
4à 
SEBRAE 

1~Ita  PREVIDÊNCIA 
lar REFERÊNCIA 	SEGURIDADE 

NÚMERO/DATA 

TERMO DE 
	

04 21-06-18 

ORIGEM 

AÇÃO 

Contratação de serviços de consultoria atuarial. 

JUSTIFICATIVA 

O SEBRAE PREVIDÊNCIA — Instituto SEBRAE de Seguridade Social é uma Entidade Fechada 

de Previdência Complementar, criado pela Portaria n° 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 como art. 74, ambos da Lei Complementar n°109, e inciso IV do art. 

11 do Decreto n°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 (CN PB n°2004.0028-

83), cujos Patrocinadores são as vinte sete Unidades Estaduais (Unidades SEBRAE/UF), além 

da Unidade SEBRAE Nacional, sendo este o Patrocinador Principal, que compõem o Sistema 

SEBRAE, a ABASE (Associação Brasileira dos SEBRAE Estaduais) e o próprio Instituto SEBRAE 

de Seguridade Social, totalizando 30 (trinta Patrocinadoras). 

Em abril de 2018, o Plano SEBRAEPREV contava com 6.701 Participantes Ativos, 225 

Assistidos, 284 Autopatrocinados, 617 Participantes Vinculados, totalizando 7.834 

Participantes. Não Participantes do Plano SEBRAEPREV totaliza 250 empregados. 

O Plano SEBRAEPREV é classificado como de Contribuição Definida - CD, nos termos 

previstos nas normas em vigor. Anexo a este Termo de Referência segue o Regulamento 

vigente do Plano SEBRAEPREV. 

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 

serviços técnicos de consultoria especializada a gestão atuarial e respetiva 

responsabilidade técnica, atendendo as exigências legais. 
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Maiores informações sobre o SEBRAE PREVIDÊNCIA e sobre o Plano SEBRAEPREV podem 

ser obtidas no Portal institucional www.sebraeprevidencia.com.br. 

3. OBJETO 

Este Termo de Referência tem como objetivo a busca de qualidade e excelência na 

contratação de empresa especializada prestadora de serviços técnicos atuariais para 

atender ao disposto do Art. 18 da Lei Complementar n.° 109, de 29 de maio de 2001, 

através do qual a Entidade deverá processar avaliação atuarial com a finalidade de 

dimensionar o novo plano de custeio, com periodicidade mínima anual, a fim de 

estabelecer o nível de contribuição necessário à constituição de reservas garantidoras de 

benefícios, fundos, provisões e a cobertura das demais despesas, incluindo manifestação 

sobre as hipóteses atuariais e seus respectivos fundamentos, sobre os custos do plano e 

sua expectativa de evolução, tudo em conformidade com os critérios fixados pelo órgão 

regulador e fiscalizador. 

4. ESCOPO 

Compõem o escopo da prestação dos serviços: 

Validação dos dados cadastrais dos participantes e assistidos, inclusive indicando as 

regras de validação, os testes de consistências e conciliações, que a Entidade deverá 

proceder internamente, além de indicar a qualidade do cadastro fornecido. 

Elaboração de testes estatísticos de aderência das hipóteses e premissas atuariais, 

visando subsidiar a Entidade na definição daquelas que serão utilizadas nas 

avaliações atuariais, os quais deverão preceder a consecução das mencionadas 

avaliações atuariais anuais, e que serão executados em atendimento a legislação 

previdenciá ria vigente. 
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Simulações de impacto atuarial decorrente de alterações de hipóteses e premissas 

atuariais. 

Elaboração da Matriz de Risco Atuarial, de acordo com os riscos estudados, tendo 

atualização anual. 

Desenvolvimento e atualização de fatores atuariais, em face de alterações de 

hipóteses atuariais. 

Avaliação atuarial anual, emitindo relatório circunstanciado acerca dos resultados, e 

estabelecendo o plano de custeio, idêntico para todas as patrocinadoras, na forma 

definida pelo Regulamento do Plano e pelo órgão governamental competente. 

Apresentar Reservas Individualizadas de participantes e assistidos, inclusive 

relacionadas aos benefícios de risco. 

Elaboração e preenchimento anual da Demonstração Atuarial — DA no portal de 

Sistemas da PREVIC (Superintendência Nacional de Previdência Complementar), 

com a finalidade de encaminhamento ao órgão governamental competente, pelo 

SEBRAE PREVIDÊNCIA. 

Elaboração de fluxo projetado de contribuições normais e extraordinárias; 

pagamentos de benefícios programados e de risco; pagamento de resgates e 

portabilidades; constituição e utilização de fundos previdenciais; bem receitas e 

despesas administrativas. Os fluxos anuais devem estar posicionados ao final de cada 

exercício e ser projetados até a data estimada de pagamento do último benefício do 

plano. 

Emissão de Parecer Atuarial sobre as provisões matemáticas e Fundos demonstradas 

no balanço contábil anual da Entidade. 

Apresentação à Diretoria da Entidade e aos Conselhos Deliberativo e Fiscal dos 

resultados da avaliação atuarial anual. 

Elaboração e atualização de Nota Técnica Atuarial. 
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Participação em reuniões presenciais, quando demandadas pelo SEBRAE 

PREVIDÊNCIA 

Atendimento a eventuais demandas da Auditoria Externa. 

Atendimento a eventuais demandas das patrocinadoras e participantes. 

Atendimento a eventuais demandas, oriundas de fiscalização da PREVIC. 

Prestar consultoria e assessoria técnico atuarial sempre que consultados pela 

Entidade. 

Promover estudos de viabilidade para administração de novos planos. 

No caso de ingresso de patrocinadores, instituidores e novos planos, alterações 

regulamentes, pareceres e demais serviços relativos aos novos planos serão objeto 

de Termo Aditivo ao contrato decorrente deste Termo de Referência, nas mesmas 

bases de preços e condições a serem contratadas. 

5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

As questões abaixo visam obter informações sobre a empresa, porte, qualidade dos 

serviços e sua capacidade em estabelecer um relacionamento de longo prazo de forma a 

atender continuamente às necessidades da Entidade. 

A proposta comercial deverá ser acompanhada dos seguintes itens: 

Referência dos principais clientes e Atestado de Capacidade Técnica que evidencia a 

experiência da empresa na prestação de serviços listados na proposta. 

Lista de principais clientes Entidades Fechadas de Previdência Complementar e seus 

respectivos contatos. 

Comprovação de regularidade da empresa juntos aos órgãos municipais, estaduais e 

federais. 

Equipe técnica que será envolvida diretamente com o SEBRAE PREVIDÊNCIA, considerando 

pelo menos 2 (dois) atuários, com no mínimo 5 (cinco) anos de experiência, com pós- 
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graduação (lato ou stricto sensu) em áreas afins, contemplando o curriculum vitae e 
experiência de cada membro da equipe. 

Registro da empresa e dos atuários que comporão a equipe técnica no Instituto Brasileiro 
de Atuária - IBA 

PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

O prazo de vigência do contrato de prestação de serviços será de até 12 (meses), contados 

a partir da data de assinatura do instrumento contratual, podendo ser renovado por igual 

período até o limite de 60 (sessenta) meses. 

A CONTRATADA deverá apresentar propostas e cronogra ma de atividades. 

COMPROMISSOS DO SEBRAE 

6.1. Proporcionar as facilidades necessárias 

os serviços dentro das normas estabelecidas 

6.2. Prestar as informações e os esclarecimentos 

empregados credenciados pela CONTRATADA. 

6.3. Notificar a Contratada, 	escrito, por 

PREVIDÊNCIA 

para que a Contratada possa desempenhar 

pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA. 

que venham a ser solicitados pelos 

sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

para que sejam adotadas as medidas 

sobre os representantes da CONTRATADA. 

constatadas na execução dos serviços 

corretivas necessárias. 

6.4. Não exercer nenhum tipo de ingerência 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

técnicos do SEBRAE PREVIDÊNCIA atendendo de imediato as reclamações. 

8.2. Cumprir as atividades inerentes com profissionais especializados, assumindo total 

e exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de toda a legislação 
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aplicável ao serviço de que trata o presente instrumento, principalmente no que se 

refere à confidencia lidade das informações. 

8.3. Elaborar, dentro da melhor técnica e qualidade, os serviços necessários à realização 

do objeto do Contrato. 

8.4. Atender as solicitações do SEBRAE PREVIDÊNCIA com a máxima presteza. 

8.5. Responsabilizar-se pelos danos causados ao SEBRAE PREVIDÊNCIA ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato. 

8.6. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vitimas 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. 

8.7. 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. 

8.8. Atender a toda e qualquer solicitação de reformulação ou correção, objeto do 

contrato, que se faça necessária ao atendimento das necessidades do SEBRAE 

PREVIDÊNCIA, no prazo de vigência do Contrato. 

8.9. 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. 

8.10. Atender às determinações da fiscalização do SEBRAE PREVIDÊNCIA. 

8.11. Manter entendimentos com o SEBRAE PREVIDÊNCIA, objetivando evitar 

transtornos e atrasos na execução dos serviços. 

8.12. Atender aos procedimentos internos do SEBRAE PREVIDÊNCIA com relação a estas 

atividades, inclusive o seu Código de Princípios Éticos e de Conduta. 
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PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS 

O pagamento será efetuado mensalmente, com valor previamente determinado na 

proposta, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo SEBRAE 

PREVIDÊNCIA, com a comprovação da conclusão dos serviços contratados. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS E ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA 

COMERCIAL 

10.1 - A proposta comercial deverá contemplar ainda os seguintes itens: 

A metodologia utilizada para a avaliação atuarial. 

Os honorários deverão ser informados de forma segregada para cada uma das 

atividades descritas no Escopo. 

Caso a empresa não tenha sede na cidade do Brasília, os honorários deverão 

contemplar todas despesas previstas de deslocamento (alimentação, estadia, 

hospedagem e/ou diárias) que ocorrerão durante todas as etapas, incluindo, 

reuniões presenciais extraordinárias e conferências telefônicas para discussões com 

a equipe técnica, quando esta julgar necessário. 

Apresentar o custo total para os serviços, incluindo os impostos, taxas incidentes, 

despesas de viagens, de locomoção, de alimentação, de alocação e hospedagem. 

Apresentar custos separados para os serviços de demandas esporádicas, 

especificando o custo da hora de prestação de serviço extraordinário. 

10.2 - A proposta comercial deverá ser encaminhada para os endereços eletrônicos abaixo, 

até o dia 23/06/2018: 

sebraeprev@sebraeprev.com.br  
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11. CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA EMPRESA 

11.1 - As propostas recebidas serão avaliadas com base nos seguintes critérios: 

A) Técnica, com peso equivalente a 60%. 

1 Aderência da proposta a este Termo de Referência; 

1 Comprovação de experiência da organização em serviços similares; 

1 Consistência e Exequibilidade da proposta; 

S) Preço, com peso equivalente a 40%. 

I Valor total apresentado. 

11.2 — Relativos à Regularidade Fiscal 

1 A contratação da empresa selecionada estará condicionada à entrega de documentos e 

informações que comprovem regularidade fiscal e trabalhista. 

Brasília DF, 21 de junho de 2018. 

Edjair de Siquei 	Nes 	 Nikon Cesar d tIva 

Diretor-Presidente 	 Diretor de Seiuridade 
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