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TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018

1. OBJETO: 

O presente  instrumento  tem por  objeto  a  contratação  de  empresa especializada na  prestação de

serviços técnicos na área atuarial, com realização de consultoria permanente atuarial, avaliações

atuariais anuais e disponibilização de software previdenciário.

1.1. Detalhamento das atividades a serem desemprenhadas:

1.1.1. Serviços técnicos na área atuarial:

a) Reservas matemáticas de benefícios concedidos e a conceder, o plano anual de custeio e o parecer

atuarial conclusivo;

b) Avaliação o passivo atuarial no balanço patrimonial;

c) Cálculo das Reservas Técnicas mensalmente, a partir da movimentação mensal, concessão de novos

benefícios previdenciários e cancelamentos, e deverá contabilizar no seu passivo as seguintes reservas:

I- Reservas para Oscilação de Riscos (ROR)

II- Reserva Matemática de Benefícios Concedidos (RMBC)

III- Reservas Matemática de Benefício a Conceder (RMBaC)

IV- Reserva de Benefícios a Regularizar (RbaR)

V- Reserva de Riscos não Expirados (RRNE)

d) Conferência do balancete mensal;

e)  Preenchimento  do  Demonstrativo  de  Resultados  da  Avaliação  Atuarial  –  DRAA,  a  ser  enviado

anualmente pelo INPREV;

f) Fluxo Financeiro do Fundo de Previdência anexando os quadros com a evolução provável:

I- Dos Atuais aposentados

II- Dos Atuais pensionistas

III- Das aposentadorias iminentes

IV- Das aposentadorias não iminentes, facultativas, compulsórias ou por invalidez.

V- Dos novos pensionistas

VI- Das receitas de contribuição
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VII- Das despesas com pagamento de benefícios; e

VIII- Das reservas técnicas ou do Fundo de Previdência

g) Elaboração da Nota Técnica Atuarial, que tem por objetivo estabelecer as bases técnicas, estatísticas e

atuariais a serem aplicadas nos cálculos das reservas técnicas e taxas de contribuição;

h)  Prestação  permanente  de  assistência  na  área  técnico  atuarial,  dirimindo  e  esclarecendo  dúvidas

pertinentes;

i) Acompanhamento em reuniões fora do domicílio do INPREV;

j) Realização de estudos do fluxo financeiro atuarial envolvendo o passivo e ativo do INPREV;

k) Realização sempre que necessário de estudos de impacto atuarial quando apresentado modificação ou

majoração no quadro de pessoal;

l) Estudos necessários visando dação em pagamento para diminuição do déficit atuarial com bens imóveis

da municipalidade;

m) Elaboração do demonstrativo das Projeções Atuariais previdenciários para os próximos 35 anos, com

finalidade do Município Art. 53 § 1. Inciso II da lei de Responsabilidade Fiscal;

n) Verificação a tendência de aumento na expectativa de vida dos beneficiários e o seu impacto no fundo

de previdência;

o) Definição de cadastro de dados estatísticos, fundamentais para o acompanhamento atuarial dos custos

dos benefícios;

p) Análise Contábil dos balancetes patrimoniais mensais;

q) Apresentação de Estudos de Cenários objetivando alteração do atual Sistema Previdenciário;

r) Auxílio administrativo na montagem de encaminhamento atuarial à Subsecretaria dos Regimes Próprios

de Previdência Social da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda;

s) Realização de fluxos atuariais exigidos pela Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social

da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, e ao Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais – TCE-MG, demonstrando Solvência e Liquidez do Plano Atuarial;

t) Apresentação proposta de ajuste na metodologia e elaboração dos cálculos do fundo de previdência,

quando estas não mais representarem a realidade existente do plano de previdência;

u)  Análise  Atuarial  e  montagem  de  processo  administrativo  objetivando  incorporação  imobiliária  ao

patrimônio do INPREV;

v) Visitas regulares do atuário para além de análise do balancete mensal, análise do quadro financeiro,

estatístico  e  atuarial  do  INPREV,  participar  de  reuniões  dos  conselhos  de  administração  e  fiscal

esclarecendo  e  orientando  pontos  de  interesse  de  aspectos  atuariais  no  município,  para  tomada  de

decisões administrativas visando com antecipação o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema.
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1.1.2.  Serviços  técnicos  para  disponibilização  de  software  previdenciário,  contemplando  a  instalação,

treinamento, manutenção e atualização mensal, atendendo a rotina previdenciária a seguir:

a) Sistema desenvolvido e executado totalmente em plataforma Web (executado e compatível com os

navegadores, existentes no mercado) para acesso em qualquer lugar e a qualquer momento;

b) Banco de dados padrão SQL (Structured Query Language) com a tecnologia Cloud (armazenamento

nas nuvens);

c) Sistema compatível com o cadastro de servidores em atividade, aposentados e pensionistas;

d) Cadastro de Carreiras;

e) Cadastros de Cargos configuráveis para cada tipo de aposentadoria (comuns e especiais);

f) Cadastro de dados pessoais, de dependentes e de empregos e experiências anteriores;

g) Possibilidade de cadastro de afastamentos, férias e faltas para o cômputo de tempo de contribuição;

h) Possibilidade de cadastramento de faltas no cadastro das experiências anteriores;

i) Campo para armazenamento da fotografia digital do servidor;

j)  Flexibilidade do sistema na criação e disposição na tela,  de campos de armazenamento de dados

específicos  para  a  necessidade  particular  do  contratante,  sem  a  necessidade  de  intervenção  na

programação do sistema;

k) Rotinas de inclusão, alteração e exclusão de dados com registro de atividades por usuário, com o

propósito de acompanhar e gerenciar os usuários que manipulam o sistema de dados;

l) Cadastro e controle de usuários, definindo quais as rotinas que determinados usuários podem acessar,

incluir, alterar ou excluir dados;

m) Checagem dos dados dos servidores do cadastro com os dados do SISOBI (Sistema de Controle de

Óbitos), de pelo menos 10 (dez) anos passados;

n) Checagem de dados com o SISOBI (Sistema de Controle de Óbitos), por exatidão e por semelhança,

maximizando a eficácia do processo de detecção de óbitos do quadro;

o) Possibilidade de criação e alteração de relatórios personalizados no sistema, sem a necessidade de

intervenção na programação do aplicativo;

p) Possibilidade de criação de filtros personalizáveis para agilizar a busca de servidores, para acesso em

tela e impressão em relatórios;

q)  Processo de realização de memória  de cálculo (cálculo  da aposentadoria,  enquadrando o servidor

conforme legislação pertinente);

r) Cálculo do valor da média de benefício de aposentadoria, conforme legislação, podendo ser calculado

com índices de correção atuais, bem como realização de cálculos retroativos;

s) Emissão de relatório das contribuições utilizadas no processo de cálculo da média de benefício de

aposentadoria, contendo valores da época, índice aplicado e valor atualizado, bem como média calculada;
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t) Possibilidade de inclusão e identificação no cadastro de contribuições previdenciárias vertidas a outros

órgãos, para que faça parte do processo de cálculo da média de benefício de aposentadoria;

u) Emissão de documento de “Memória de Cálculo” para anexar a processos de aposentadoria;

v) Emissão de relatório do tipo “Previsão de Aposentadoria”, demonstrando claramente as prováveis datas

de aposentadoria de cada servidor, conforme regras e legislação aplicada a ele;

w) Emissão de relatório de “Termo de Opção”, demonstrando claramente ao servidor, quais as regras em

que ele se enquadra para que possa expressamente escolher a que melhor lhe convenha;

x) Emissão de relatório onde constem, por período selecionado, quais servidores terão direito a concessão

de benefícios de aposentadoria, bem como a abono de permanência;

y) Disponibilização do processo de cálculo de aposentadoria através de processo de simulação, na web,

para que qualquer servidor possa, sozinho, simular a sua aposentadoria on-line;

z) Disponibilização de processo on-line (Web) de recadastramento de servidores, com controle de acesso,

identificação  de  recadastrados,  processo  de  abertura  (início)  e  fechamento  (finalização)  de

recadastramento e atualização dos dados do banco de dados principal do sistema automaticamente;

a1) Possibilidade de catalogação, acesso, visualização e impressão de documentos digitais (documentos

escaneados,  fotografados ou editados)  no banco de dados do sistema,  vinculados especificamente a

servidores;

b2) Aplicativo tipo “Mobile” para acesso, inclusão, alteração e exclusão de dados do cadastro, captura de

foto, inclusão, alteração e exclusão de dependentes, para o processo de recadastramento de servidores

aposentados e pensionistas quando da necessidade de visita a servidor com incapacidade de locomoção.

2. JUSTIFICATIVA:

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV necessita manter

o cadastro de seus servidores aposentados e pensionistas, bem como dos servidores ativos vinculados ao

sistema, formando uma base de dados consistente para elaboração de cálculos atuariais, checagem de

dados do SISOBI (Sistema de Controle de Óbitos), recadastramentos, emissão de memórias de cálculo e

previsões  de  aposentadorias,  dentre  outras  funções  de  natureza  administrativa  e  gerencial,  inclusive

realização das avaliações, estudos e acompanhamentos atuariais.

Varginha, 11 de setembro de 2018.

Edson Crepaldi Retori
Diretor-Presidente
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