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ESTADO DE GOIÁS
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BRASIL CENTRAL

NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de serviço de consultoria visando assessorar a Fundação de Previdência Complementar do Brasil Central na transferência da
unidade gestora do Plano Goiás Seguro, conforme itens 3 e 4 deste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Em 2015, foi criada a Fundação de Previdência Complementar do Brasil Central - PREVCOM-BrC (Lei Estadual 19.179/2015), cujas atividades
iniciais ocorreram julho/2017, com a aprovação pela PREVIC do Plano de Benefícios Goiás Seguro – PGS (Portaria PREVIC nº 689/2017).

Desde então, em que pese várias ações da Entidade e dos patrocinadores ao ofertar o plano com a paridade contributiva, não se obteve adesão
suficiente para a sustentabilidade do plano até o momento, ademais a perspectiva de equilibrar a arrecadação de taxas e a despesa administrativa no curto ou
médio prazo é reduzida, tendo tais fatos sido apontados no Relatório Fiscal objeto da Ação Fiscal Direta Direcionada - AFDD dos procedimentos relacionados à
PREVCOM-BrC referente à Estrutura de Governança da EFPC, datado do dia 18 de dezembro de 2020.

Diante disso, foi criado um grupo de trabalho (GT) para estudar, articular e executar ações para promover a sustentabilidade do Regime de
Previdência Complementar do Estado de Goiás.  O grupo deu andamento à proposta anteriormente elaborada pela PREVCOM-BrC de alteração da Lei nº
19.179/2015, a fim de permitir a transferência do plano de benefícios para outra entidade de previdência complementar (EPC) ou, ainda, a adesão ao plano de
benefícios de outra EPC. Essa alteração foi aprovada recentemente pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.  

O Estado de GO tem buscado ações para manter o equilíbrio de suas contas. Nesse sentido, é desejável que a efetivação da transferência/adesão
do plano para outra EPC ocorra o quanto antes, gerando economia para os cofres públicos. Porém, a estruturação de um projeto que contemple a migração de
contribuintes e assistidos de Entidade de Previdência Complementar exige conhecimento especializado e experiência que os técnicos da PREVCOM-BrC não
possuem, até mesmo porque não lhes é exigido no dia a dia. Assim, há necessidade de apoio técnico especializado para que as atividades necessárias à
transferência/adesão para outra EPC sejam conduzidas com efetividade, de forma que possam ocorrer mais celeremente e de acordo com os normativos sobre o
assunto.

Neste contexto o Conselho Deliberativo da PREVCOM-BrC aprovou em sua 49ª reunião a presente contratação via procedimento licitatório.

3. DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS

3.1 A consultoria contratada deverá desenvolver as atividades relacionadas ao processo de transferência de gerenciamento do Plano de
Benefícios Goiás Seguro – PGS ou de adesão a plano de benefícios de outra EPC conforme os serviços discriminados no item 3.2 adiante. O diagrama a seguir
mostra uma visão geral do processo estruturado para a transferência do PGS, englobando uma etapa preliminar de “E0 ESCOLHA DA EPC” e as demais etapas
relacionadas diretamente à transferência (E1 a E4), cujas atividades se encontram detalhadas no anexo 01.

VISÃO GERAL DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA
 

                               

3.1 Os serviços de consultoria englobarão os seguintes itens:
3.1.1 Apoio técnico para a coordenação de atividades para elaboração de estudo técnico apto a fundamentar a seleção de uma nova EPC para

gerenciar o Plano de benefícios “GOIÁS SEGURO”, no qual seja definido o modelo de gestão mais adequado;
3.1.2 Assessoria para a realização de processo seletivo de natureza pública, balizado em critérios objetivos previamente estabelecidos, bem como

na legislação estadual e federal pertinente, com a finalidade de fundamentar a decisão do Poder Público estadual na escolha da nova EPC;
3.1.3 Assessoria na instrução e acompanhamento integral do processo de transferência de gerenciamento do PGS, até a homologação final junto

à PREVIC;
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3.1.4 Emissão de Pareceres/Notas Técnicas, incluindo subsídios para eventual defesa administrativa ou extrajudicial referente ao processo de
transferência de gestão.

4. ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO

 
4.1 O apoio técnico para a coordenação de atividades para a elaboração de estudo técnico, envolve os seguintes SUBITENS, relacionados à

etapa preliminar “E0 ESCOLHA DA EPC” :
 
a) estabelecimento de requisitos de participação, parâmetros classificatórios e critérios objetivos para seleção da EPC destino;
b) desenvolvimento do instrumento formal de convite/chamamento público a Entidades postulantes, observada a estrutura legal e normativa do

Estado de Goiás;
c) elaboração e aplicação de questionário de avaliação técnica a ser aplicado junto às Entidades que atendam aos requisitos classificatórios;
d) estabelecimento de métrica quantitativa para cada critério objetivo, para fundamentar o processo seletivo;
e) definição do processo para a escolha da EPC destino, a ser submetido à aquiescência dos representantes do Poderes e Órgãos autônomos do

Estado de Goiás.
 
4.2 A assessoria para a realização do processo seletivo de natureza pública, envolve os seguintes SUBITENS, relacionados à etapa preliminar

“E0 ESCOLHA DA EPC”:
a) avaliação quantitativa e qualitativa das EPC classificadas com base nos requisitos classificatórios;
b) classificação e ordenação das propostas mais vantajosas com base nos critérios objetivos da seleção;
c) elaboração de relatório descritivo de todo o processo, finalizado com proposição fundamentada de escolha da nova EPC, a ser submetido à

decisão da autoridade competente, inclusive com comparativo de entidades relacionadas e de suas estruturas de governança.
 
4.3 A assessoria na instrução e acompanhamento integral do processo de transferência, envolve os seguintes SUBITENS, relacionados às etapas

“E1 CIÊNCIA AOS PARTICIPANTES E AOS ASSISTIDOS”, “E2 ELABORAÇÃO DO PT”, “E3 ELABORAÇÃO DO TT E RT” e “E4 EFETIVAÇÃO DA
TRANSFERÊNCIA”:

a) subsídios à Prevcom-BrC na elaboração de campanha de comunicação junto aos atuais participantes e assistidos;
b) assessoria para elaboração de todos os documentos necessários à instrução do processo junto à PREVIC;
c) elaboração de cronograma relativo ao processo de transferência de gestão em articulação com a Prevcom-BrC e a EPC destino;
d) realização de ponto de controle periódico (mínimo quinzenal) junto à Prevcom-BrC, relativamente ao cumprimento do cronograma de

atividades;
e) acompanhamento das EPC em reuniões junto à PREVIC, caso necessário, para certificação da correção e adequação do processo.
f) avaliação crítica do processo e acompanhamento após a homologação por parte da PREVIC, de forma a garantir a integridade contábil,

financeira e econômica do PGS, até a sua total absorção por parte da nova EPC;
g) orientação à nova EPC na elaboração de campanha de comunicação junto aos participantes e assistidos.
h) A emissão de Pareceres/Notas Técnicas envolve os seguintes SUBITENS, que poderão ser demandados em qualquer das etapas do processo:
i) emissão de Pareceres Técnicos relativos à transferência de gestão do PGS, sob demanda, para a instrução de processos;
j) fornecimento de subsídios técnicos, sob a forma de nota ou parecer técnico, para eventual defesa administrativa ou extrajudicial referente ao

processo de transferência até a homologação final da PREVIC;
l) avaliação/reavaliação atuarial e a emissão de nota técnica atuarial, se necessário.
 

5. ESTIMATIVA DE CUSTO

Esta estimativa teve como base os orçamentos prévios enviados pelas empresas do segmento que foram consultadas. Assim, o valor total
estimado para os serviços abrangendo os 4 itens foi de R$ 398.166,67 (trezentos e noventa e oito mil e cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

Todavia, a Diretoria Executiva da PREVCOM-BrC, considerando a necessidade em reduzir os gastos e adequar o valor da contratação ao
orçamento aprovado no ano de 2021, decidiu adotar como valor máximo a ser admitido na licitação o menor preço orçado no valor de R$ 181.200,00 (cento e
oitenta e um mil e duzentos reais), o qual deverá constar como critério de aceitabilidade da proposta no futuro instrumento convocatório.

O quadro abaixo mostra a distribuição percentual estimada entre os itens que compõem os serviços:

ITEM/SUBITEM DO SERVIÇO MÉTRICA % DO
ITEM

Apoio técnico para a coordenação de atividades para a elaboração de estudo técnico com:
 
a) estabelecimento de requisitos de participação, parâmetros classificatórios e critérios objetivos para seleção da EPC destino;
b) desenvolvimento do instrumento formal de convite/chamamento público a Entidades postulantes, observada a estrutura legal e
normativa do Estado de Goiás;
c) elaboração e aplicação de questionário de avaliação técnica a ser aplicado junto às Entidades que atendam aos requisitos
classificatórios;
d) estabelecimento de métrica quantitativa para cada critério objetivo, para fundamentar o processo seletivo;
e) definição do processo para a escolha da EPC destino, a ser submetido à aquiescência dos representantes do Poderes e Órgãos
autônomos do Estado de Goiás.

ESTIMATIVA DO  ESFORÇO
PARA O ITEM (%)

.

20% DO
TOTAL

 

Assessoria para a realização do processo seletivo de natureza pública com:
 
a) avaliação quantitativa e qualitativa das EPC classificadas com base nos requisitos classificatórios;
b) classificação e ordenação das propostas mais vantajosas com base nos critérios objetivos da seleção;
c) elaboração de relatório descritivo de todo o processo, finalizado com proposição fundamentada de escolha da nova EPC, a ser
submetido à decisão da autoridade competente, inclusive com comparativo de entidades relacionadas e de suas estruturas de
governança.

ESTIMATIVA DO  ESFORÇO
PARA O ITEM (%)

 

30% DO
TOTAL

Assessoria na instrução e acompanhamento integral do processo de transferência com:
 
a) subsídios à Prevcom-BrC na elaboração de campanha de comunicação junto aos atuais participantes e assistidos;
b) assessoria para elaboração de todos os documentos necessários à instrução do processo junto à PREVIC;
c) elaboração de cronograma relativo ao processo de transferência de gestão em articulação com a Prevcom-BrC e a EPC destino;
d) realização de ponto de controle periódico (mínimo quinzenal) junto à Prevcom-BrC, relativamente ao cumprimento do
cronograma de atividades;

ESTIMATIVA DO  ESFORÇO
PARA O ITEM (%)

 

30% DO
TOTAL
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e) acompanhamento das EPC em reuniões junto à PREVIC, caso necessário, para certificação da correção e adequação do processo.
f) avaliação crítica do processo e acompanhamento após a homologação por parte da PREVIC, de forma a garantir a integridade
contábil, financeira e econômica do PGS, até a sua total absorção por parte da nova EPC;
g) orientação à nova EPC na elaboração de campanha de comunicação junto aos participantes e assistidos.

Emissão de Pareceres/Notas Técnicas(1):
ESTIMATIVA DO  ESFORÇO

PARA O ITEM (%)

ATÉ 20%
DO

TOTAL
a) emissão de até 6 (seis) Pareceres Técnicos relativos à transferência de gestão do PGS, sob demanda, para a instrução de
processos;

POR PARECER TÉCNICO -  6
unidades.  

b) elaboração, sob demanda, de até 2 notas ou pareceres com subsídios técnicos para eventual defesa administrativa ou extrajudicial
referente ao processo de transferência até a homologação final da PREVIC;

POR PARECER/NOTA  DE
SUBSÍDIO TÉCNICO – 2

unidades.
 

c) avaliação/reavaliação atuarial e a emissão de até 02 notas técnicas atuariais, se necessário. POR NOTA TÉCNICA – 2
unidades.  

Valor Total Estimado do Serviço 100% do
Total

(1) O serviço de emissão de Pareceres/Notas Técnicas será pago somente se houver demanda por parte da PREVCOM-BrC.
O valor unitário e o respectivo valor total (valor unitário * quantidade) para os subitens “a”, “b” e “c” do item “Emissão de

Pareceres/Notas Técnicas” acima deverá ser detalhado pelo licitante a fim de que as ordens de serviço possam especificar qualquer desses subitens e a
sua quantidade demanda.

6. DAS ORDENS DE SERVIÇO E DOS PAGAMENTOS

6.1 Cada Ordem de Serviço será planejada pela PREVCOM-BrC em conjunto com a contratada e poderá demandar um ou mais item/subitem
para uma etapa específica ou para várias etapas do processo de transferência.

6.2 O pagamento dos serviços prestados ocorrerá após o cumprimento dos itens/subitens constantes de Ordem de Serviço e aceite por parte da
PREVCOM-BrC.

6.3. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme este Termo de Referência.
6.3.1 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal.

6.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e
essenciais do documento, tais como:

6.4.1. o prazo de validade;
6.4.2. a data da emissão;
6.4.3. os dados do Contrato e da PREVCOM-BrC;
6.4.4. o período de prestação dos serviços;
6.4.5. o valor a pagar; e
6.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

6.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado
até que a empresa eventualmente contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a PREVCOM-BrC;

6.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
6.7. Antes de cada pagamento à empresa eventualmente contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das condições de

habilitação exigidas no Edital.
6.8. Constatando-se a situação de irregularidade da empresa eventualmente contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que,

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a
critério da PREVCOM-BrC,

6.9. Previamente, a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão temporária de participação em
licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público.

6.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a PREVCOM-BrC deverá comunicar aos órgãos responsáveis
pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da empresa eventualmente contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

6.11. Persistindo a irregularidade, a PREVCOM-BrC deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada à empresa eventualmente contratada a ampla defesa.

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA

7.1 A contratada deverá contar com equipe técnica contendo no mínimo 1 (um) atuário inscrito junto ao Instituto Brasileiro de Atuária (IBA).
7.2 A contratada deverá comprovar, por meio de Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, a

execução de serviços com características e complexidades similares às do objeto desta contratação por parte de profissional(is) com vínculo com a organização
licitante. Ou seja, serviços de consultoria técnica em operação de transferência de gerenciamento de planos de benefícios entre entidades, de acordo com a
Resolução CNPC Nº 25 DE 13/09/2017, inclusive em relação aos procedimentos necessários para o registro da transferência junto à PREVIC.

7.3 A comprovação requerida no parágrafo anterior poderá ser apresentada por meio de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica
Profissional.

7.4 A consultoria deverá apresentar comprovação do vínculo do(s) profissional(is) mencionado(s) nos parágrafos anteriores com a organização
por meio de um dos seguintes documentos:

7.4.1 Contrato Social (quando se tratar de sócios da empresa);
7.4.2 Carteira de Trabalho e Previdência Social;
7.4.3 Certidão comprovando a inscrição do profissional no quadro técnico da consultoria, emitida pelo respectivo Conselho Profissional;
7.4.4 Contrato de Trabalho;
7.4.5 Contrato de Prestação de Serviços.
7.4.6 Declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado.

7.5 O(s) profissional(is) indicado(s) na qualificação técnica deverão necessariamente ser alocado(s) durante toda a execução dos serviços, caso a
licitante venha a ser contratada. Em caso de necessária substituição, justificada pela contratada, deverá(ão) ser alocado(s) outro(s) profissional(is) com a mesma
qualificação técnica exigida neste Termo de Referência, a qual deverá ser comprovada pela contratada.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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8.1 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa executar os serviços objeto do presente Termo de Referência, permitindo
o acesso dos profissionais da CONTRATADA às suas dependências.

8.2 Designar servidor responsável pela fiscalização e o acompanhamento do cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada.
8.3 Executar ou providenciar a execução dos serviços de sua responsabilidade para que não prejudiquem a execução dos trabalhos da

CONTRATADA.
8.4 Fornecer à CONTRATADA todo tipo de informação interna essencial ao atendimento do objeto do presente Termo de Referência.
8.5 Comunicar prontamente à CONTRATADA qualquer anormalidade na execução do objeto, podendo recusar o recebimento, caso não esteja

de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência.
8.6 Promover o acompanhamento e a fiscalização do objeto do presente Termo de Referência, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando

em registro próprio as falhas detectadas.
8.7 Conferir toda a documentação técnica gerada e apresentada durante a execução do serviço o do objeto do presente Termo de Referência,

efetuando o seu atesto quando a mesma estiver em conformidade com os padrões de informação e qualidade exigidos.
8.8 Homologar quando os mesmos estiverem de acordo com o especificado neste Termo de Referência.
8.9 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 Executar todos os serviços nos prazos e condições estabelecidas neste Termo de Referência.
9.2 Ser responsável por todas as obrigações e encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais da execução do CONTRATO com a

Contratante.
9.3 Assumir inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados por seus empregados ou por terceiros sob sua responsabilidade,

por negligência, imprudência ou imperícia, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a atuação da fiscalização da Contratante.
9.4 Responsabiliza-se por realizar os serviços solicitados, conforme especificações contidas na(s) Ordem(ns) de Serviços emitidas pela

CONTRATANTE, obedecendo os prazos estipulados.
9.5 Responsabilizar-se, perante os regimes legais de contratação trabalhista, por todos os profissionais porventura envolvidos na execução de

serviços definidos neste Termo de Referência.
9.6 Disponibilizar durante a vigência do Contrato, um Preposto que servirá de interface junto a Contratante para o bom andamento e

cumprimento integral do objeto deste Termo de Referência.
9.7 Manter, durante o período de vigência do CONTRATO, todas as condições que ensejaram a contratação, particularmente no que tange a

regularidade fiscal, desempenho e capacidade técnica operativa.
9.8 Dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade verificada na execução dos serviços, bem como prestar todos os

esclarecimentos solicitados pela Contratante.
9.9 Manter sigilo absoluto sobre documentos elaborados e informações obtidas dentro das instalações da Contratante.

10. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução total será de até 18 (doze) meses após a emissão da primeira ordem de serviço.
 

Anexo 01

Etapas do Processo de Transferência PGS

Detalhamento das Atividades

E0 ESCOLHA DA EPC (PRELIMINAR)
 

E1 CIÊNCIA AOS PARTICIPANTES E AO CONTROLADOR E E2 ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRANSFERÊNCIA (PT)
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E3 ELABORAÇÃO DO TERMO E DO REQUERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA (TT E RT)

E4 EFETIVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA
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Diretoria Executiva

Documento assinado eletronicamente por NELSON HIDEAKI FUJIMOTO, Diretor (a) Presidente, em 22/01/2021, às 10:56, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da
Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por MURILO LUCIANO SOUZA BARBOSA, Diretor (a), em 22/01/2021, às 10:57, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da
Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000017596193 e o código CRC 6F6A7A40.

 AVENIDA PRIMEIRA RADIAL Nº 586 - Bairro SETOR PEDRO LUDOVICO - CEP 74820-300 - GOIANIA - GO - BLOCO 4, 5º ANDAR, SALA 13
(62)3201-6011
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