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Termo de Referência – Anexo I

Edital de Licitação n°01/2020
Pregão Presencial n°012020

I - Justificativa Da Contratação

O presente Termo de Referência visa subsidiar  a contratação de empresa para  prestação de serviços  de 
capacitação e assessoria técnica especializada ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 
Varginha - INPREV.

O intuito  da  contratação  é  disponibilizar  empresa  especializada  para  contínuo aperfeiçoamento  da  gestão 
administrativa, da legislação e normativas previdenciárias locais,  dos processos administrativos, de benefícios e 
recursos humanos, além de assegurar continuamente o acesso a consultores especialistas em gestão e assuntos 
técnicos e jurídicos por meio de capacitações em temas relevantes ao bom funcionamento do Instituto.

Diversos  órgãos  da  Administração  Pública  têm  empenhado  esforços  no  aperfeiçoamento  da  gestão 
previdenciária,  buscando aumentar a eficiência e qualidade dos serviços prestados aos seus segurados.  É um 
processo  complexo,  contínuo  e  demorado,  que  envolve  todos  os  colaboradores  e  implica  em  constante 
aprimoramento da equipe e instituição.

A contratação de empresa com know-how em gestão previdenciária, permitirá o aprimoramento e ampliação do 
conhecimento do corpo diretivo e operacional do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 
Varginha - INPREV, além de auxiliar no aperfeiçoamento da gestão, nos serviços técnico operacionais e constantes 
melhorias das normativas internas.

O  atendimento  de  consultores  especialistas  em  Regime  Próprio,  evitará  decisões  contrárias  ao  bom 
desenvolvimento  das  atividades  e  eventuais  equívocos  da  administração  na  condução  e  fortalecimento  da 
Administração, sobretudo na atual conjuntura após a reestruturação do sistema previdenciário brasileiro.

Para a ampliação do conhecimento dos servidores, dos gestores e conselheiros, pretende-se a capacitação nos 
assuntos relativos à gestão dos benefícios previdenciários, gestão financeira, gestão jurídica e administrativa.

Todo o conjunto, certamente, permitirá o atendimento eficaz dos serviços contínuos da instituição, atingindo sua 
finalidade,  com a  correta  regulação  e  aprimoramento  do  atendimento,  processos,  normativas,  legislação  e  da 
Governança Corporativa, atualmente tão requerida pelos órgãos públicos.

II - Objeto E Condições Exigidas

Constitui objeto do presente termo de referência a contratação de empresa para prestação de serviços de 
capacitação e de assessoria técnica especializada ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município 
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de  Varginha  -  INPREV,  pelo  prazo  de  12  (doze)  meses,  com  visitas  bimestrais  na  sede  da  CONTRATADA, 
contemplando os seguintes serviços gerais, detalhados nos itens específicos deste instrumento:

1. Assessoria técnica especializada, com resolução de divergências e emissão de Notas Técnicas nos assuntos e 
procedimentos administrativos da autarquia de alta complexidade, relativos à gestão de benefícios previdenciários, 
auxiliando os gestores, diretores e a procuradoria que atende o RPPS; 

1.1 Os serviços de assessoria técnica especializada e orientação aos servidores, dirigentes e gestores da Autarquia 
Previdenciária, atende o seguinte:

a) Assessoria e orientação nos procedimentos administrativos da autarquia relativos à benefícios previdenciários, com 
auxílio na formalização de processos, elaboração de documentos, termos, além da emissão de nota técnica digital 
nos assuntos pertinentes ao tema; e

b) Assessoria e orientação nos demais processos administrativos relativos à  administração e/ou recursos humanos, 
com emissão de notas técnicas digitais com conclusão quanto aos assuntos estatutários,  de lei  local,  e outros 
pertinentes ao tema.

1.2 Na prestação dos serviços deverá ser observada a forma de atendimento previsto neste termo de referência, a 
utilização de plataforma online e os demais requisitos relativos ao atendimento previsto neste termo de referência, 
disponibilizado pela CONTRATADA.

2. Análise,  revisão,  elaboração e aprimoramento da legislação e normativas internas do Regime Próprio de 
Previdência Social  – RPPS, visando a adequação das legislações municipais às legislações federais  e demais 
normativas nacionais, bem como as relativas à concessão dos benefícios previdenciários, inscrição de dependentes, 
estruturação do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, regimento interno dos Conselhos e as que vierem 
a surgir para o adequado e correto funcionamento do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município 
de Varginha - INPREV; 

2.1 A revisão da legislação do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV 
e  aprimoramento  de  normativas,  contempla  a  análise  geral  da  legislação  previdenciária  e  sua  adaptação  às 
legislações federais, e demais normativas nacionais e o aperfeiçoamento da gestão previdenciária, atendendo o 
seguinte:

a) Análise geral da legislação do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV, 
e sua adaptação às legislações federais  e demais normativas nacionais,  visando o aperfeiçoamento da gestão 
previdenciária, contemplando a explanação ao poder Executivo e Legislativo sobre as mudanças realizadas na nova 
minuta da Lei, quando necessário; e 

b) Análise, revisão e  elaboração de decretos, resolução e demais normativas relativas à concessão dos benefícios 
previdenciários,  inscrição  de  dependentes,  estruturação  do  Conselho  de  Administração  e  do  Conselho  Fiscal, 
regimento interno dos Conselhos e as que vierem a surgir para o adequado e correto funcionamento do Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV.
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2.2  As  minutas  normativas  a  serem desenvolvidas  deverão observar  as  normas técnicas,  além de contemplar 
melhorias na gestão previdenciária, com discussão com os gestores, servidores, poder Legislativo, poder Executivo 
e  entidades  de  classes  indicados  pelo  Instituto.  Dentre  os  assuntos  das  normativas,  deverá  ser  elaborado 
regulamento específico quanto à concessão de benefícios previdenciários e programas de pré e pós aposentadoria, 
abrangendo as atividades desenvolvidas a favor de seus beneficiários.

2.3 A revisão da legislação do Instituto deverá ser realizada sempre que houver alteração das normas nacionais, a 
critério dos gestores do RPPS ou por indicação do próprio consultor técnico da CONTRATADA, quando necessária a 
correção dos dispositivos legais ou o aperfeiçoamento da gestão previdenciária.

a) Na proposição da reforma da legislação do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 
Varginha  -  INPREV,  a  empresa  deverá  disponibilizar  o  assessoramento  para  explanação  do  projeto  ao  poder 
Executivo e Legislativo sobre as mudanças realizadas na nova minuta da Lei,  respeitada as horas e forma de 
atendimento previsto neste termo de referência.

2.4  A análise,  revisão  e  elaboração  de  decretos,  resoluções  de  demais  normativas  relativas  ao  Instituto  de 
Previdência  dos  Servidores  Públicos  do  Município  de  Varginha  -  INPREV,  deverá  ser  realizada  a  critério  dos 
gestores do RPPS ou por indicação do próprio consultor técnico da CONTRATADA, quando necessária a correção 
dos dispositivos ou o aperfeiçoamento da gestão previdenciária.

a) Na proposição de alteração ou nova normativa, sempre que se fizer necessário, de acordo com a complexidade 
da matéria, a empresa deverá disponibilizar o assessoramento para explanação da minuta normativa ao Conselho 
de Administração, respeitada as horas e forma de atendimento previsto neste termo de referência.

3. Capacitação  e  treinamento dos  servidores,  gestores  e  membros  dos  órgãos  deliberativos  do  Instituto  de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV, por meio de 32 (trinta e duas) horas em 
palestras e/ou cursos temáticos.

3.1  As  capacitações,  cursos  e  treinamentos  deverão  ser  realizadas  presencialmente em  local  indicado  pela 
CONTRATANTE, com total de 32 (trinta e duas horas) de carga horária, em datas estabelecidas em comum acordo 
entre  as  partes,  levando-se  em  consideração  a  disponibilidade  dos  participantes  e  dos  consultores  da 
CONTRATADA.

3.2 A CONTRATADA deverá disponibilizar apostilas e certificados de conclusão do curso, devidamente impressos, 
para até 20 participantes por curso, caso exceda, a CONTRATANTE providenciará a impressão por meio do arquivo 
em formato PDF - Portable Document Format disponibilizado pela CONTRATADA.

3.3  Os  cursos  serão  realizados  nos  dias  e  horários  designados  pela  CONTRATANTE  respeitando-se  a 
disponibilidade  dos  consultores  da  CONTRATADA,  devendo  as  programações  e  conteúdo programático  serem 
estabelecida em comum acordo entre as partes, respeitando-se a quantidade prevista neste termo de referência 
conforme item 3.1, nos seguintes temas:

a) Formação para Conselheiros, com visão completa de suas atribuições, responsabilidades, funcionamento do RPPS 
e regras de aposentadoria;
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b) Regime previdenciário dos servidores públicos, com as alterações constitucionais no RPPS: EC 20/98; EC 41/2003; 
EC 47/2005, EC 70/2012, EC 103/2019 e outras que vierem a surgir no decorrer do contrato;

c) Aposentadoria por incapacidade, aposentadorias especiais e a aposentadoria dos professores e dos especialistas 
da educação (Lei 11.301 e a ADI 3772), com aspectos relativos à formalização dos processos e juridicidade prática;

d) Gestão previdenciária,  com visão completa aos servidores que trabalham com a previdência municipal  sobre o 
RPPS, formalização de processos, regras de aposentadoria, cálculo de benefícios e normativas aplicáveis;

e) Base de contribuição e aspectos relativos ao cálculo dos proventos de aposentadoria, com análise da legislação 
local, critérios de incorporação, aspectos jurídicos e jurisprudenciais;

f) Aspectos práticos jurídicos aplicáveis ao RPPS, com discussão quanto às decisões judiciais, dos tribunais de contas 
e as repercussões gerais dos Tribunais Superiores;

3.3.1  Os  temas  dos  cursos  poderão  ser  revisados  em  comum  acordo entre  as  partes,  sempre  levando  em 
consideração a necessidade da CONTRATANTE e a consonância com o objeto desse Edital.

4. Da forma de atendimento e os requisitos da plataforma on-line

4.1. O recebimento de processos e envio das notas técnicas deverá ser realizado por acesso em ambiente web, por  
meio de ferramenta de Gestão Eletrônica de Documentos – GED, que além do gerenciamento dos arquivos, permita 
também o gerenciamento dos atendimentos.

4.2 Os atendimentos realizados pelos consultores designados pela CONTRATADA poderá ser realizado por meio de 
vídeo conferência, visita técnica, ou outra forma convencionada entre os envolvidos, respeitado os cronogramas, 
visitas e etapas estabelecidas neste termo. 

4.3.  As visitas técnicas para os serviços de assessoria técnica e capacitação, respeitarão a disponibilidade dos 
servidores  da  CONTRATANTE e  dos  consultores  da  CONTRATADA,  devendo  as  visitas  e  os  assuntos  serem 
estabelecidos com antecedência, em comum acordo entre os envolvidos, respeitando as 64 (sessenta e quatro) 
horas para execução.

4.3.1. Está contemplado nas horas técnicas previstas neste item toda a assessoria técnica especializada relativos 
aos  serviços  de  assessoria  na  gestão  corporativa,  gestão  previdenciária,  revisão  de  normativas,  legislação, 
explanação dos projetos aos conselheiros e representantes dos outros órgãos municipais.

4.4. Na emissão de notas técnicas, estas deverão ser encaminhadas em formato digital, por meio de ferramenta de 
Gestão  Eletrônica  de  Documentos  –  GED  para  gestão  das  solicitações,  com  assinatura  digital  e  código  de 
autenticidade, para utilização impressa, no prazo de até 7 (sete) dias úteis.
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a) As notas técnicas deverão ser assinadas digitalmente com o uso de certificados digitais emitidos no âmbito de 
empresas credenciadas para tal e possuir textos na lateral do documento, com indicação do signatário, link para 
validação da autenticidade do documento e o respectivo código. 

b) Além disso, para os atendimentos e envio de documentos a empresa deverá disponibilizar ferramenta de Gestão 
Eletrônica de Documentos – GED com controle de usuários, envio de documentos e processos digitalizados. 

4.4.1.  O prazo estipulado neste  item poderá ser  dispensado nos assuntos  de  alta  complexidade que envolver 
informações ou documentos complementares.

4.5. As solicitações para encaminhamento de consultas, processos, ou outros documentos, por meio da ferramenta 
de Gestão Eletrônica de Documentos – GED, a ser fornecido pela CONTRATADA, deverá atender às seguintes 
especificações mínimas: 

a) Da Arquitetura: sistema desenvolvido em tecnologia web, compatível com os navegadores Chrome, Firefox, Internet 
Explorer e Edge, nas versões vigentes na data de emissão deste documento;

b) Da Segurança: controle de acesso ao sistema, com login e senha exclusivos para cada servidor indicado pelo 
CONTRATANTE;

c) Cadastro de novas solicitações:  as solicitações serão registradas, podendo indicar o tipo de atendimento desejado,  
uma mensagem especificando a solicitação e a opção de anexar arquivos. Ao concluir, o sistema deverá retornar um 
número de protocolo e prazo estimado de atendimento;

d) Consultar o andamento de uma solicitação: deverá ser possível consultar o status de uma solicitação já registrada 
no  sistema,  a  partir  do  número  de  protocolo.  Também  deverá  estar  disponível  no  sistema  acesso  direto  às 
solicitações pendentes de resolução. Essa consulta deverá apresentar os detalhes da solicitação registrada pelo 
cliente e os arquivos eventualmente anexados;

e) Cancelamento de uma solicitação: O CONTRATANTE poderá cancelar uma solicitação já registrada;

f) Complementar uma solicitação: O CONTRATANTE poderá complementar uma solicitação em andamento, seja com 
novos documentos anexados ou via mensagem de texto;

g) Reabrir uma solicitação concluída: O CONTRATANTE poderá reabrir uma solicitação já concluída;

h) O atendimento  realizado  pela  CONTRATADA deverá  ser  registrado  no  sistema Web,  com o  detalhamento  da 
solução e eventuais documentos anexos;

4.5.1.  Nos  atendimentos  a  CONTRATADA  deverá  responsabilizar-se  pela  orientação  prática  dos  servidores 
envolvidos com a previdência municipal, orientando-os na utilização do sistema.
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5. Das condições exigidas da CONTRATADA 

5.1. Os trabalhos, em cada área de atuação, deverão ser desenvolvidos por profissionais devidamente habilitados e 
por  empresas  que  comprovam  experiência  na  respectiva  atividade  exigida,  devendo  ser  comprovado  pelos 
documentos exigidos neste item.

5.1.1. A experiência e capacidade técnico-operacional será comprovada por meio de atestado técnico, emitido por 
Regime Próprio de Previdência Social, em nome do licitante, devendo ser certificada a aptidão para:

a) a  execução  dos  serviços  técnicos  especializados  em  revisão,  atualização  e  consolidação  de  legislação 
previdenciária, tramitada e aprovada pelo Poder Legislativo;

b) a emissão de manifestações técnicas sobre concessão de benefícios e licitações;

c) o desenvolvimento de texto para elaboração de cartilha previdenciária;

d) ministração de cursos e palestras em temas relacionados no presente termo de referência;

5.1.1.1. A comprovação de experiência e capacidade técnica poderá ser realizada por quantos atestados técnicos 
foram necessários para demonstração de todos os serviços descritos acima, sendo que a ausência da certificação 
de aptidão para qualquer um desses serviços implicará na inabilitação da empresa interessada.

5.1.2. A habilitação dos profissionais para a execução do contrato, deverá ser demonstrada pela comprovação de 
que empresa interessada possui em seu quadro de pessoal, por meio de contrato social  ou registro em CTPS 
advogado registrado na OAB.

7. Do prazo contratual e preço

7.1. Deverá ser oferecido pela empresa interessada preço global para execução dos trabalhos, que serão pagos em 
12 (doze) parcelas mensais. 

7.2. No preço ofertado deverão estar inclusas todas as despesas e encargos decorrentes da prestação dos serviços, 
objeto desta contratação, como viagens, estadias e alimentação.

7.2.1 A empresa contratada será exclusivamente responsável pela contratação de seus técnicos, bem como pelos 
encargos trabalhistas, tributários e previdenciários e demais despesas decorrentes da prestação dos serviços.

Edson Crepaldi Retori
Diretor Presidente
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