao atendimento das necessidades do SEBRAEPREVIDÊNCIAno prazo

de vigência do Contrato.
7.9. 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.
7.10. Atender às determinações da fiscalização do SEBRAEPREVIDÊNCIA.

7.11. Manter entendimentos com o SEBRAEPREVIDÊNCIA objetivando evitar

transtornos e atrasos na execução dos serviços.
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7.12. Atender aos procedimentos internos do SEBRAEPREVIDÊNCIAcom relação a

estas atividades.

8. PAGAMENTO DOS SERViÇOS

9. CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA EMPRESA

B) Preço, com peso equivalente a 30%.

./ Valor total apresentado.

./ O pagamento será efetuado de acordo com o cronograma, a ser estabelecido

com a empresa contratada, de execução 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) .

./ Não haverá previsão de desembolso, pelo SEBRAEPREVIDÊNCIA,para despesas

com transporte, hospedagem, alimentação, entre outras .

./' Os honorários já devem estar acrescidos dos impostos (PIS,COFINSe ISS).

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.
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Diretor de Adm. e Investimentos
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Relativos à Regularidade Fiscal

• A contratação da empresa selecionada estará condicionada à entrega de

documentos e informações que comprovem regularidade fiscal e trabalhista.

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

BrasíliaDF,29 de agosto de 2018.
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