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AVISO DE LICITAÇÃO 
 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2018. 
 
A Comissão Especial de Licitações da PREVCOM, instituída pela Portaria nº 21, de 21 de novembro 
de 2017, torna público, para conhecimento dos interessados, que está disponível no endereço abaixo 
e no site: http://www.prevcom.go.gov.br, o Edital de Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, tipo 
Técnica e Preço, relativo ao processo nº 201715844000037, destinado a CONTRATAÇÃO DE 
SEGURO ESPECÍFICO PARA COBERTURA DE RISCOS ATUARIAIS DECORRENTES DA 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DEVIDO EM RAZÃO DE INVALIDEZ E MORTE DE PARTICIPANTES 
E ASSISTIDOS DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS ADMINISTRADOS PELA FUNDAÇÃO DE 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIÁS, INCLUINDO A CAPTAÇÃO DE NOVOS 
PARTICIPANTES, conforme especificado no Edital de Licitação e seus anexos, mediante condições 
estabelecidas na Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93 e Lei Estadual nº 17.928 de 27/12/2012 e demais 
normas pertinentes a matéria.  A sessão de recebimento e abertura dos envelopes realizar-se-á às 
09:00 horas do dia 09/03/2018, na sede da Fundação de Previdência Complementar do Estado de 
Goiás – PREVCOM/GO situada na Av. C-255, nº 400, 12º Andar, sala 1.201, Edifício Eldorado Business 
Tower, Setor Nova Suíça, Goiânia - GO - Cep: 74.280-010, Telefone: 62 3259- 2891. 

 
 

Marcus Vinícius de Santana Amaral 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 

 
  

http://www.prevcom.go.gov.br/
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CONCORRÊNCIA Nº 01/2018  

PROCESSO Nº 201715844000037 

A Fundação de Previdência Complementar do Estado de Goiás – PREVCOM/GO, por 
intermédio de sua Comissão Especial de Licitação, instituída pela Portaria nº 21, de 21 de novembro 
de 2017, torna pública, para conhecimento dos interessados, a abertura da licitação na modalidade 
Concorrência, do Tipo “TÉCNICA E PREÇO” para contratação dos serviços descritos no item 1 do 
presente instrumento convocatório. 

 
O procedimento licitatório será regido pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; pela Lei Estadual 
nº 17.928, de 27 de dezembro de 2012 e legislação correlata e pelas demais exigências deste Edital 
e seus anexos. 

 
 

1. DO OBJETO 
 
 

1.1. Contratação de seguro específico para cobertura de riscos atuariais decorrentes da 
concessão de benefício devido em razão de invalidez e morte de participantes e assistidos 
dos Planos de Benefícios administrados pela Fundação de Previdência Complementar do 
Estado de Goiás - PREVCOM-GO, incluindo a captação de novos participantes, a partir das 
especificações contidas neste documento, as quais podem sofrer alterações até a publicação 
deste edital. 

 
1.1.1. Serviços de captação compreende o esforço de promoção e captação de novos 

participantes para os planos de benefícios administrados pela PREVCOM-GO. 
 

1.2. A PREVCOM-GO poderá criar planos de benefícios específicos para servidores públicos 
municipais e estaduais dentro e fora do Estado de Goiás, ficando a futura CONTRATADA 
obrigada a oferecer seguro para cobertura de riscos de invalidez e/ou morte a estes 
participantes, bem como ampliar o quantitativo de funcionários responsáveis pela captação de 
novos participantes. 
 

1.3. O(s) Regulamentos do(s) plano(s) de Benefícios administrados pela PREVCOM, bem como 
outros documentos pertinentes ao assunto, pode(m) ser encontrado(s) no site: 
www.prevcom.go.gov.br.  

1.4. Constituem anexos do presente edital, dele fazendo parte integrante: 

Anexo I – Projeto Básico 
Anexo II – Modelos de Declarações e Atestados 
Anexo III – Minuta de Contrato 

 
2. DO ENDEREÇO, DATA, HORÁRIO DO CERTAME E DA RETIRADA DO EDITAL 

 
2.1. A sessão pública para recebimento e início de abertura dos envelopes relativos à Habilitação, 

à Proposta Técnica e à Proposta de Preços, dar-se-á no local, data e horário abaixo 
especificados: 
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ENDEREÇO: Av. C-255, nº 400, 12º Andar, sala 1.201, Edifício Eldorado 
Business Tower, Setor Nova Suíça, Goiânia - GO - Cep: 74.280-
010, Telefone: 62 3259- 2891. 

ABERTURA: 09/03/2018 

HORÁRIO: 9 horas (horário de Brasília/DF) 

 
2.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia 
útil subsequente, no mesmo horário e endereço, salvo comunicação da Comissão Especial 
de Licitação em sentido contrário. 

 
2.3. As decisões da Comissão Especial de Licitação, no tocante à HABILITAÇÃO, ao julgamento 

da PROPOSTA TÉCNICA e da PROPOSTA DE PREÇOS, aos resultados de recursos e ao 
resultado de julgamento desta Concorrência, serão divulgadas mediante publicação no Diário 
Oficial do Estado de Goiás, salvo nas hipóteses previstas no § 1º, do art. 109, da Lei nº 
8.666/93, quando a intimação será realizada diretamente aos interessados e registrada em 
ata. 

 
2.4. O presente Edital poderá ser obtido, gratuitamente, no site www.prevcom.go.gov.br ou retirado 

na Gerência Administrativa da PREVCOM-GO, localizada no endereço constante do item 2.1, 
nos dias úteis das 09:00 h às 17h00min. 

 
2.5 Os horários mencionados neste instrumento convocatório referem-se ao horário de Brasília/DF. 

 
3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 
3.1. Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas que: 

 
3.1.1 Atendam às condições previstas neste Edital e seus anexos. 

 
3.1.2. Detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste edital, especificada 

no objeto social da empresa, expresso no estatuto ou contrato social. 
 

3.1.3. Comprovem possuir os requisitos mínimos previstos no item 6 deste instrumento 
convocatório para fins de habilitação. 

 
3.2. Não poderão participar desta licitação empresas nas seguintes situações: 

 
3.2.1 Aquelas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto da licitação. 

 
3.2.2 Em processo de recuperação judicial, extrajudicial ou falência, sob concurso de 

credores, em dissolução ou em liquidação. 
 

3.2.3. Que estejam suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com a 
PREVCOM-GO, durante o prazo da sanção aplicada. 

 
3.2.4. Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação. 

 

http://www.prevcom.go.gov.br/
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3.2.5. Impedidas de licitar e contratar com a União, Estado ou Município, durante o prazo de 
sanção aplicada. 

 
3.2.6. Que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição. 

 
3.2.7. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 

8.666/93. 
 

3.2.8. Empresas estrangeiras que não funcionem no País. 
 

3.3. A participação na presente licitação implica, tacitamente, para a licitante, a confirmação de 
que tem as informações necessárias ao cumprimento dos requisitos exigidos nesta licitação; 
a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes deste 
instrumento convocatório e de seus anexos; a observância dos preceitos legais e 
regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações 
e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo. 

 
4. DO CREDENCIAMENTO 

 
4.1. O credenciamento dos representantes legais dos licitantes será efetuado mediante a 

apresentação de contrato social, em que conste como sócia a pessoa a ser credenciada, ou 
apresentação de procuração (modelo ou de documento equivalente que invista a pessoa 
a ser credenciada de poderes para se manifestar em nome do licitante durante a sessão de 
abertura dos envelopes. 

 
4.1.1. Cada representante poderá representar apenas um licitante. 

 
4.1.2. O documento de representação será apresentado à Comissão Especial de Licitação 

antes da abertura dos envelopes, ou quando esta o exigir. 
 

4.1.3. As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal dos 
licitantes somente poderão participar da sessão como ouvintes.  

 
4.1.4. Não será admitida a participação de um mesmo representante legal para mais de uma 

empresa licitante. 
 

5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 

5.1. Os documentos referentes à HABILITAÇÃO, à PROPOSTA TÉCNICA e à PROPOSTA DE 
PREÇOS deverão ser entregues, impreterivelmente, no local, dia e hora determinados no 
subitem 2.1 deste instrumento convocatório, mediante a apresentação de 03 (três) envelopes 
opacos, devidamente lacrados e rubricados, contendo em suas partes externas e frontais, em 
caracteres destacados, além da razão social e do CNPJ da licitante, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N° 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREVCOM-GO 
CONCORRÊNCIA Nº 01/2018 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
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CNPJ N° XXXX 

 
ENVELOPE N° 02- PROPOSTA TÉCNICA  
PREVCOM-GO 
CONCORRÊNCIA Nº 01/2018 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N° XXXX 

 
ENVELOPE N° 03 - PROPOSTA DE PREÇOS 
PREVCOM-GO 
CONCORRÊNCIA Nº 01/2018 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N° XXXX 

 
5.1.1. Os envelopes poderão ser enviados à Comissão Especial de Licitação da PREVCOM-

GO, por via postal, para o endereço constante do item 2.1, com comprovação mediante 
Aviso de Recebimento - AR, ou serem entregues diretamente na Gerência 
Administrativa da Fundação, caso a licitante opte por não designar um representante 
legal para participar da sessão pública. 

 
5.1.2. No tocante aos envelopes apresentados junto a Gerência Administrativa da 

PREVCOM-GO, via postal ou por meio de pessoa indicada pela licitante, serão 
considerados, para efeito de participação da sessão pública e consequente análise 
dos documentos, tão somente aqueles cujo registro de entrega tenha ocorrido até o 
horário marcado para o início da reunião. 

 
5.1.2.1. Os envelopes apresentados junto a Gerência Administrativa da PREVCOM-

GO serão submetidos à verificação das demais licitantes presentes, a fim de 
que estas confirmem a inviolabilidade dos invólucros. 

 
5.1.3. Não será aceita, em qualquer hipótese, a apresentação de documentação por 

representante legal que se fizer presente na sessão pública após o início da mesma 
ou cujo registro de entrega na Gerência Administrativa PREVCOM-GO tenha sido 
efetivado após o horário fixado acima. 

 
5.2. O ENVELOPE Nº 01 de cada licitante, contendo os documentos relativos à HABILITAÇÃO, 

será aberto pela Comissão Especial de Licitação, que fará a conferência e rubricará a 
documentação, e concederá vista às licitantes presentes, às quais também deverão rubricá- 
la, por intermédio de seus representantes legais. Entretanto, caso algum representante, por 
algum motivo, não possa ou não queira se utilizar do seu direito de analisar os documentos 
de seus concorrentes ou assiná-los, os trabalhos prosseguirão normalmente. 

 
5.2.1. A relação dos documentos a serem apresentados para fins de comprovação da 

HABILITAÇÃO da empresa licitante encontra-se disposta no item 6 deste instrumento 
convocatório. 

 
5.3. Aberto o ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO, a Comissão Especial de Licitação apreciará os 

documentos de cada licitante e divulgará a relação das habilitadas e das inabilitadas. 
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5.4. Caso julgue conveniente, inclusive face à necessidade de diligências que não possam ser 
realizadas de imediato, a Comissão Especial de Licitação interromperá os trabalhos, 
consignando em ata os motivos da suspensão, e a divulgação do resultado da HABILITAÇÃO 
dar-se-á em sessão posterior, convocada previamente, com ciência de todas as licitantes, ou 
mediante publicação de aviso no Diário Oficial do Estado de Goiás e no sítio web da 
PREVCOM-GO. 

 
5.4.1. As licitantes serão convocadas a comparecer à nova sessão, ficando os 

ENVELOPES nº 02 - PROPOSTA TÉCNICA e nº 03 - PROPOSTA DE PREÇOS sob 
a guarda da Comissão Especial de Licitação, devidamente rubricados no fecho pelos 
seus membros e pelos representantes legais das licitantes presentes. 

 
5.5. Serão inabilitadas as licitantes que apresentarem a documentação relativa à HABILITAÇÃO 

de forma irregular, incompleta ou com vícios insanáveis. 
 

5.6. Após a publicação na imprensa oficial do RESULTADO da HABILITAÇÃO, salvo nas 
hipóteses previstas no § 1º, do art. 109, da Lei nº 8.666/93, quando a intimação será realizada 
diretamente aos interessados e registrada em ata, caberá a interposição de recursos, 
conforme disposto no item 12 deste instrumento convocatório. 

 
5.6.1. O RESULTADO FINAL da HABILITAÇÃO será divulgado se houver renúncia de todas 

as licitantes ao direito de recurso na própria sessão (registrada em ata), ou se não 
houver apresentação de recurso dentro do prazo legal, ou ainda, em caso de 
interposição de recurso, após a sua análise. 

 
5.6.2. Ocorrendo a situação prevista no subitem 5.6.1, serão devolvidos os respectivos 

ENVELOPES relativos à PROPOSTA TÉCNICA e à PROPOSTA DE PREÇOS, 
fechados e incólumes, ás proponentes declaradas inabilitadas. 

 
5.6.3. Na hipótese de fazer-se necessária a publicação da habilitação no Diário Oficial do 

Estado de Goiás, os ENVELOPES contendo as PROPOSTAS TÉCNICAS e as 
PROPOSTAS DE PREÇOS das empresas consideradas inabilitadas ficarão à 
disposição dessas licitantes na Sede da PREVCOM-GO pelo período de 05 (cinco) 
dias úteis, contados após o encerramento do prazo de recurso correspondente à 
habilitação. 

 
5.6.3.1. Caso seja interposto recurso, o prazo de 05 (cinco) dias úteis de que trata o 

subitem 5.6.3 será contado a partir da decisão do recurso, nos termos da 
legislação vigente. 

 
5.6.3.2. Ultrapassados os prazos mencionados sem que a licitante tenha manifestado 

interesse pelos seus envelopes, estes serão destruídos pela Comissão 
Especial de Licitação. 

 
5.7. Após a fase de HABILITAÇÃO não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Especial de Licitação. 
 

5.7.1. Não restando comprovado o atendimento aos requisitos fixados no subitem 5.7, a 
licitante desistente ficará sujeita a aplicação das sanções previstas neste instrumento 
convocatório. 

 
5.8. Após o RESULTADO da HABILITAÇÃO, a Comissão Especial de Licitação procederá a 
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abertura do ENVELOPE nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA. 
 

 

5.8.1. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as PROPOSTAS TÉCNICAS, não caberá 
desclassificá-las por motivo relacionado com a HABILITAÇÃO, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o resultado do julgamento. 

 
5.9. Aberto o ENVELOPE nº 02 - PROPOSTA TÉCNICA, a Comissão Especial de Licitação 

apreciará a proposta de cada licitante e, a seu juízo, na mesma reunião, divulgará o nome das 
classificadas e das desclassificadas. 

 
5.9.1. Os quesitos técnicos e suas respectivas pontuações encontram-se definidos no Projeto 

Básico, que se constitui no Anexo I deste Edital. 
 

5.9.2. O julgamento da PROPOSTA TÉCNICA dar-se-á em conformidade com os 
procedimentos especificados no item 9 deste Edital e no Projeto Básico. 

 
5.9.3. A inclusão de qualquer documento da PROPOSTA DE PREÇOS no envelope da 

PROPOSTA TÉCNICA acarretará a desclassificação sumária da Proponente do 
certame. 

 
5.10. Caso julgue conveniente, inclusive face à necessidade de diligências que não possam ser 

realizadas de imediato, a Comissão Especial de Licitação interromperá os trabalhos, 
consignando em ata os pontos pendentes de esclarecimento, cuja divulgação do 
RESULTADO do julgamento da PROPOSTA TÉCNICA, dar-se-á em sessão posterior, 
convocada previamente, com ciência de todas as licitantes, ou mediante publicação de aviso 
no Diário Oficial do Estado de Goiás e no sítio da web da PREVCOM-GO. 

 
5.11. Serão desclassificadas as licitantes que apresentarem a documentação relativa à PROPOSTA 

TÉCNICA de forma irregular, incompleta ou com vícios insanáveis, bem como aquelas que 
não atingirem a pontuação mínima estabelecida em algum quesito, bem como aquelas 
consideradas inexequíveis, nos termos do item 9.10 deste instrumento convocatório. 

 
5.12. Após a publicação na imprensa oficial do RESULTADO da PROPOSTA TÉCNICA, salvo  nas 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 109, da Lei nº 8.666/93, quando a intimação será realizada 
diretamente aos interessados e registrada em ata, caberá a interposição de recursos, 
conforme disposto no item 12 deste instrumento convocatório. 

 
5.12.1. O RESULTADO da PROPOSTA TÉCNICA será divulgado se houver renúncia de 

todas as licitantes ao direito de recurso na própria sessão (registrada em ata), ou se 
não houver apresentação de recurso dentro do prazo legal, ou ainda, em caso de 
interposição de recurso, após a sua análise. 

 
5.12.2. Às proponentes desclassificadas, após o RESULTADO da PROPOSTA TÉCNICA, 

será devolvido o ENVELOPE relativo à PROPOSTA DE PREÇOS, fechado e 
incólume. 

 
5.12.3. Na hipótese de fazer-se necessária a publicação do RESULTADO da PROPOSTA 

TÉCNICA no Diário Oficial do Estado de Goiás, os ENVELOPES contendo as 
PROPOSTAS DE PREÇOS das empresas consideradas desclassificadas ficarão à 
disposição dessas licitantes na Sede da PREVCOM-GO pelo período de 05 (cinco) 
dias úteis, contados após o encerramento do prazo de recurso correspondente a essa 
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fase. 
 

5.12.3.1. Caso seja interposto recurso, o prazo de 05 (cinco) dias úteis de que trata  o 
subitem 5.12.3 será contado a partir da decisão do recurso, nos termos da 
legislação vigente. 

 
5.12.3.2. Ultrapassados os prazos mencionados sem que a licitante tenha 

manifestado interesse pelos seus envelopes, estes serão destruídos pela 
Comissão Especial de Licitação. 

 
5.13. Após o RESULTADO das PROPOSTAS TÉCNICAS, a Comissão Especial de Licitação 

procederá à abertura do ENVELOPE nº 03 – PROPOSTAS DE PREÇOS. 
 

5.14. Aberto o ENVELOPE nº 03 - PROPOSTA DE PREÇOS, a Comissão Especial de Licitação 
apreciará a proposta de cada licitante e, a seu juízo, na mesma reunião, divulgará o nome das 
classificadas e das desclassificadas. 

 
5.14.1. Caso julgue conveniente, inclusive face à necessidade de diligências que não 

possam ser realizadas de imediato, a Comissão Especial de Licitação interromperá 
os trabalhos, consignando em ata os pontos pendentes de esclarecimento, cuja 
divulgação do RESULTADO do julgamento da PROPOSTA DE PREÇOS, dar-se-á 
em sessão posterior, convocada previamente, com ciência de todas as licitantes, ou 
mediante publicação de aviso no Diário Oficial do Estado de Goiás e no sítio web da 
PREVCOM-GO. 

 
5.15. A PROPOSTA DE PREÇOS, deverá ser formulada em conformidade com o disposto no  item 

8 do presente instrumento convocatório, devendo ser apresentada conforme o modelo 
constante do Anexo I do Projeto Básico. 

 
5.15.1. Não será admitida PROPOSTA DE PREÇOS que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e encargos. 
 

5.15.2. Serão desclassificadas as PROPOSTAS DE PREÇOS que deixarem de preencher 
algum dos módulos especificados neste instrumento convocatório e ofertarem preços 
manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 
demonstrada sua viabilidade através de informações ou em processo de diligência 
promovido pela Comissão Especial de Licitação, quando esta, motivadamente, julgar 
necessária a comprovação de que os custos são coerentes com os de mercado e 
compatíveis com a execução do objeto. 

 
5.15.3. O julgamento das PROPOSTAS DE PREÇOS dar-se-á segundo procedimento 

descrito no item 9 deste Edital. 
 

5.15.4. Em nenhuma hipótese o conteúdo da PROPOSTA DE PREÇOS poderá ser 
modificado, ressalvadas as mudanças destinadas a sanar erros ou falhas formais que 
não alterem a substância das propostas e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 
eficácia, pela Comissão Especial de Licitação. 

 

 

5.15.4.1. Serão corrigidos automaticamente pela Comissão Especial de Licitação 
quaisquer erros matemáticos, bem como as divergências que porventura 
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ocorrerem entre o preço de cada serviço informado na respectiva Planilha 
de Preço. 

 
5.15.4.2. A falta de data ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo 

representante legal presente à reunião de abertura dos ENVELOPES nº 
02 – PROPOSTA TÉCNICA ou nº 03 - PROPOSTA DE PREÇOS e com 
poderes para esse fim, sendo desclassificada a licitante que não  satisfizer 
tal exigência. 

 
5.15.4.3. A falta do CNPJ ou endereço completo poderá, também, ser suprida com 

aqueles constantes dos documentos apresentados no ENVELOPE n.º 1 – 
HABILITAÇÃO. 

 
5.16. Após a publicação na imprensa oficial do RESULTADO da PROPOSTA DE PREÇOS, salvo 

nas hipóteses previstas no § 1º, do art. 109, da Lei nº 8.666/93, quando a intimação será 
realizada diretamente aos interessados e registrada em ata, caberá a interposição de 
recursos, conforme disposto no item 12 deste Edital. 

 
5.17. A abertura dos envelopes de PROPOSTA DE PREÇOS será realizada em sessão pública, da 

qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão Especial de 
Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes. 

 
5.17.1. Todos os documentos apresentados pelas proponentes, referentes à HABILITAÇÃO, 

à PROPOSTA TÉCNICA e à PROPOSTA DE PREÇOS deverão ser rubricados, em 
todas as suas folhas, por todos os representantes legais e igualmente pelos membros 
da Comissão Especial de Licitação. Entretanto, caso algum representante legal, por 
algum motivo, não possa ou não queira se utilizar do seu direito de analisar os 
documentos de seus concorrentes ou assiná-los, os trabalhos prosseguirão 
normalmente. 

 
5.18. A INABILITAÇÃO da licitante ou DESCLASSIFICAÇÃO TÉCNICA importa preclusão do seu 

direito de participar das fases subsequentes. 
 

5.19. É facultada à Comissão Especial de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase 
desta licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente das propostas. 

 
5.20. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

Comissão Especial de Licitação poderá fixar às licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas 
referidas na condição anterior. 

 
5.21. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no 2º do art. 

3º da Lei nº 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, 
para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

 
5.21.1 O sorteio será feito através da aposição em cédulas dos nomes dos licitantes 

empatados, sendo que estas cédulas deverão ser colocadas em urna fechada, da 
qual será retirada apenas uma das cédulas, sendo esta a primeira classificada, e 
assim retirando-se as cédulas sucessivamente, até que se classifiquem todos os 
licitantes então empatados. 
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5.21.2. Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que compareçam todas as 

convocadas, o sorteio será realizado, a despeito das ausências. 
 

6. DA HABILITAÇÃO 
 

6.1. Todos os documentos constantes do ENVELOPE nº 01 – HABILITAÇÃO - deverão ser 
apresentados por uma das seguintes formas: 

 
a) em original; 

 
b) por qualquer processo de cópia, autenticado por membro da Comissão 

Especial de Licitação mediante cotejo com os originais ou por cartório 
competente; 

 
c) publicação em órgão da Imprensa Oficial. 

 
6.1.1. Serão aceitas somente cópias legíveis. 

 
6.1.2. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 

 
6.1.3. A Comissão Especial de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer 

documento, sempre que julgar necessário. 
 

6.2.  As participantes deverão apresentar os seguintes documentos: 
 
6.2.1.  Relativamente à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 
6.2.1.1.Cédula de identidade dos responsáveis legais da proponente. 

 
6.2.1.2.Registro comercial, em caso de empresa individual. 

 
6.2.1.3.Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso 
de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores. Tais documentos deverão estar acompanhados de todas as 
suas alterações ou da respectiva consolidação e deles deverá constar, entre 
os objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou 
compatível com o objeto deste edital. 

 
6.2.1.4.Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, 

no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da Diretoria em 
exercício. 

 
6.2.2. Relativamente à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 
6.2.2.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

 
6.2.2.2.Prova de Regularidade com a Fazenda Federal. 

 
6.2.2.3.Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 
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participante. 
 

6.2.2.4.Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do Estado de Goiás. 
 

6.2.2.5.Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
participante. 

 
6.2.2.6.Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica 

Federal. 
 

6.2.2.7.Prova de Regularidade relativa às contribuições sociais, fornecida pelo 
Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, devidamente atualizada. 

 
6.2.2.8.Certidão negativa de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº. 5.452/43 (incluído pela Lei nº. 12.440/11). 

 
6.2.2.9.Declaração relativa ao emprego de trabalho de menores, na forma do disposto 

no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo que 
integra o Anexo II deste edital. 

 
6.2.3. Relativamente à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 
6.2.3.1.Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados, através de índices oficiais, quando 
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta; 

  
6.2.3.2. certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial e 

extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 
execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; e 
 

6.2.3.3.Por meio do balanço patrimonial e demonstrações contábeis serão aferidos 
os seguintes índices contábeis: 

 
I. Índice de Liquidez Corrente (LC) igual ou superior a 1,0 (um), calculado de acordo 

com a seguinte fórmula: 
 

 
II. Índice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,0 (um), calculado de acordo com 

a seguinte fórmula: 
 

 
 

III. Índice de Solvência Geral (SG) igual ou superior a 1,0 (um), calculado de acordo com 
a seguinte fórmula: 
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6.2.3.4.O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro 
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade. 

 
6.2.3.5.As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do 

balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, 
inclusive com os termos de abertura e encerramento. 

 
6.2.3.6.No caso de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão 

negativa de falência para fins de habilitação, deverá apresentar data de 
emissão de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data fixada para o 
recebimento dos envelopes. 

 
6.2.4. Relativamente à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 
6.2.4.1.Comprovação de que a empresa licitante se encontra registrada junto à 

Superintendência Nacional de Seguros Privados - SUSEP na qualidade de 
seguradora de pessoas e que opera com planos estruturados na forma de: (i) 
seguro de vida; e (ii) seguro por invalidez, conforme Resoluções CNPC nº 
17/2015 e CNSP 119/2004, aprovados pelo órgão regulador, com Nota 
Técnica e Regulamentos em vigor, através da apresentação da Certidão de 
Regularidade, bem como das Notas Técnicas devidamente registradas com 
os respectivos números de processos SUSEP de aprovação. O respectivo 
regulamento, além de estar em total consonância com as Resoluções CNPC 
nº 17/2015 e CNSP 119/2004, deverá conter cláusula beneficiária à luz do 
disposto no artigo 4º, inciso I da Resolução CNPC nº 17/2015. 
 

6.2.4.2.Declaração do participante de que possui estrutura e pessoal técnico 
adequado para a realização do objeto deste instrumento Convocatório, 
informando os recursos disponíveis, conforme modelo que integra o Anexo II 
deste edital. 
 

6.3.  Todas as certidões deverão estar dentro do prazo de validade quando da apresentação dos 
documentos referentes à HABILITAÇÃO. Será considerada como válida pelo prazo de 90 
(noventa) dias, contados a partir da data da respectiva emissão, a certidão que não apresentar 
prazo de validade, exceto se anexada legislação específica para o respectivo documento. 

 
6.4. A habilitação jurídica, a regularidade fiscal e trabalhista e a qualificação econômico- 

financeira das licitantes poderão ser substituídas pelo Certificado de Registro Cadastral 
(CRC) do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de Goiás - CADFOR, para as 
empresas nele inscritas. 
 
6.4.1. No caso de alguma informação encontrar-se vencida ou estar omitida no CRC 

caberá à licitante apresentar dentro do envelope de Habilitação a documentação 
não abrangida ou que estejam vencidas no CRC do CADFOR. 
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6.4.2. É recomendável a prévia inscrição da empresa no Cadastro Unificado de 
Fornecedores do Estado – CADFOR, a fim de garantir maior agilidade aos 
procedimentos de análise da documentação referente à HABILITAÇÃO. 

 
6.4.2.1. Os interessados não cadastrados no Cadastro Unificado de Fornecedores 

do Estado – CADFOR poderão providenciar seu cadastramento no site 
www.comprasnet.go.gov.br bem como providenciar o envio de toda a 
documentação exigida, até o 5º (quinto) dia útil anterior à data prevista para 
o registro das propostas, nos termos da Instrução Normativa nº 004/2011-
GS/SEGPLAN. 
 

6.4.2.2. Informações complementares para cadastro no CADFOR poderão ser 
obtidas através dos telefones (62) 3201-6529 e (62) 3201-6625. 

 
6.5. A Comissão Especial de Licitação realizará as seguintes consultas nos respectivos sites: 

 
a) Ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - (CEIS) do Portal 

da Transparência. 
 

b) Cadastro de empresas penalizadas do site www.comprasnet.go.gov.br. 
 

6.6. Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
 

6.7.  Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:  
 

6.7.1. Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão 
sempre ser apresentados em nome do licitante e com o número do CNPJ; 

 
6.7.2. Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;  

 
6.7.3. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 

natureza, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 

7. DA PROPOSTA TÉCNICA 
 

7.1. A PROPOSTA TÉCNICA e respectivos documentos deverão ser entregues em Envelope não 
transparente, fechado, contendo em sua parte externa as informações necessárias à sua 
identificação conforme disposto no item 5.1 deste instrumento convocatório. 

 
7.2. A PROPOSTA TÉCNICA, contida no ENVELOPE nº 2, deverá ser apresentada em 01 (uma) 

via, em Língua Portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente. Em papel 
timbrado da licitante, contendo o nome, CNPJ, endereço e telefone, endereço eletrônico e e- 
mail do responsável. Datilografada ou impressa por processo eletrônico em papel branco, 
preferencialmente A4. Rubricada em todas as laudas, com numeração sequencial das 
páginas, sem emendas e rasuras e conter página de finalização com data, assinatura e 
identificação clara do signatário (representante legal). 

 
7.3. O Envelope de PROPOSTA TÉCNICA (ENVELOPE Nº 2) deverá conter, no mínimo, a relação 

dos Requisitos Técnicos e Funcionais Pontuáveis dos serviços licitados, devidamente 

http://www.comprasnet.go.gov.br/
http://www.comprasnet.go.gov.br/
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preenchida, conforme Anexo II do Projeto Básico - Modelo de Proposta Técnica, 
demonstrando o atendimento a cada um dos requisitos definidos. 

 
7.4. Somente serão considerados os pontos indicados nos fatores de pontuação e nos quesitos 

do Projeto Básico deste instrumento convocatório se os respectivos documentos 
comprobatórios, constantes no Anexo II do Projeto Básico - Modelo de PROPOSTA TÉCNICA 
- forem pertinentes à comprovação exigida. 

 
7.5. Os documentos solicitados para a fase de habilitação que constituam provas para a fase de 

julgamento da PROPOSTA TÉCNICA deverão ser apresentados em ambos os envelopes. 
 

7.6. A PREVCOM-GO poderá solicitar aos Licitantes a apresentação de documentação 
suplementar que comprove o atendimento aos Requisitos Funcionais e Técnicos 
apresentados nos Anexos I e II do Projeto Básico. 

 
7.7. A Comissão de Licitação poderá, nos termos do § 3º, do artigo 43, da Lei nº 8.666/93, realizar 

diligências para esclarecer dúvidas ou confirmar a veracidade das informações prestadas 
pelos licitantes em suas Propostas Técnicas. 

 
8. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
8.1. A Proposta de Preços e respectivos documentos deverão ser entregues em Envelope não 

transparente, fechado, contendo em sua parte externa as informações necessárias à sua 
identificação conforme disposto no item 5.1 deste instrumento convocatório. 

 
8.2. Deverá ser apresentada em 01 (uma) via, em Língua Portuguesa, em papel timbrado da 

licitante, contendo o nome, CNPJ, endereço e telefone, endereço eletrônico e e-mail do 
responsável. Datilografada ou impressa por processo eletrônico em papel branco, 
preferencialmente A4. Rubricada em todas as laudas, com numeração sequencial das 
páginas, sem emendas e rasuras e conter página de finalização com data, assinatura e 
identificação clara do signatário (representante legal). 

 
8.3. A PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 3) deverá estar em estrita conformidade com o 

modelo apresentado no Anexo I do Projeto Básico. 
 

8.3.1.A cotação de preços deverá observar as regras estabelecidas nas observações acerca 
das planilhas integrantes do Modelo da Proposta Comercial, Anexo I do Projeto Básico. 

 
8.4. Deverá ser considerado no cálculo, no mínimo, um pró-labore de 5% (cinco por cento) sobre 

o total das contribuições recebidas pela licitante vencedora a ser repassada à PREVCOM-
GO. 

 
8.5. Deverão estar incluídos no preço todos os benefícios e os custos diretos e indiretos, que forem 

necessários à execução do objeto, assim entendidas não só as despesas diretas, com a 
aquisição de materiais e pagamento de profissionais, como também as indiretas, dentre elas: 
despesas com locomoção de seus funcionários e prepostos, alimentação para o pessoal 
alocado aos serviços, know-how, royalties, despesas financeiras; contribuições devidas à 
Previdência Social, encargos sociais e trabalhistas; impostos, taxas, contribuições parafiscais 
e emolumentos incidentes sobre os serviços e outras quaisquer despesas, sejam de que 
natureza forem. 
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8.6. Também deverão estar incluídos no preço todos os custos diretos e indiretos, que forem 
necessários à execução das despesas com publicidade e propaganda, despesas com 
editoração, impressão e distribuição do material explicativo dos benefícios de risco dos 
Regulamentos dos Planos de Benefícios da PREVCOM. 

 
8.7. Quaisquer custos diretos ou indiretos omitidos na Proposta de Preços ou incorretamente 

cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo admitidos pleitos de 
acréscimos a esse ou a qualquer título. 

 
8.8. A Proposta de Preços deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou 

quaisquer condições ou vantagens que induzam o julgamento. 
 

8.9. Ocorrendo discordância entre o valor numérico e por extenso contidos na Proposta de Preços, 
prevalecerá o valor por extenso. 

 
8.10. O prazo de validade da Proposta de Preços será de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar 

da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste instrumento 
convocatório. Caso não conste o prazo na proposta, esta será considerada válida pelo referido 
período. 

 
8.11. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os 

licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
 

8.12. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

 
8.13. Após a abertura da sessão, somente serão aceitas alterações formais, destinadas a sanar 

evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas. 
 

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS (TÉCNICA E DE PREÇOS) 
 

9.1.  As informações atinentes ao julgamento da proposta técnica estão dispostas no item 8 do 
Projeto Básico, Anexos I deste instrumento convocatório. 

 
10. DO TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 
10.1. Não se aplica o tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte a 

esta licitação, uma vez que a legislação brasileira prescreve que a oferta de seguros deve ser 
feita por meio de sociedade seguradora constituída na forma de sociedade anônima (art. 757 
do Código Civil c/c art. 24 do Decreto-lei n.º 73/66). 
  

11. DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 

11.1. O instrumento convocatório poderá ser impugnado: 
 

11.1.1. Por qualquer pessoa em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura 
da sessão pública. 

 
11.1.2. Por qualquer licitante em até 02 (dois) úteis antes da data fixada para abertura da 

sessão pública. 
 

11.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para 
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realização do certame. 
 

11.3. Até a data marcada para abertura da sessão pública, qualquer interessado poderá solicitar à 
Administração elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às  condições 
para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto. 

 
11.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 
 

11.5. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela Comissão Especial de 
Licitação deverão ser autuados no processo licitatório e estar disponíveis para consulta por 
qualquer interessado. 

 
11.6. As solicitações de esclarecimentos e impugnações poderão ser apresentadas 

preferencialmente via e-mail, mediante o registro de mensagens enviadas para o endereço 
marcus-vsa@prevcom.go.gov.br. 

 
11.7. Os pedidos de esclarecimentos serão respondidos apenas por escrito, se possível pelas 

mesmas vias, ressalvado que a Comissão Especial de Licitação dará conhecimento das 
consultas e respostas às demais licitantes que retiraram este edital, mediante divulgação no 
sítio da PREVCOM-GO na Internet. 

 

11.8. As decisões quanto às impugnações serão enviadas à licitante impugnante, se possível pelas 
mesmas vias, ressalvado que a Comissão Especial de Licitação dará conhecimento das 
consultas e respostas às demais licitantes que retiraram este instrumento convocatório, 
mediante divulgação no sítio da PREVCOM-GO na Internet. 

 

11.9. Antes da data marcada para a abertura dos envelopes com os Documentos de Habilitação e 
as Propostas Técnica e de Preços, a Comissão Especial de Licitação poderá, por motivo de 
interesse público, por sua iniciativa ou em consequência de alterações no edital, decorrentes 
de solicitações de esclarecimentos ou interposição de impugnações, alterar este instrumento 
convocatório e seus Anexos, ressalvado que será reaberto o prazo inicialmente estabelecido 
para apresentação dos Documentos e Propostas, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das Propostas. 

 
12. DOS RECURSOS 

 
12.1. Dos atos da Administração serão admitidos os seguintes recursos: 

 
12.1.1. Recurso hierárquico, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, 

ou da lavratura da ata de reunião, nos casos de: 
 

a) Habilitação ou inabilitarão do licitante. 
 

b) Julgamento das propostas. 
 

c) Anulação ou revogação da licitação. 
 

d) Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou 
cancelamento. 

 
e) Rescisão do Contrato por ato unilateral da Administração, nos casos a que se 

mailto:marcus-vsa@prevcom.go.gov.br


 

 

Fundação Previdência Complementar do Estado de Goiás – PREVCOM-GO 
Av. c-255 esq. c/ rua c-256 e c-167, Quadra 600, Lotes 02, 03, 16, 17 e 18, sala 1201, do Edifício Eldorado Business Tower, Setor Nova 

Suíça, Goiânia-GO CEP: 74.280-010 
Tel: 62 3269- 2891  17 

refere o inciso I do artigo 79 da Lei nº 8.666/93. 
 

f) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 
 

12.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão 
relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso 
hierárquico. 

 
12.1.3. Pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do 

ato, no caso de declaração de inidoneidade por decisão do Diretor Presidente da 
PREVCOM-GO. 

 
12.2. A interposição de recurso será comunicada aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 

12.3. O recurso será dirigido ao Diretor Presidente da PREVCOM-GO, por intermédio do Presidente 
da Comissão Especial de Licitação, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado. 

 
12.4. A decisão deverá ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando do recebimento do 

recurso. 
 

12.5. Os recursos interpostos em razão de habilitação ou inabilitação de licitante ou do julgamento 
das propostas terão efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e 
presentes razões de interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos. 

 
12.6. Durante o prazo de apresentação do recurso será garantido o acesso do licitante aos autos 

do processo licitatório ou a qualquer outra informação necessária à instrução do recurso. 
 

12.7. Caso os autos do processo não estejam disponíveis para vista dos licitantes interessados, o 
prazo para interposição de recurso será suspenso. 

 
12.8. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
 

13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 

13.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao licitante vencedor. 

 
13.2. Após a adjudicação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo de 10 

dias. 
 

13.3. Antes da assinatura do Termo de Contrato, a PREVCOM-GO realizará consulta on line ao 
CADFOR, bem como ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, 
cujos resultados serão anexados aos autos do processo. 

 

13.4. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém 
as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, 
poderá ser convocado outro licitante, desde que observada a ordem de classificação, para, 
após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de 
habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital e das 



 

 

Fundação Previdência Complementar do Estado de Goiás – PREVCOM-GO 
Av. c-255 esq. c/ rua c-256 e c-167, Quadra 600, Lotes 02, 03, 16, 17 e 18, sala 1201, do Edifício Eldorado Business Tower, Setor Nova 

Suíça, Goiânia-GO CEP: 74.280-010 
Tel: 62 3269- 2891  18 

demais cominações legais. 
 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

14.1. As obrigações da CONTRATADA estão dispostas no item 9 do Projeto Básico e na Cláusula 
Sétima da Minuta do Contrato, respectivamente nos Anexos I e III deste Edital. 

 
15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
15.1. As obrigações da CONTRATANTE estão dispostas no item 15 do Projeto Básico e na Cláusula 

Oitava da Minuta do Contrato, respectivamente nos Anexos I e III deste instrumento 
convocatório. 

 
16. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
A vigência do contrato está dispostas no item 15 do Projeto Básico e na Cláusula Décima da 
Minuta do Contrato, respectivamente nos Anexos I e III deste instrumento convocatório. 
 

17. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 
 

17.1 O valor total estimado da contratação está disposto no item 13 do Projeto Básico, Anexos I  
deste instrumento convocatório. 

 
18. DO PAGAMENTO 

 
18.1. As condições de pagamento estão dispostas no item 14 do Projeto Básico e na Cláusula Nona 

da Minuta do Contrato, respectivamente nos Anexos I e III deste instrumento convocatório. 
 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

19.1. As sanções estão dispostas na Cláusula Décima Segunda da Minuta do Contrato, Anexos III 
deste instrumento convocatório. 

 
20. DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO 

 
20.1. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 
 

20.2. A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 
21. DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO 

 
21.1. A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o procedimento 

quando eivado de vício insanável. 
 

21.2. A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 
21.3. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela PREVCOM-

GO, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/1993. 
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21.4. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos 
atos que diretamente dependam ou sejam consequência do ato anulado. 

 
21.5. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente 

indicará expressamente os atos a que ela se estende. 
 

21.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos 
jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já 
produzidos. 

 
21.7. Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse público ou 

aos demais interessados. 
 

22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

22.1. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da 
sua proposta. 

 
22.2. É vedada a subcontratação, admitindo-se, contudo, a contratação de resseguro pela 

CONTRATADA. 
 

22.3. As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança jurídica. 

 
22.4. A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, 

dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

 
22.4.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 

solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado 
aceito pela Administração. 

 
22.4.2. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato  ou 

não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem  de  classificação, para fazê-lo em 
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive 
quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a 
licitação independentemente da cominação prevista no  art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

 
22.5. É facultada à Comissão Especial de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, inclusive com a 
fixação de prazo de resposta, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar do mesmo desde a realização da Sessão Pública. 

 
22.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento. 
 

22.7. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente na PREVCOM-GO. 
 

22.8. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fato sigiloso, secreto ou reservado que 
possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre as licitantes. 
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22.9. Se houver indícios de conluio entre as licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a 

PREVCOM-GO comunicará os fatos verificados ao Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica – CADE – do Ministério da Justiça e ao Ministério Público Federal, para as 
providências devidas. 

 
22.10. Em caso de divergência entre disposição do edital e das demais peças que compõem o 

processo, prevalece a previsão do edital. 
 

22.11. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
a PREVCOM-GO não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 
22.12. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Especial de Licitação, com base nas 

disposições da Lei nº 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 
 

23. DO FORO 
 

23.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente instrumento convocatório será o de Goiânia-
GO, excluindo qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
Goiânia, 18 de janeiro de 2018. 

 
 
 
 

Marcus Vinícius de Santana Amaral 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 
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ANEXO I 
 

PROJETO BÁSICO 
 

1. DO OBJETO 
 

1.1. Contratação de seguro específico para cobertura de riscos atuariais decorrentes da concessão 
de benefício devido em razão de invalidez e morte de participantes e assistidos dos Planos de 
Benefícios administrados pela Fundação de Previdência Complementar do Estado de Goiás - 
PREVCOM-GO, incluindo a captação de novos participantes, a partir das especificações contidas 
neste documento, as quais podem sofrer alterações até a publicação do edital da licitação. 
 
1.2. Serviços de captação 

 
1.2.1.1. Compreende o esforço de promoção e captação de novos participantes para 
os planos de benefícios administrados pela PREVCOM-GO. 

 
1.3. A PREVCOM-GO poderá criar planos de benefícios específicos para servidores públicos 
municipais e estaduais dentro e fora do Estado de Goiás, ficando a futura CONTRATADA obrigada 
a oferecer seguro para cobertura de riscos de invalidez e/ou morte a estes participantes, bem como 
ampliar o quantitativo de funcionários responsáveis pela captação de novos participantes. 

 
2. JUSTIFICATIVA 

 
2.1. Os planos de benefícios administrados pela PREVCOM-GO possuem características 
previdenciárias, uma vez que complementam a aposentadoria do servidor público e preveem a 
concessão de benefícios de risco para os Participantes em casos de morte e invalidez, sendo 
intenção da PREVCOM-GO “externalizar” estes riscos. 

 
2.2. Os Participantes atualmente não contam com coberturas de risco no âmbito dos planos da 
PREVCOM-GO, fazendo jus apenas ao benefício, cujas hipóteses de concessão contemplam os 
eventos de invalidez e morte, estando o valor do benefício pago por prazo certo e atrelado ao saldo 
de conta acumulado pelo participante no âmbito da PREVCOM-GO. 

 
2.3. A intenção da PREVCOM-GO é possibilitar aos participantes, que assim o desejarem, a 
contratação de uma Cobertura Adicional. Tal Cobertura Adicional terá um custeio específico, através 
de pagamento do prêmio do seguro à PREVCOM-GO pelo participante que tiver optado pela 
contratação da Cobertura Adicional, e significará que, nas hipóteses de morte ou invalidez desse 
participante, a seguradora que vier a ser CONTRATADA pagará à PREVCOM-GO, em parcela 
única, um pecúlio no valor previamente estipulado pelo próprio participante, valor este que será 
depositado em reserva individual do participante e será utilizado pela PREVCOM-GO para fins de 
pagamento do benefício a que o referido participante fizer jus conforme o Regulamento de seu 
plano. 

 
2.4. A externalização dos riscos de morte e invalidez, em suma, corresponderão aos seguintes 
produtos: (i) pecúlio por morte e (ii) pecúlio por invalidez, sendo beneficiária a própria PREVCOM-
GO, conforme Resoluções CNPC nº 17/2015 e CNSP 119/2004. 

 
2.5. Deverá ser considerado no cálculo das taxas um pró-labore mensal de 5% (cinco por cento) 
sobre o valor total das contribuições recebidas pela CONTRATADA a serem pagas à 
CONTRATANTE. 
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3. PÚBLICO ALVO 

 
3.1. Estima-se que o “público-alvo” dos planos de benefícios da PREVCOM-GO supere 4.000 
novos servidores públicos estaduais nos próximos cinco anos, todavia, este número pode ser ainda 
maior, uma vez que a PREVCOM-GO já possui estudos em andamento para a criação de outros 
planos de benefícios para outros Estados e Municípios da Região Centro-Oeste do Brasil 

 
4. DA HABILITAÇÃO DOS LICITANTES 

 
4.1. Para fins de habilitação dos licitantes, constará no instrumento convocatório as exigências 

atinentes à: 
 

4.1.1. Habilitação jurídica. 
 

4.1.2. Regularidade fiscal e trabalhista. 
 
4.1.3. Qualificiação Econômico-Financeira. 

 
4.1.4. Qualificação técnica, consistindo-se nas seguintes: 

 
a) Comprovação de que a empresa licitante se encontra registrada junto à 

Superintendência Nacional de Seguros Privados – SUSEP na qualidade de 
seguradora de pessoas e que opera com planos estruturados na forma de: (i) 
seguro de vida; e (ii) seguro por invalidez, conforme Resoluções CNPC nº 17/2015 
e CNSP 119/2004, aprovados pelo órgão regulador, com Nota Técnica e 
Regulamentos em vigor, através da apresentação da Certidão de Regularidade, 
bem como das Notas Técnicas devidamente registradas com os respectivos 
números de processos SUSEP de aprovação. O respectivo regulamento, além de 
estar em total consonância com as Resoluções CNPC nº 17/2015 e CNSP 
119/2004, deverá conter cláusula beneficiária à luz do disposto no artigo 4º, inciso 
I da Resolução CNPC nº 17/2015. 

 
b) Declaração da licitante de que possui estrutura e pessoal técnico adequado, 
informando os recursos disponíveis para a execução do objeto contratual. 

 
 

 
5. DO TIPO DA LICITAÇÃO 

 
5.1. A licitação terá como critério de julgamento técnica e preço, através da ponderação 
proporcional, com ênfase para a técnica, cujos critérios estarão claramente apresentados no 
instrumento convocatório. 

 
5.2. Neste sentido, serão considerados, no critério de pontuação para o julgamento técnico, os 
seguintes fatores: (1) Nível de especialização da equipe gestora do risco externalizado; (2) 
Disponibilização de equipes próprias e dedicadas para captação; e (3) Quantidade global de 
participantes ativos integrantes da carteira da licitante. 

 
5.3. No que se refere ao item 1, contar com uma equipe de especialistas nos produtos de caráter 
previdenciários assemelhados aos do PREVCOM-GO representa óbvia vantagem à Administração 
Pública. 
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5.4. Quanto ao item 2, a relevância de equipe própria de busca de novas adesões apresenta 
inúmeras vantagens a serem obtidas pela PREVCOM-GO, tais como: (i) mensagem uníssona da 
equipe; (ii) treinamento específico com aperfeiçoamento contínuo e alinhado aos objetivos de 
captação de novas adesões; (iii) padronização de discurso, de materiais de apoio e de marketing e 
de ferramentas de convencimento; (iv) unicidade de metas e de objetivos a serem atingidos pelos 
angariadores; e (v) maior eficiência de atuação, porque a troca de experiência entre todos os 
componentes de uma única estrutura de busca de novas adesões garantirá uma curva de 
maturidade e consequente crescimento. 

 
5.5. Por fim, quanto ao item 3, pretende a Administração Pública valorar a licitante com maior 
expertise na prestação de garantia aos riscos de morte e invalidez em planos de benefícios 
previdenciários administrados por entidades fechadas de previdência complementar. 

 
5.6. Assim sendo, deverá ser observada a tabela abaixo que definirá os fatores de pontuação da 
Proposta Técnica. 

 
FATORES DE PONTUAÇÃO 

TÉCNICA 
QUESITO DE PONTUAÇÃO TÉCNICA PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA A 

CADA QUESITO 

(1) 
Nível de Especialização da 
Equipe Gestora do Risco 

Externalizado 

Três membros com experiência mínima de 02 
anos na gestão de riscos externalizados, sendo 
que todos devem possuir ao menos 
especialização, mestrado ou doutorado na área de 
finanças e/ou atuarial. 

10 

Três membros com experiência mínima de 02 
anos na gestão de riscos externalizados, sendo 
que dois deles devem possuir ao menos 
especialização, mestrado ou doutorado na área de 
finanças e/ou atuarial. 

07 

Três membros com experiência mínima de 02 
anos na gestão de riscos externalizados, sendo 
que um deles devem possuir ao menos 
especialização, mestrado ou doutorado na área de 
finanças e/ou atuarial. 

05 

Três membros com experiência mínima de 02 
anos na gestão de riscos externalizados. 

02 

Equipe Gestora composta por quantidade inferior 
a 3 membros. 

0 

 

FATORES DE PONTUAÇÃO 
TÉCNICA 

QUESITO DE PONTUAÇÃO TÉCNICA PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA A 
CADA QUESITO 

(2) 
Disponibilização de Equipes 

Próprias para Captação 

Equipes próprias com pelo menos 20 funcionários 
profissionais de vendas que possuam 
disponibilidade para atuar em todos os Estados e 
Municípios da Região Centro-Oeste. 

40 

Equipes próprias de 15 a 19 funcionários 
profissionais de vendas que possuam 
disponibilidade para atuar em todos os Estados e 
Municípios da Região Centro-Oeste. 

30 
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Equipes próprias de 10 a 14 funcionários 
profissionais de vendas que possuam 
disponibilidade para atuar em todo o Território do 
Estado de Goiás 

10 

Equipes próprias de 5 a 9 funcionários 
profissionais de vendas que possuam 
disponibilidade para atuar em todo o Território do 
Estado de Goiás 

5 

Equipes próprias com menos de cinco funcionários 
profissionais de vendas que possuam 
disponibilidade para atuar em todo o Território do 
Estado de Goiás. 

0 

 

FATORES DE PONTUAÇÃO 
TÉCNICA 

QUESITO DE PONTUAÇÃO TÉCNICA PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA A 
CADA QUESITO 

(3) 
Quantidade Global de 

Participantes Integrantes da 
Carteira da Empresa 

Mais de 30.000 participantes ativos, captados 
individualmente. 

50 

Entre 20.000 a 30.000 participantes ativos, 
captados individualmente. 

40 

Entre 15.000 a 19.999 participantes ativos, 
captados individualmente. 

20 

Entre 10.000 a 14.999 participantes ativos, 
captados individualmente. 

10 

Entre 2.500 a 9.999 participantes ativos, captados 
individualmente. 

5 

Menos de 2.500 participantes ativos, captados 
individualmente. 

0 

 

 

Observações: 
 

1) Em cada fator de pontuação técnica será atribuída a pontuação máxima atingida pela licitante, 
sem a acumulação de pontos, ou seja, mesmo que a licitante atenda a mais de um quesito dentro 
de um determinado fator, será pontuada naquele de maior pontuação. 

 
2) A comprovação do fator de pontuação nº 1 - nível de especialização da equipe gestora do risco 
externalizado - se dará através da apresentação de certificado ou diploma reconhecido pelo MEC, 
acompanhado de declaração da licitante informando e detalhando a experiência do profissional na 
gestão de riscos externalizados, sendo que este prazo da experiência somente será considerado 
válido se superar o prazo de 02 (dois) anos após a data da formação do profissional em pós 
graduação, mestrado ou doutorado.  

 
3) A comprovação do fator de pontuação nº 2 - Disponibilização de Equipes Próprias para Captação - 

se dará da seguinte forma: em se tratando de sócio ou proprietário, através da apresentação de 
contrato social; em se tratando de funcionário, através da apresentação de carteira de trabalho e 
previdência social; em se tratando de prestador de serviço de contrato escrito firmado com o 
licitante, ou através de declaração de compromisso de contratação futura com anuência do 
profissional. É imprescindível que tais colaboradores estejam ligados à área de vendas. Os 
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documentos citados devem ser acompanhados de declaração da empresa participante informando 
e detalhando o cargo dos membros da equipe. A equipe indicada deverá estar disponível para a 
atuação em todo o território do Estado de Goiás e quando for o caso, em todo o Centro-Oeste. 

 

4) A comprovação do fator de pontuação nº 3 – Quantidade Global de Participantes Integrantes da 
Carteira da Empresa - se dará através da apresentação de atestado(s) de capacidade técnica 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito privado ou público, que comprove(m) a experiência da 
empresa participante na cobertura dos riscos de morte e invalidez. 

 

5) A comprovação do fator de pontuação nº 3 – Quantidade Global de Participantes Integrantes da 
Carteira da Empresa  - Não serão admitidos atestados de capacidade técnica firmados por 
entidades fechadas de previdência complementar que atestem experiência em contratação diversa 
do objeto da contratação, qual seja, a externalização dos riscos de morte e invalidez e captação de 
novos participantes em planos de benefícios previdenciários administrados por entidades fechadas 
de previdência complementar aprovados pela PREVIC. 

 

6) Será desclassificada a licitante que obtiver pontuação 0 (zero) em qualquer fator de pontuação. 
 

6. DA COBERTURA DOS RISCOS 
 

6.1 A PREVCOM-GO, mediante a contratação de companhia seguradora, devidamente 
constituída e licenciada, oferecerá aos seus participantes e assistidos, a opção individual de 
custear uma Cobertura Adicional, destinada a incrementar o saldo da respectiva Reserva do 
Participante nas hipóteses de invalidez permanente ou de morte. 

6.2 A contratação definida no subitem anterior será formalizada através de Contrato de Seguro, 
no qual a PREVCOM-GO deverá figurar como única beneficiária do valor a ser pago pela 
CONTRATADA a título de Cobertura Adicional.  

6.3 Ao receber da seguradora o valor pago a título de Cobertura Adicional, nos termos do 
Contrato de Seguro, a PREVCOM-GO converterá a quantia em cotas, as quais serão 
alocadas na respectiva Reserva do Participante, Conta Invalidez ou Conta Óbito, conforme 
o caso. 

6.4 O custeio da Cobertura Adicional poderá ser interrompido pelo Participante mediante 
solicitação por ele subscrita e encaminhada à PREVCOM-GO, que providenciará o 
cancelamento da cobertura e da respectiva cobrança em até 30 (trinta) dias, a contar do 
recebimento da solicitação. 

6.5 Para fins de Cobertura Adicional, o Participante prestará declaração de saúde à PREVCOM-
GO, a qual será disponibilizada à companhia de seguros, para fins de aceite ou recusa do 
risco correspondente, observados os limites de retenção da seguradora, podendo ser 
exigidas informações complementares na hipótese de existir resseguro. 

6.6 O Participante só estará abrangido pela Cobertura Adicional se ele for aceito pela companhia 
CONTRATADA em relação ao correspondente risco. 

6.7 A seguradora CONTRATADA pela PREVCOM-GO não poderá recusar o risco quando o 
Participante houver optado pela Cobertura Adicional dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias da data de sua posse no cargo efetivo do Patrocinador, observados os limites de capital 
previstos para esta finalidade no Contrato de Seguro. 
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6.8 Uma vez aceito o risco pela seguradora, o pagamento à PREVCOM-GO do valor devido a 
título de Cobertura Adicional, na hipótese de invalidez permanente ou de morte do 
Participante, só poderá ser condicionado, respectivamente, à concessão do benefício de 
Aposentadoria por Invalidez pela PREVCOM-GO ou à prova do óbito do Participante, salvo 
se ficar comprovada a prestação de declarações inexatas ou a omissão de circunstâncias 
relevantes para a aceitação ou recusa do risco, casos em que a Cobertura Adicional não 
será devida. 

6.9 A licitante não poderá utilizar equipe própria, nem os canais de vendas dos planos da 
PREVCOM-GO para comercializar produtos que não sejam objeto desta contratação para 
os servidores a serem captados, salvo se houver autorização prévia e expressa da Fundação 
em sentido contrário. 

7. DO PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

7.1. O valor do capital segurado para cobertura dos riscos externalizados de invalidez e morte 
serão escolhidos livremente pelo participante na execução contratual, de acordo com os valores das 
contribuições apresentadas pela Seguradora na licitação para a contratação do objeto ora tratado. 
 

7.2. Para repasse das contribuições aos planos de pecúlio, da PREVCOM-GO para a 
SEGURADORA, ficam estabelecidos os seguintes procedimentos: 

(I) a PREVCOM-GO recolherá dos participantes as contribuições referentes ao mês de 
competência do risco e encaminhará à CONTRATADA, até o 20º (vigésimo) dia do mês 
subsequente, o arquivo com a relação daqueles que efetuaram o pagamento.  

(II) a correspondente fatura será encaminhada pela CONTRATADA à PREVCOM-GO até o 
25º (vigésimo quinto) dia do mês subsequente à competência do risco; 

(III) a fatura deverá ser paga pela PREVCOM-GO à CONTRATADA até o último dia do mês 
subsequente à competência do risco; 

(IV) o atraso da PREVCOM-GO na remessa dos dados referidos no item “I” implicará em 
atraso equivalente na entrega da fatura mensal pela CONTRATADA, mas, em nenhuma 
hipótese, liberará a PREVCOM-GO do pagamento até o final do mês subsequente ao mês de 
competência do risco, salvo nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, nem liberará a 
CONTRATADA do cumprimento integral e pontual de suas obrigações; 

(V) se a PREVCOM-GO não encaminhar à CONTRATADA o arquivo a que se refere o item 
“I” acima até o final do dia 20º (vigésimo) dia do mês subsequente ao da competência do risco, 
a CONTRATADA poderá emitir a fatura com base nos dados do mês imediatamente anterior; 

(VI) se a CONTRATADA atrasar a entrega da fatura mensal, tendo recebido as informações 
no prazo estabelecido na alínea acima “I”, a PREVCOM-GO poderá atrasar o repasse dos 
recursos, sem encargos, pelo mesmo número de dias do atraso na entrega da fatura, sem 
que haja solução de continuidade nas obrigações da CONTRATADA; 

(VII) o inadimplemento da PREVCOM-GO no que se refere ao repasse das contribuições à 
CONTRATADA (através do pagamento da fatura citada na alínea “III” acima) implicará na 
mora, de pleno direito, da Fundação, que ficará obrigada ao pagamento do valor devido, 
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acrescido da variação do IPCA no período e de juros equivalentes a 4% a. a. (quatro por cento 
ao ano) calculados exponencialmente pro rata dia. 

(VIII)  Quando os prazos definidos nos itens I, II e III incidirem sobre sábados, domingos ou 
feriados, fica automaticamente transferido o prazo final do ato para o primeiro dia útil 
subsequente. 

 
7.3 Para emissão da fatura mensal, a PREVCOM-GO deverá encaminhar mensalmente à 
CONTRATADA, através de arquivo eletrônico, os seguintes dados referentes a novas inclusões e 
cancelamentos: 
 

(I)  Nome dos participantes; 
 

(II) CPF dos participantes; 
 

(III) Mês de Competência; 
 

(IV) Valor dos pecúlios de morte e invalidez; e 
 
(V) Data de Nascimento dos participantes. 

 

7.3.1. Nas datas previstas nos itens I e II da cláusula 7.2 e casos especiais negociados de 
comum acordo entre as partes, será encaminhado arquivo completo contendo os dados 
acima, informando-se os valores dos pecúlios atualizados. 

7.4. O não pagamento da(s) contribuição(ões) pelos participantes até o vencimento acordado 
acarretará a automática suspensão da cobertura ficando a CONTRATADA isenta de qualquer 
obrigação decorrente de evento gerador ocorrido durante o período de suspensão.  

7.5. CONTRATADA informará mensalmente à CONTRATANTE os Participantes suspensos por não 
terem realizado o(s) pagamento(s) da(s) contribuição(ões) de risco no mês anterior, de forma que a 
CONTRATANTE possa tomar as providências devidas junto a cada Participante. 

7.5.1. A cobertura de risco poderá ser reabilitada no prazo máximo de 90 (noventa) dias 
contados da data de eventual suspensão, mediante o pagamento da contribuição de risco do 
mês vigente, sendo automaticamente restabelecida no primeiro dia útil subsequente ao 
repasse da respectiva contribuição pela CONTRATANTE à CONTRATADA. 

7.5.2. Em caso de reabilitação, a cobertura incidirá somente sobre os eventos ocorridos ou 
iniciados a partir do dia seguinte ao restabelecimento do pagamento da contribuição, não 
estando cobertos eventos ocorridos ou iniciados durante o período de suspensão. 

7.5.3. Transcorridos 90 (noventa) dias do vencimento da contribuição devida e não paga, o 
contrato será cancelado sem que seja devida ao participante ou seu(s) beneficiário(s) a 
percepção proporcional de qualquer benefício ou contribuições já pagas. 

7.6 Ocorrendo a morte ou a invalidez de um participante do Plano que esteja coberto pelo seguro 
contratado, a PREVCOM-GO comunicará o evento à CONTRATADA, devendo o pagamento do 
correspondente pecúlio ser realizado pela CONTRATADA diretamente à PREVCOM-GO, 
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beneficiária única dos pecúlios contratados, mediante a comprovação de que houve a concessão 
pela Fundação, conforme o caso, de Aposentadoria por Invalidez ou Pensão por Morte, não sendo 
admitida regulação de sinistro por parte da CONTRATADA nem procedimento similar que possa 
retardar ou impor óbices ao pagamento do pecúlio devido. 

7.7. Os valores dos pecúlios por invalidez e morte devidos pela CONTRATADA à PREVCOM-GO serão 
aqueles efetivamente segurados, tomando por base a individualização dos pecúlios na execução 
do contrato. 

 
7.8. A CONTRATADA efetuará os pagamentos em lotes de todos os pecúlios devidos, nos dias 15 
ou 30 de cada mês, valendo o comprovante de depósito ou transferência de recursos como quitação 
da obrigação de pagamento. 

7.9. Para a inclusão do pagamento nos lotes acima referidos, a CONTRATADA terá até 5 dias úteis, 
contados da data em que for informada pela PREVCOM-GO quanto à concessão do benefício ao 
participante ou seu(s) beneficiário(s). 

7.10. O descumprimento dos prazos previstos nos itens 7.8 e 7.9 implicará na mora da 
SEGURADORA, de pleno direito, que ficará obrigada ao pagamento do valor devido, acrescido da 
variação do IPCA no período e de juros equivalentes a 6% a. a. (seis por cento ao ano) calculados 
exponencialmente pro rata dia e mais uma multa de 2% (dois por cento) do valor devido. 

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS (TÉCNICA E DE PREÇOS) 
 

8.1. A Pontuação Técnica da licitante será apurada pela soma do total de pontos obtidos em cada 
um dos fatores de pontuação, apresentados no item 5.6 deste Projeto Básico, conforme 
fórmula abaixo: 

 � = + + �
 

Onde: 
PTP = Pontuação Técnica do Participante. 
NNE = Nota do participante no fator Nível de Especialização da Equipe Gestora do Risco 
Externalizado. 
NDE = Nota do participante no fator Disponibilização de Equipes Próprias para Captação. 
NQG = Nota do participante no fator Quantidade Global de Participantes. 

 
8.2. A determinação do Índice Técnico de cada participante (ITP) dar-se-á mediante a divisão da 

Pontuação Técnica do Participante (PTP) pela maior Pontuação Técnica entre as propostas 
apresentadas – MPT, conforme fórmula abaixo:: 

 �� = �� 

 
Onde: 
ITP = Índice Técnico do Participante. 
PTP = Pontuação Técnica do Participante. 
MPT = Maior Pontuação Técnica obtida entre os participantes. 

 
8.3. Para formular o seu preço, a licitante deverá se utilizar dos parâmetros fornecidos mediante 
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as planilhas que integram o modelo da proposta. Todavia, deverá estar ciente de que estas 
informações fornecidas pela PREVCOM-GO são apenas referenciais e não geram qualquer 
obrigação à Fundação. 

 
8.4. O Índice de preço da licitante (IPL) será calculado conforme fórmula abaixo: 

 
IPL = (PMPM × 0,5) + (PMPI × 0,5) 

Onde: 
IPL = Índice de preço da licitante. 
PMPM = pontuação por preço do proponente, representada pelo preço médio dos prêmios 
para morte apurados na planilha de preços a ser apresentada pelo proponente no processo de 
contratação, contendo as informações acerca dos preços unitários e totais por faixa etária. 
PMPI = pontuação por preço do proponente, representada pelo preço médio dos prêmios para 
invalidez apurados na planilha de preços a ser apresentada pelo proponente no processo de 
contratação, contendo as informações acerca dos preços unitários e totais por faixa etária. 

 
8.5. Após a apuração do índice de preço da licitante IPL, será obtido o índice total de preço por 

licitante, aplicando-se a seguinte fórmula: 
 

MPG  

IPTL = 

IPL 
 

Onde: 
IPTL = Índice de Preço Total da Licitante; 
MPG = Menor Preço Global proposto dentre as licitantes classificadas tecnicamente; 
IPL: índice de preço da licitante. 

 
8.6. A determinação do Índice Geral da Licitante - IGL será a ponderação do Índice Técnico do 
Participante - ITP e do Índice de Preço Total da Licitante - IPTL, conforme fórmula abaixo: 

 
IGL = (ITP x 0,6) + (IPTL x 0,4) 

 
8.7. Será considerada vencedora a licitante habilitada que, atendendo às condições estabelecidas 
no julgamento das Propostas Técnica e de Preços, obtiver a maior nota de avaliação final, 
correspondente ao Índice Geral de Preços da Licitante. 

 
8.8. Os valores numéricos relativos a cada cálculo serão expressos com 2 (duas) casas decimais, 

sem arredondamentos, desprezando-se a fração remanescente. 
 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

9.1. Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a 
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de 
fornecer os recursos na qualidade e quantidade necessárias. 

 
9.2. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados 
pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou 
culposamente, à PREVCOM-GO ou a terceiros. 
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9.3. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor. 

 
9.4. Manter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a 
realização dos serviços. 

 
9.5. Disponibilizar à CONTRATANTE pessoal devidamente capacitado e treinado, considerando 
as demandas e habilidades exigidas, os quais durante a prestação dos serviços deverão ser 
identificados por meio de crachá. 

 
9.6. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e 
as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 
Administração. 

 
9.7. Responsabilizar-se pelo pagamento dos salários dos empregados alocados à prestação dos 
serviços, bem como pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
da execução do contrato. 

 
9.8. Atender de imediato às solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos 
empregados alocados, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas 
à execução do serviço, conforme descrito neste documento. 

 
9.9. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, 
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas. 

 
9.10. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a 
não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à 
Administração toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 

 
9.11. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação 
dos serviços. 

 
9.12. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

 
9.13. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 
9.14. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, ressalvada a 
possibilidade de resseguro e a contratação de serviços acessórios e complementares, que não se 
constituam na atividade finalística da referida contratação, como empresas de telemarketing, que 
prestem serviços na condição de dedicação exclusiva à operação. 

 
9.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, exceto 
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
9.16. Adotar todas as ações e medidas necessárias para atender o Acordo de Níveis de Serviços 
estabelecido neste Projeto Básico. 
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9.17. Disponibilizar pessoal em quantidade suficiente para atendimento pessoalmente 
em campo, nas entidades onde se encontra o público-alvo. 

 
9.18. Abster-se de promover a regulação de sinistro, consoante o disposto no item 7.6 deste Projeto 
Básico, uma vez que para a concessão do benefício deverá ser obedecido o Regulamento da 
PREVCOM-GO, bem como as suas decisões a respeito da concessão de benefícios. 

 
9.19. Não comercializar produtos que não sejam objeto desta contratação para os servidores a 
serem captados, ressalvados os casos autorizados pela PREVCOM-GO. 

 
9.20. Efetuar o pagamento do pecúlio por morte ou invalidez, no prazo estabelecido no contrato 
firmado entre a PREVCOM-GO e a CONTRATADA. 

 
9.21. Não vincular o nome da PREVCOM-GO a qualquer campanha publicitária sem o seu 
consentimento. 

 
9.22. Acatar as determinações do fiscal do contrato. 

 
9.23. Treinar continuamente os seus empregados, observando as determinações contidas no item 
12 deste Projeto Básico, devendo assumir o ônus integral inerente ao treinamento. 

 
9.24. Oferecer as condições físicas e materiais para a realização de treinamentos institucionais da 
PREVCOM-GO junto às áreas de Recursos Humanos das Patrocinadoras. 

 
9.25. Atender as disposições contidas no item 11 deste Projeto Básico, no que se refere ao 
cumprimento do Acordo de Níveis de Serviços. 

 
9.26. Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor contratado. 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

10.1. Proporcionar todas as condições e informações necessárias para que a CONTRATADA possa 
desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, 
especialmente deste Projeto Básico. 

 
10.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com 
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

 
10.3. Promover ativamente a promoção e divulgação do Plano de Benefícios. 

 
10.4. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como 
o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à 
autoridade competente para as providências cabíveis. 

 
10.5. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

 
10.6. Indicar órgãos para serem visitados e enviar esforços para que os empregados da 
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CONTRATADA tenham pleno acesso ao público-alvo. 
 

10.7. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato, 
através do repasse dos valores correspondentes depositados pelos órgãos consignantes ou pelo 
participante. 

 
10.8. Na ocorrência de sinistro, encaminhar o dossiê composto de lastro documental mínimo 
(certidão de óbito ou declaração médica de invalidez, dentre outros documentos comprobatórios), 
quando do envio da solicitação para recebimento do pecúlio. 

 
10.9. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 

 
10.10. Destacar empregados próprios ou terceiros para ministrarem treinamento inerente aos 
Planos de Benefícios da PREVCOM-GO, notadamente sobre os seus respectivos Regulamentos e 
demais conteúdos afetos ao objeto contratado. 

 
10.11. Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como: 

 
10.11.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, 
devendo reportar- se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, 
exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos 
serviços de recepção e apoio ao usuário. 

 
10.11.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na CONTRATADA. 

 

11. DO ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS 
 

11.1 A CONTRATADA deverá manter um nível de captação de Participantes para cada plano, 
observado, no mínimo, os percentuais constantes do quadro abaixo, relativos ao total de 
servidores que ingressaram nos Patrocinadores dos planos administrados pela PREVCOM-GO, 
bem como aos atuais servidores destes Patrocinadores, a contar da data de Celebração do 
CONTRATO.   
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Ano de Contrato 

Percentual dos atuais 
Servidores ativos que 

recebem remuneração ou 
subsídio acima do teto do 

INSS. 
(Data de Admissão anterior a 
aprovação do regulamento 
do Plano de Benefícios) 

Percentual dos novos Servidores 
que recebem remuneração ou 
subsídio acima do teto do INSS. 
(Data de Admissão posterior a 
aprovação do regulamento do 
Plano de Benefícios). 

1º ano 1,0% 30% 

2º ano 2,0% 40% 

3º ano 3,0% 50% 

4º ano 4,0% 60% 

A partir do 5º ano 5,0% 65% 

 
11.2 A CONTRATANTE, em conjunto com a CONTRATADA, estabelecerá metas adicionais às 

descritas no item anterior, capazes de avaliar de maneira qualitativa e quantitativa os níveis de 
serviços prestados. 

 
11.3 Os resultados serão monitorados tanto pela PREVCOM-GO quanto pela própria 

CONTRATADA, que deverá emitir relatórios no mínimo bimestralmente em modelo 
especificado pela PREVCOM-GO e acordado entre as partes. 

 
11.3.1 No caso de não atingimento injustificado dos níveis de serviços definidos neste Projeto 

Básico, será apurado o valor da compensação financeira a ser pago à Contratante conforme 
a seguinte fórmula: 

 � �çã �� = � ��� � ���� × í �� � � �� × � � �  

 
11.3.1.1 No primeiro ano de não atingimento injustificado, o valor correspondente a  � ����� �  equivalerá a 5% (cinco por cento). 
 
11.3.1.2 Em caso de reincidência do não atingimento injustificado, o valor correspondente 

a  � ����� �  equivalerá a 10% (dez por cento). 
 

11.3.1.3 As justificativas aceitas serão aquelas baseadas em fatores que se apresentarem 
como obrigações da Contratante. 

 
11.3.2 A compensação financeira descrita no item 11.3.1 será apurada até o segundo mês 

subsequente ao de aniversário do Contrato, sendo seu pagamento devido até 30 (trinta) 
dias após a notificação da Contratada. 
 

11.3.3  A CONTRATANTE, anualmente, avaliará o alcance das metas pela CONTRATADA, 
redimensionando-as, se for o caso, desde que a ação seja devidamente justificada. 

 
12. DO TREINAMENTO DOS EMPREGADOS DA CONTRATADA 
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12.1. Além das atividades descritas neste Projeto Básico, a CONTRATADA deverá treinar os seus 
empregados a serem alocados nos serviços, com vistas à transmissão de mensagem uníssona à 
equipe, em face da unicidade de metas e de objetivos a serem atingidos, com foco nos seguintes 
objetivos: 

 
12.1.1. Treinamento específico com aperfeiçoamento contínuo, visando esclarecer dúvidas 
dos servidores acerca dos planos oferecidos pela PREVCOM-GO, inclusive simulando 
situações inerentes à aposentadoria, morte e invalidez dos potenciais participantes. 

 
12.1.2. Padronização do discurso, de materiais de apoio, de marketing e de ferramentas  de 
convencimento, objetivando novas adesões. 

 

12.1.3. Busca contínua de maior eficiência de atuação. 
 

12.1.4. Implementação de programas de treinamentos comportamentais. 
 

12.1.5. Estabelecimento de metas semestrais e monitoramento dos resultados atingidos 
semestralmente com a elaboração e emissão de relatórios e planilhas. 

 
12.2. Os conteúdos do programa de capacitação dos gerentes, coordenadores, monitores, 
supervisores e operadores, referentes aos serviços, processos, scripts, legislação previdenciária e 
aos procedimentos para o desenvolvimento das atividades, deverão ser submetidos à PREVCOM-
GO pela CONTRATADA, cabendo a ela efetuar o treinamento, sob supervisão técnica da Fundação. 

 
12.3. A carga horária do treinamento para cada grupo deverá ser ajustada de modo a totalizar 24 
(vinte e quatro) horas, no mínimo. 

12.4. Excepcionalmente, quando julgar necessário, a PREVCOM-GO poderá utilizar seus próprios 
instrutores para ministrar treinamento referente aos assuntos específicos de missão, estrutura, 
legislação previdenciária, benefícios, dentre outros, devendo, nestes casos, todas as demais 
despesas com o treinamento, tais como infraestrutura física, equipe de apoio, materiais e 
equipamentos, correrem por conta da CONTRATADA. 

 
12.5. A realização das atividades de capacitação de pessoal é obrigatória, principalmente nos 
seguintes casos: 

 
12.5.1. novos serviços, alterações da legislação previdenciária e sistemas para 
atendimento; 

12.5.2. disseminação de novas informações/atualização de roteiros/scripts; 
 

12.5.3. demandas sazonais; 
 

12.5.4. ação corretiva, quando observada não conformidade na avaliação de membro da 
equipe da CONTRATADA; 

 
12.5.5. quando demandado pela PREVCOM-GO. 
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12.6. Os custos decorrentes da implementação do programa de capacitação (treinamento e 
reciclagem) serão de responsabilidade da CONTRATADA, sendo que a execução do programa de 
capacitação não poderá, sob nenhuma hipótese, prejudicar a execução dos serviços ou a sua 
produtividade. 

 
12.7. A CONTRATADA deverá preservar todas as informações relativas aos treinamentos e 
reciclagens, de forma a permitir à PREVCOM-GO acesso, a qualquer tempo, dos seguintes dados: 

 
12.7.1. agenda mensal dos treinamentos; 

 
12.7.2. cursos/treinamentos e reciclagens realizadas, avaliações dos treinamentos, 
treinados e instrutores; 

 

12.7.3. metodologia para identificação das necessidades de reciclagens; 
 

12.7.4. carga horária dos treinamentos e reciclagens; 
 

12.7.5. avaliação do aproveitamento; 
 

12.7.6. ações corretivas/ajustes, nos casos de aproveitamentos insatisfatórios. 
 

12.8. Não será permitida a permanência de membro na equipe da CONTRATADA que não tenham 
passado pelo processo de treinamento ou cuja capacitação para a função não seja certificada por 
meio de monitoria ou simulação de atendimento validada pelo representante da CONTRATANTE. 

 
 

13. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 
 
 

13.1. O valor estimado para esta contratação é R$ 37.796.087,12 (trinta e sete milhões, setecentos 
e noventa e seis mil, oitenta e sete reais e doze centavos), calculado da seguinte forma: 
 

Ano 

Qtd. De 
Participantes 

esperados que 
irão contratar 

seguro 

Preço Médio 
Estimado para 
Cobertura de 

Risco de Morte 

Preço Médio 
Estimado para 
Cobertura de 

Risco de Invalidez 

Valor anual 
estimado para 
risco de morte 

Valor anual estimado 
para risco de 

Invalidez 

Valor Total 
Estimado do 

Contrato 

1º  75 590,31 424,08 531.276,99 381.671,97 912.948,96 

2º  200 590,31 424,08 1.416.738,64 1.017.791,93 2.434.530,57 

3º  500 590,31 424,08 3.541.846,61 2.544.479,82 6.086.326,43 

4º  900 590,31 424,08 6.375.323,89 4.580.063,68 10.955.387,57 

5º  1430 590,31 424,08 10.129.681,30 7.277.212,29 17.406.893,59 

Total Estimado (R$) em 5 anos 37.796.087,12 

 
13.2. De acordo com Estudo de Viabilidade Financeira do Plano Goiás Seguro, cerca de 10.000 
servidores irão se aposentar nos próximos 5 anos, sendo que 44% destes recebem remuneração 
acima do teto do INSS, ou seja, cerca de 4.400 servidores são potenciais participantes do Plano Goiás 
Seguro. 

 
13.3. Se projetarmos que 50% deste total de 4.400 servidores irão aderir à previdência complementar, 
podemos estimar que ao final de 5 anos teremos aproximadamente 2.200 participantes. 
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13.4. Espera-se uma evolução no ingresso de participantes ano após ano e consequentemente 
projeta-se um aumento gradual na contratação da cobertura adicional, conforme tabela abaixo: 

 

Ano de Contrato Qtd. De Participantes esperados 
nos planos da PREVCOM* 

Qtd. De Participantes esperados 
que irão contratar seguro 

1º ano 250 75 
2º ano 500 200 
3º ano 1000 500 
4º ano 1500 900 
5º ano 2200 1430  

13.2. Não há comprometimento de recursos orçamentários e financeiros da PREVCOM-GO na 
contratação. 
 

14. DO PAGAMENTO 
 

14.1. O pagamento à CONTRATADA será efetuado até o último dia do mês subsequente ao da 
competência do risco, para possibilitar à PREVCOM-GO o recebimento e o processamento das 
contribuições dos participantes. 

 
14.2. Fica facultado à CONTRATANTE a verificação da conformidade da CONTRATADA no que se 
refere a sua regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao CADFOR (Cadastro de 
Fornecedores do Estado de Goiás), ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante 
consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, 
de 1993. 

 
14.3. Os pagamentos somente serão efetivados por meio de crédito em conta corrente da 
CONTRATADA na Caixa Econômica Federal – CEF, que é a Instituição Bancária CONTRATADA 
pelo Estado de Goiás para centralizar a sua movimentação financeira, nos termos do art. 4º da Lei 
Estadual nº 18.364 de 10 de janeiro de 2014. 

 
14.4. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

 

14.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios 
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a 
data do efetivo pagamento, à taxa de 4% (quatro por cento) ao ano, aplicando- se a seguinte 
fórmula: 

 
EM = I x N x VP 

 
Onde: 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
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I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

 
 

 (4/100) 

I = 365 
 

Onde: 
 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento 

VP = Valor da Parcela em atraso 

15. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 

15.1. O contrato terá vigência por 10 (dez) anos, compreendendo dois períodos, observando o 
seguinte: 

 
15.1.1. No que tange aos serviços de captação de novos participantes para aderirem 
aos planos de benefícios da PREVCOM-GO, o prazo de execução do primeiro período, 
correspondente aos primeiros 5 (cinco) anos, será contado a partir da data de assinatura do 
Contrato. 

 
15.1.2. No segundo período, correspondente aos últimos 5 (cinco) anos da vigência do 
Contrato, a Contratada não poderá mais executar serviços de captação, salvo se celebrar 
novo contrato, nos termos do subitem 15.1.5, fazendo jus, no entanto, ao recebimento dos 
valores captados no primeiro período, bem como continuará responsável pelos benefícios 
aos segurados nos casos de morte e invalidez.  

 
15.1.3. A disposição contida no item 15.1.2 deve-se ao fato de que em relação à 
externalização dos riscos de morte e invalidez de participantes, o prazo de 5 (cinco) anos 
terá início a partir da data em que ocorrer a adesão de cada novo participante. 
 
15.1.4. Diante da situação exposta no item 15.1.3, à proporção que se expirar o prazo 
de 5 (cinco) anos de cada proposta individual, os participantes serão gradualmente 
absorvidos, sem exceção, pela nova Contratada. 
 
15.1.5. Ao término do primeiro período contratual, correspondente aos primeiros 5 
(cinco) anos, a PREVCOM-GO poderá realizar novo processo de contratação, ficando, 
porém, a seu critério a assunção dos serviços para execução por seus próprios meios. 
 

15.2. O prazo de vigência estipulado no item 15.1 está fundamentado no inciso I do §3º do art. 62 
da Lei nº 8.666/93 que afasta a incidência das regras do art. 57 da mesma lei.  
 

16. DA FISCALIZAÇÃO 
 

16.1. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, 
fiscalização e avaliação por representante ou equipe da CONTRATANTE, para este fim 
especialmente designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, 
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conforme detalhado neste documento. 
 

16.2. A fiscalização deverá realizar, entre outras, as seguintes atividades: 
 

16.2.1. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos 
trabalhos, incluindo o contrato, projeto básico, orçamentos, cronogramas, correspondências 
e relatórios de serviços. 

 
16.2.2. Analisar e aprovar o plano de execução a ser apresentado pela CONTRATADA nos 
inícios dos trabalhos. 

 

16.2.3. Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos 
serviços em execução, bem como as interferências dos trabalhos da CONTRATADA com as 
atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pela 
CONTRATANTE. 

 
16.2.4. Paralisar ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em 
conformidade com o plano ou programa de manutenção, norma técnica ou qualquer 
disposição oficial aplicável ao objeto do contrato. 

 
16.2.5. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços aprovando 
os eventuais ajustes que ocorreram durante o desenvolvimento dos trabalhos. 

 
16.2.6. Solicitar a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA que embarace ou 
dificulte a ação da Fiscalização ou cuja presença no local dos serviços seja considerada 
prejudicial ao andamento dos trabalhos. 

 
16.2.7. A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação 
da fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atender 
prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas, ou, em caso de impossibilidade, 
justificar por escrito. 

 
16.3. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos 
de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso: 

 

   Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos 

de execução e da qualidade demandada. 

   Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação 

profissional exigidas. 

   A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados. 

   A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida.  

   O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato;. 

   A satisfação do público usuário. 

16.4. A comunicação entre a fiscalização e a CONTRATADA será realizada através de 
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correspondência oficial ou e-mail informado pela CONTRATADA. 
 

17. DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS 
 

17.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 13.800, de 18 de janeiro de 2001, a CONTRATANTE poderá 
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de 
prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

 
Anexos do Projeto Básico: 
 
 I – Modelo de Proposta de Preços 
II – Modelo de Proposta Técnica 
III – Planos de Benefícios (Regulamento) e Notas Técnicas 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
José Taveira Rocha 

Diretor Interino de Seguridade 
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ANEXO I DO PROJETO BÁSICO  

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 
À 
Fundação de Previdência Complementar do Estado de Goiás – PREVCOM-GO 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
A __________________ (Nome da Empresa Participante) estabelecida(o) na cidade de(o) 
________________, no Estado de(o) ________________, à Av./Rua 
___________________, vem apresentar Proposta de Preços para a contratação de seguro 
específico para cobertura de riscos atuariais decorrentes da concessão de benefício devido 
em razão de invalidez e morte de participantes e assistidos dos Planos administrados pela 
Fundação de Previdência Complementar do Estado de Goiás – PREVCOM-GO, incluindo a 
captação de novos participantes, nos termos das tabelas abaixo. 
 
O preço proposto inclui as despesas com encargos da legislação social, trabalhista e 
previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos 
causados a terceiros, ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e 
posturas municipais, estaduais, federais, que sejam necessários para o desempenho dos 
serviços no estágio da arte mais atual, bem como lucro. 
 
Cumpre-nos informar-lhes, ainda, que examinamos os documentos do processo de 
contratação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta. 
 
O preço deverá contemplar um pró-labore de 5% (cinco por cento), calculado mensalmente 
sobre o total das contribuições recebidas pela CONTRATADA referentes às coberturas de 
morte e invalidez. 
 
E em referência com os referidos documentos, declaramos que estamos cientes e 
concordamos com os termos do Edital em epígrafe e das cláusulas presentes. 
 

Tabela de Contribuição para Benefício de Invalidez – Todos os Participantes 
 

Capital 
Segurado (R$) 

Faixas Etárias 
14 a 35 36 a 40 41 a 45 46 a 50 51 a 55 56 a 60 61 a 65 +65 

5.000,00         
10.000,00         
50.000,00         

100.000,00         
150.000,00         
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200.000,00         
250.000,00         
300.000,00         
350.000,00         
400.000,00         
450.000,00         
500.000,00         
600.000,00         
700.000,00         
800.000,00         
900.000,00         

1.000.000,00         
1.500.000,00         
2.000.000,00         
2.500.000,00         
3.000.000,00         

Preço Total Médio Unitário Benefício de Invalidez – Todos os Participantes  

 
Tabela de Coeficiente de Risco de Invalidez por Faixa Etária para Cálculo da Contribuição 

do Participante (valor da contribuição com 14 casas decimais) 
 

Faixa Etária Invalidez 
14 a 35 anos  
36 a 40 anos  
41 a 45 anos  
46 a 50 anos  
51 a 55 anos  
56 a 60 anos  
61 a 65 anos  

Acima de 65 anos  

 

Tabela de Contribuição para Benefício de Morte – Todos os Participantes 
 

Capital (R$) 
Faixas Etárias 

14 a 35 36 a 40 41 a 45 46 a 50 51 a 55 56 a 60 61 a 65 +65 
5.000,00         

10.000,00         
50.000,00         

100.000,00         
150.000,00         
200.000,00         
250.000,00         
300.000,00         
350.000,00         
400.000,00         
450.000,00         
500.000,00         
600.000,00         
700.000,00         
800.000,00         
900.000,00         

1.000.000,00         
1.500.000,00         
2.000.000,00         
2.500.000,00         
3.000.000,00         

Preço Total Médio Unitário Benefício de Morte – Todos os Participantes  
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Tabela de Coeficiente de Risco de Morte por Faixa Etária para Cálculo da Contribuição do 
Participante 

 
Faixa Etária Morte 
14 a 35 anos  
36 a 40 anos  
41 a 45 anos  
46 a 50 anos  
51 a 55 anos  
56 a 60 anos  
61 a 65 anos  

Acima de 65 anos  

 
O prazo de validade da proposta é de é de 60 (sessenta) dias corridos a contar da data da 
sua entrega. 
 
Local e data: 
Carimbo e assinatura da empresa: 
Nome: 
Cargo: 
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ANEXO II DO PROJETO BÁSICO 

MODELO DE PROPOSTA TÉCNICA 

 
 

Prezados Senhores, 
 
 
 

A  (NOME        DO        LICITANTE)        estabelecida(o)       na       cidade 
de(o)    ,      no    estado     de(o)  ,     à 
rua   ,vem  apresentar  Proposta  Técnica  para  a  contratação  de 
seguro específico para cobertura de riscos atuariais decorrentes da concessão  de  benefício devido 
em razão de invalidez e morte de participantes  e assistidos dos Planos de Benefícios administrados 
pela Fundação de Previdência Complementar do Estado de Goiás – PREVCOM-GO, incluindo a 
captação de novos participantes, como descritos e especificados no Edital em epígrafe e seus 
respectivos Anexos, nos termos da tabela abaixo: 

 
FATORES DE 
PONTUAÇÃO 

TÉCNICA 

QUESITO DE PONTUAÇÃO TÉCNICA PONTUAÇÃO 
ATRIBUÍDA A CADA 

QUESITO 

MARCAR COM UM “X” A 
PONTUAÇÃO 
PRETENDIDA 

(1) 
Nível de 

Especialização 
da Equipe 
Gestora do 

Risco 
Externalizado 

Três membros com experiência mínima de 02 anos 
na gestão de riscos externalizados, sendo que 
todos devem possuir ao menos especialização, 
mestrado ou doutorado na área de finanças e/ou 
atuarial. 

10 

 

Três membros com experiência mínima de 02 anos 
na gestão de riscos externalizados, sendo que dois 
deles devem possuir ao menos especialização, 
mestrado ou doutorado na área de finanças e/ou 
atuarial. 

07 

 

Três membros com experiência mínima de 02 anos 
na gestão de riscos externalizados, sendo que um 
deles devem possuir ao menos especialização, 
mestrado ou doutorado na área de finanças e/ou 
atuarial. 

05 

 

Três membros com experiência mínima de 02 anos 
na gestão de riscos externalizados. 

02 
 

Equipe Gestora composta por quantidade inferior a 
3 membros. 

00 
 

 
FATORES DE 
PONTUAÇÃO 

TÉCNICA 

QUESITO DE PONTUAÇÃO TÉCNICA PONTUAÇÃO 
ATRIBUÍDA A CADA 

QUESITO 

MARCAR COM UM “X” A 
PONTUAÇÃO 
PRETENDIDA 

(2) 
Disponibilização de 

Equipes Próprias para 
Captação 

Equipes próprias com pelo menos 20 
funcionários profissionais de vendas 
que possuam disponibilidade para 
atuar em todos os Estados e 
Municípios da Região Centro-Oeste. 

40 
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Equipes próprias de 15 a 19 
funcionários profissionais de vendas 
que possuam disponibilidade para 
atuar em todos os Estados e 
Municípios da Região Centro-Oeste. 

30 

 

Equipes próprias de 10 a 14 
funcionários profissionais de vendas 
que possuam disponibilidade para 
atuar em todo o Território do Estado de 
Goiás 

10 

 

Equipes próprias de 5 a 9 funcionários 
profissionais de vendas que possuam 
disponibilidade para atuar em todo o 
Território do Estado de Goiás 

5 

 

Equipes próprias com menos de cinco 
funcionários profissionais de vendas 
que possuam disponibilidade para 
atuar em todo o Território do Estado de 
Goiás. 

0 

 

 

FATORES DE 
PONTUAÇÃO 

TÉCNICA 

QUESITO DE PONTUAÇÃO TÉCNICA PONTUAÇÃO 
ATRIBUÍDA A CADA 

QUESITO 

MARCAR COM UM “X” A 
PONTUAÇÃO 
PRETENDIDA 

(3) 
Quantidade Global de 

Participantes 
Integrantes da 

Carteira da Empresa 

Mais de 30.000 participantes ativos, 
captados individualmente. 

50 
 

Entre 20.000 a 30.000 participantes 
ativos, captados individualmente. 

40 
 

Entre 15.000 a 19.999 participantes 
ativos, captados individualmente. 

20 
 

Entre 10.000 a 14.999 participantes 
ativos, captados individualmente. 

10 
 

Entre 2.500 a 9.999 participantes 
ativos, captados individualmente. 

5 
 

Menos de 2.500 participantes ativos, 
captados individualmente. 

0 
 

 

Quanto aos fatores de pontuação, a presente Proposta Técnica vem acompanhada da 
documentação comprobatória exigida no Edital em epígrafe. 

 
Cumpre-nos informar, ainda, que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos 

dos mesmos para elaboração da presente proposta. 
 

E em referência com os referidos documentos, declaramos que estamos cientes e 
concordamos com os termos do Edital em epígrafe e das cláusulas da minuta do contrato. 

 
O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos a contar da data da sua 

entrega. 
 

Local e data: 
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Carimbo e assinatura da empresa: 

Nome: 

Cargo: 
 

 

Observações: 
 

1) Em cada fator de pontuação técnica será atribuída a pontuação máxima atingida pela licitante, sem 
a acumulação de pontos, ou seja, mesmo que a licitante atenda a mais de um quesito dentro de um 
determinado fator, será pontuada naquele de maior pontuação. 

 
2) A comprovação do fator de pontuação nº 1 - nível de especialização da equipe gestora do risco 

externalizado - se dará através da apresentação de certificado ou diploma reconhecido pelo MEC, 
acompanhado de declaração da licitante informando e detalhando a experiência do profissional na 
gestão de riscos externalizados, sendo que este prazo da experiência somente será considerado 
válido se superar o prazo de 02 (dois) anos após a data da formação do profissional em pós 
graduação, mestrado ou doutorado.  

 
3) A comprovação do fator de pontuação nº 2 - Disponibilização de Equipes Próprias para Captação - 

se dará da seguinte forma: em se tratando de sócio ou proprietário, através da apresentação de 
contrato social; em se tratando de funcionário, através da apresentação de carteira de trabalho e 
previdência social; em se tratando de prestador de serviço de contrato escrito firmado com o 
licitante, ou através de declaração de compromisso de contratação futura com anuência do 
profissional. É imprescindível que tais colaboradores estejam ligados à área de vendas. Os 
documentos citados devem ser acompanhados de declaração da empresa participante informando 
e detalhando o cargo dos membros da equipe. A equipe indicada deverá estar disponível para a 
atuação em todo o território do Estado de Goiás e quando for o caso, em todo o Centro-Oeste. 
 

4) A comprovação do fator de pontuação nº 3 – Quantidade Global de Participantes Integrantes da 
Carteira da Empresa - se dará através da apresentação de atestado(s) de capacidade técnica 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito privado ou público, que comprove(m) a experiência da 
empresa licitante na cobertura dos riscos de morte e invalidez, bem como na captação de novos 
Participantes para o referido plano de benefícios aprovado pela PREVIC. 

 

5) A comprovação do fator de pontuação nº 3 - Quantidade Global de Participantes Integrantes da 
Carteira da Empresa  - Não serão admitidos atestados de capacidade técnica firmados por 
entidades fechadas de previdência complementar que atestem experiência em contratação diversa 
do objeto da contratação, qual seja, a externalização dos riscos de morte e invalidez e captação de 
novos participantes em planos de benefícios previdenciários administrados por entidades fechadas 
de previdência complementar aprovados pela PREVIC. 
 

6) Será desclassificada a licitante que obtiver pontuação 0 (zero) em qualquer fator de pontuação. 
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Anexo III – Planos de Benefícios (Regulamento) e Notas Técnicas 
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CAPÍTULO I

DO PLANO DE BENEFÍCIOS GOIÁS SEGURO

Art. 1º. O Plano de Benefícios dos Servidores 
Públicos do Estado de Goiás denominado 
GOIÁS SEGURO, estruturado na modalidade 
de contribuição definida e administrado pela 
Fundação de Previdência Complementar do 
Estado de Goiás (PREVCOM-GO), reger-se-á 
pelo disposto no presente Regulamento.

§ 1º O Plano GOIÁS SEGURO é destinado aos 
servidores públicos titulares de cargos efetivos 
do Estado e dos Municípios de Goiás, de suas 
autarquias e fundações de direito público, 
inclusive aos membros do Poder Judiciário, 
do Poder Legislativo, do Ministério Público, 
dos Tribunais de Contas e da Defensoria 
Pública-Geral do Estado e seus respectivos 
beneficiários.

§ 2º Entende-se por plano estruturado na 
modalidade de contribuição definida aquele 
cujos benefícios programados tem seu valor 
permanentemente ajustado ao saldo da conta 
individual do Participante, inclusive na fase de 
percepção de benefícios.

§ 3º O Plano GOIÁS SEGURO deverá ser 
executado de acordo com legislação aplicável 
e as decisões do Conselho Deliberativo da 
PREVCOM-GO, observadas as disposições 
estatutárias e do convênio de adesão firmado 
com os Patrocinadores.

§ 4º Poderão aderir ao Plano GOIÁS SEGURO, 
observadas as normas deste Regulamento, 
outros Entes da Federação mediante Convênio 

de Adesão com a PREVCOM-GO, autorizado 
por lei estadual ou municipal e após aprovação 
do Conselho Deliberativo.

Seção I 
Glossário 

Art. 2º Para os fins deste Regulamento, as 
expressões, palavras, abreviações ou siglas a 
seguir indicadas correspondem aos seguintes 
significados:

I – ASSISTIDO: Participante ou Beneficiário em 
gozo de benefício de prestação continuada;

II – ATUÁRIO: profissional com formação em 
Ciências Atuariais e devidamente habilitado 
para o exercício da respectiva atividade ou a 
pessoa jurídica, sob a responsabilidade daquele 
profissional, que tenha como objeto social a 
execução de serviços atuariais;

III – BENEFICIÁRIO: pessoa física relacionada ao 
Participante ou Assistido que, com a ocorrência 
do falecimento deste, receberá o benefício de 
Pensão por Morte previsto neste Regulamento, 
desde que preenchidas as condições aplicáveis à 
espécie;

IV - BENEFÍCIO PROGRAMADO: Benefício de 
caráter previdenciário cuja concessão decorre 
de eventos previsíveis estabelecidos neste 
Regulamento. 

V - BENEFÍCIO DE RISCO: Benefício de caráter 
previdenciário cuja concessão depende da 
ocorrência de eventos não previsíveis, como a 
morte, a invalidez ou a sobrevivência.

REGULAMENTO DO PLANO DE 
BENEFÍCIOS DA FUNDAÇÃO PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIÁS 
(PREVCOM-GO) “PLANO GOIÁS SEGURO”
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VI - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA: Modalidade 
do Plano GOIÁS SEGURO, cujos benefícios 
programados têm seu valor permanentemente 
ajustado ao saldo de conta mantido em favor 
do Participante, inclusive na fase de percepção 
de benefícios, considerando o resultado líquido 
de sua aplicação, os valores aportados e os 
benefícios pagos.

VII - CONVÊNIO DE ADESÃO: instrumento pelo 
qual se formaliza a condição de Patrocinador 
do GOIÁS SEGURO, no qual são pactuados os 
direitos e obrigações do aderente em relação ao 
Plano.

VIII – ÍNDICE DO PLANO GOIÁS SEGURO: Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
– IBGE ou outro índice que vier a substituí-lo.

IX - PERFIS DE INVESTIMENTOS: Ferramenta de 
gestão de recursos previdenciários que permite 
ao Participante optar, sob o seu inteiro risco 
e sob a sua exclusiva responsabilidade, por 
uma das Carteiras de Investimentos do GOIÁS 
SEGURO disponibilizadas pela PREVCOM-GO 
para a aplicação dos recursos alocados nas suas 
respectivas Contas Individuais.

X - PLANO ANUAL DE CUSTEIO: documento 
elaborado por Atuário, aprovado pelo Conselho 
Deliberativo da PREVCOM-GO e pelo 
Patrocinador, no qual é estabelecido o nível de 
contribuição necessário à constituição das suas 
reservas garantidoras de benefícios, fundos e 
provisões, e à cobertura das demais despesas, 
em conformidade com os critérios fixados 
pelo órgão regulador e fiscalizador e por este 
Regulamento e divulgado aos participantes, 
assistidos e beneficiários.

XI - PLANO RECEPTOR: plano para o qual serão 
portados os recursos do Participante por ocasião 
da sua opção pelo instituto da Portabilidade.

XII – PREVCOM-GO: Fundação de Previdência 
Complementar do Estado de Goiás, entidade 
fechada de previdência complementar 
estruturada na forma de fundação de natureza 
pública, com personalidade jurídica de direito 
privado e autonomia administrativa, financeira 
e gerencial, operadora do GOIÁS SEGURO.

XIII – PREVIC: Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar.

XIV - PROVISÃO MATEMÁTICA: valor 
determinado atuarialmente que identifica, no 
momento do cálculo, a necessidade de recurso 
financeiro para pagamento dos benefícios 
previstos neste Regulamento.

XV - RGPS: Regime Geral de Previdência Social.

XVI-RPPS: Regime Próprio de Previdência 
Social.

XVII-RPC: Regime de Previdência 
Complementar.

XVIII – SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO: valor que 
serve de base de cálculo para as contribuições 
ao presente Plano de Benefícios;

XIX - TAXA DE CARREGAMENTO: Taxa 
incidente sobre as Contribuições, destinada ao 
custeio das despesas administrativas do GOIÁS 
SEGURO.

XX - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: Taxa incidente 
sobre o montante dos recursos garantidores do 
GOIÁS SEGURO, inclusive sobre o saldo das 
contas de natureza individual, destinada ao 
custeio das despesas administrativas do Plano.

XXI - TERMO DE OPÇÃO: instrumento pelo 
qual o Participante do GOIÁS SEGURO 
formaliza expressamente a opção por qualquer 
dos institutos obrigatórios previstos neste 
Regulamento.
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XXII - TETO DO RGPS: Limite máximo 
estabelecido para os benefícios do RGPS, aplicável 
às aposentadorias e pensões a serem concedidas 
pelo RPPS.

XXIII – VÍNCULO FUNCIONAL: vínculo 
estatutário mantido entre o servidor público em 
atividade e a Administração Pública do Estado de 
Goiás.

CAPÍTULO II

DOS MEMBROS DO PLANO

Art. 3º. São membros do Plano o Patrocinador, os 
Participantes, os Assistidos e os Beneficiários.

Seção I
Dos Patrocinadores

Art. 4º. É Patrocinador do Plano GOIÁS SEGURO o 
Estado de Goiás, por meio dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, dos 
Tribunais de Contas, da Defensoria Pública e das 
autarquias e fundações de direito público.

§ 1º. A formalização da condição de Patrocinador 
do Plano dar-se-á mediante convênio de adesão 
a ser celebrado com a PREVCOM-GO, mediante 
prévia aprovação do Conselho Deliberativo e da 
PREVIC.

§ 2º. Poderão ser Patrocinadores os Municípios 
do Estado de Goiás, a partir da edição de lei 
municipal que permita a vinculação de receitas de 
transferências estaduais para garantia do Plano.

§ 3º. Também poderão ser Patrocinadores do 
Plano GOIÁS SEGURO outros Entes da Federação 
mediante a assinatura de Convênio de Adesão 
com a PREVCOM-GO.

§ 4º. A assinatura do Convênio de Adesão previsto 
no § 3º deste artigo deverá ser autorizada por lei 
estadual ou municipal que estabelecerá as regras 
para o Convênio. 

Seção II
Dos Participantes, Assistidos e Beneficiários

Art. 5º. Os Participantes do Plano GOIÁS 
SEGURO serão classificados em:

I - Participante Patrocinado: o servidor 
público titular de cargo efetivo do Estado 
e dos Municípios de Goiás, suas autarquias 
e fundações de direito público, inclusive 
o membro do Poder Judiciário, do Poder 
Legislativo, do Ministério Público, dos Tribunais 
de Contas e da Defensoria Pública, além de 
servidor de outro ente da federação que, ao 
aderir ao Plano:

a) esteja abrangido pelo Regime de Previdência 
Complementar do Estado ou dos Municípios; e 

b) possua Remuneração superior ao Teto do 
RGPS;

II - Participante Individual: o servidor 
público titular de cargo efetivo do Estado 
e dos Municípios de Goiás, suas autarquias 
e fundações de direito público, inclusive 
o membro do Poder Judiciário, do Poder 
Legislativo, do Ministério Público, dos Tribunais 
de Contas e da Defensoria Pública, além de 
servidor de outro ente da federação que, ao 
aderir ao Plano:
a) não esteja abrangido pelo Regime de 
Previdência Complementar do Estado ou do 
Município; ou

b) possua Remuneração igual ou inferior ao 
Teto do RGPS.
 
III - Participante Especial: o Participante 
Patrocinado ou Individual que, por ocasião 
do rompimento de seu Vínculo Funcional 
com o Patrocinador, optar por permanecer 
no Plano GOIÁS SEGURO através do 
instituto do Autopatrocínio, nos termos deste 
Regulamento; ou
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IV - Participante Vinculado: o Participante 
Patrocinado ou Individual que se mantiver 
no Plano GOIÁS SEGURO, por ocasião do 
rompimento de seu Vínculo Funcional com o 
Patrocinador, através do instituto do Benefício 
Proporcional Diferido, nos termos deste 
Regulamento.

§ 1º. O Participante será reclassificado quando 
houver alteração não ocasional em sua 
situação funcional ou em sua Remuneração 
que implique seu enquadramento em categoria 
diversa, entre as previstas nos incisos I a IV do 
caput deste artigo.

§ 2º. Para os fins deste Regulamento, considera-
se abrangido pelo Regime de Previdência 
Complementar do Estado ou do Município o 
servidor público cujas aposentadorias e pensões 
a serem concedidas estejam, nos termos da lei, 
limitadas ao Teto do RGPS.

§ 3º. Entende-se por RPPS o Regime Próprio 
de Previdência dos Servidores do Estado ou 
do Município, não havendo distinção, para os 
fins deste Regulamento, o enquadramento 
do servidor público no sistema de repartição 
simples ou no sistema de capitalização.

Art. 6º. Para os fins deste Regulamento, 
considera-se rompido o Vínculo Funcional do 
Participante com o Patrocinador nas hipóteses 
de vacância do respectivo cargo efetivo em 
virtude de:

I – exoneração;

II – demissão;

III – posse em outro cargo inacumulável, exceto 
se o novo cargo pertencer ao quadro do mesmo 
Patrocinador; ou

IV – aposentadoria voluntária ou compulsória 
no âmbito do RPPS.

Art. 7º. O requerimento de inscrição do 
Participante no Plano GOIÁS SEGURO será 
realizado por meio de formulário próprio, 
no qual não serão admitidas supressões, 
acréscimos ou ressalvas, sendo que o 
Participante poderá, a qualquer tempo, 
apresentar novo requerimento de inscrição.

§ 1º A inscrição de que trata o caput deste 
artigo produzirá efeitos a partir da data 
em que a PREVCOM-GO receber mediante 
protocolo o respectivo requerimento.

§ 2º O Participante Patrocinado ou Individual 
cedido a outro órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta da 
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
Municípios, inclusive para empresas públicas 
ou sociedades de economia mista, com ou 
sem ônus para o Patrocinador, permanecerá 
inscrito no Plano GOIÁS SEGURO, mantendo-
se inalteradas as condições de sua inscrição e 
as responsabilidades pelo recolhimento das 
correspondentes contribuições.

§ 3º O Participante Patrocinado ou Individual 
afastado ou licenciado temporariamente 
do cargo efetivo, com direito à respectiva 
Remuneração, permanecerá inscrito no 
Plano GOIÁS SEGURO, mantendo-se 
inalteradas as condições de sua inscrição e 
as responsabilidades pelo recolhimento das 
correspondentes contribuições.

§ 4º O Participante Patrocinado ou Individual 
afastado ou licenciado temporariamente 
do cargo efetivo, sem direito à respectiva 
Remuneração, poderá permanecer inscrito no 
Plano GOIÁS SEGURO, desde que mantenha 
o aporte da sua contribuição e assuma a 
contribuição do Patrocinador, através do 
instituto do Autopatrocínio, nos termos deste 
Regulamento. 
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§ 5º Na hipótese do § 4º deste artigo, o 
Participante terá o prazo de 90 (noventa) dias, 
contados da data do afastamento ou da licença 
temporária, para optar pelo Autopatrocínio.

§ 6º Na hipótese de reinscrição do ex-Participante 
que ainda possua saldo na respectiva Reserva 
do Participante, suas novas contribuições serão 
alocadas na conta já existente em seu nome 
e seu tempo de inscrição no Plano GOIÁS 
SEGURO, para todos os efeitos previstos neste 
Regulamento, será obtido pela soma do tempo 
de inscrição anterior com o tempo apurado a 
partir da nova inscrição, observado quanto a 
esta o disposto no caput e no § 1º deste artigo.

Art. 8º. Perderá a condição de Participante do 
Plano GOIÁS SEGURO aquele que:

I - falecer;

II - requerer o cancelamento de sua inscrição;

III - na qualidade de Participante Patrocinado 
ou Individual afastado ou licenciado 
temporariamente do cargo efetivo, sem direito 
à Remuneração, não optar pelo instituto do 
Autopatrocínio no prazo previsto no § 5º do art. 
7º deste Regulamento;

IV - na qualidade de Participante Patrocinado ou 
Individual, romper o Vínculo Funcional e optar 
pela Portabilidade ou pelo Resgate;

V - na qualidade de Participante Especial, 
formalizar a desistência do Autopatrocínio e 
optar pela Portabilidade ou pelo Resgate;

VI - na qualidade de Participante Vinculado, 
formalizar a desistência do Benefício 
Proporcional Diferido e optar pela Portabilidade 
ou pelo Resgate;

VII - deixar de aportar sua Contribuição Básica 
ou Administrativa por 4 (quatro) meses, 

consecutivos ou não, e não promover a quitação 
do débito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 
cobrança que a PREVCOM-GO encaminhará ao 
último endereço por ele fornecido à Entidade.

§ 1º Estará em mora o Participante que deixar 
de recolher sua contribuição no prazo devido, 
independentemente de prévia interpelação ou 
notificação, não se elidindo a mora por eventuais 
tentativas de cobrança amigável por parte da 
PREVCOM-GO.

§ 2º Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, 
o cancelamento da inscrição produzirá efeitos a 
partir do primeiro dia do mês subsequente ao 
do protocolo do respectivo requerimento na 
PREVCOM-GO, assegurando-se ao Participante, 
até o último dia do mês do protocolo do 
requerimento, todos os direitos previstos neste 
Regulamento.

§ 3º Nas hipóteses dos incisos II, III e VII do 
caput deste artigo, o Participante passará a ser 
considerado ex-Participante do Plano GOIÁS 
SEGURO.

§ 4º Para os fins deste Regulamento, entende-
se por ex-Participante o indivíduo que, embora 
tenha perdido a condição de Participante do Plano 
GOIÁS SEGURO, mantenha saldo na respectiva 
Reserva do Participante, sendo-lhe assegurado, 
por ocasião do rompimento de seu Vínculo 
Funcional com o Patrocinador, o pagamento do 
valor equivalente ao Resgate.

§ 5º O Conselho Deliberativo poderá determinar 
a cobrança de Contribuição
Administrativa do ex-Participante a que 
se referem os §§ 3º e 4º deste artigo, a ser 
descontada do saldo da respectiva Reserva do 
Participante, ressalvada a possibilidade de opção 
pelo pagamento direto dessa contribuição, 
na forma definida pela Diretoria Executiva da 
PREVCOM-GO.
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Art. 9º. Para os fins deste Regulamento, 
consideram-se  Beneficiários aqueles a quem o 
RPPS houver concedido o benefício de pensão 
por morte daquele regime em decorrência do 
falecimento do Participante ou Assistido.

§ 1º Caso se trate de Participante ou Assistido 
não vinculado ao RPPS por ocasião de seu 
falecimento, serão considerados Beneficiários 
aqueles que, segundo a legislação aplicável ao 
RPPS na data do referido falecimento, seriam 
considerados beneficiários da pensão por morte 
daquele regime.

§ 2º Perderá a condição de Beneficiário aquele 
que perder a qualidade de beneficiário no RPPS, 
ou na hipótese a que se refere o § 1º deste artigo, 
aquele que deixar de atender a condição do RPPS 
aplicável aos respectivos beneficiários, segundo 
a legislação em vigor na data do falecimento do 
Participante ou Assistido.

Art. 10º. São considerados Assistidos do 
Plano GOIÁS SEGURO os Participantes e os 
Beneficiários em gozo de benefício de prestação 
continuada.

CAPÍTULO III

DO CUSTEIO DO PLANO

Seção I
Das Receitas do Plano

Art. 11. O Plano GOIÁS SEGURO será mantido 
a partir das receitas previstas a seguir, de 
acordo com o Plano Anual de Custeio: 

I - contribuições dos Participantes e dos 
Assistidos:

a) Contribuição Básica: a ser aportada pelo 
Participante Patrocinado, pelo Participante 
Individual e pelo Participante Especial, de 
caráter obrigatório e mensal, correspondente 
a uma alíquota escolhida pelo Participante 
e incidente sobre o respectivo Salário de 

Participação, observado o disposto nos §§ 1º 
e 2º deste artigo, com a seguinte destinação:
1) constituição da reserva de aposentadoria, 
mediante alocação na Reserva do Participante, 
Conta Participante, Subconta Aposentadoria;

2) constituição opcional da reserva de 
longevidade, observados os limites
estabelecidos no Plano Anual de Custeio, 
mediante alocação na Reserva do Participante, 
Conta Participante, Subconta Longevidade;

3) custeio opcional da Cobertura Adicional, 
observados os limites estabelecidos no Plano 
Anual de Custeio, mediante alocação inicial na 
Reserva do Participante, Conta Participante, 
Subconta Adicional;

4) custeio das despesas administrativas, 
mediante a incidência da Taxa de 
Carregamento estabelecida no Plano Anual de 
Custeio.

b) Contribuição Facultativa: a ser aportada 
pelo Participante Patrocinado, Individual, 
Especial ou Vinculado, de caráter voluntário 
e periodicidade mensal ou esporádica, em 
valor definido livremente pelo Participante, 
observado o disposto neste Regulamento, 
com a seguinte destinação:

1) constituição opcional da reserva de 
aposentadoria, mediante alocação na Reserva 
do Participante, Conta Facultativa, Subconta 
Aposentadoria;

2) constituição opcional da reserva de 
longevidade, mediante alocação na Reserva 
do Participante, Conta Facultativa, Subconta 
Longevidade;

3) custeio opcional da Cobertura Adicional, 
mediante alocação inicial na Reserva do 
Participante, Conta Facultativa, Subconta 
Adicional;
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4) custeio das despesas administrativas, 
mediante a incidência da Taxa de 
Carregamento estabelecida no Plano Anual de 
Custeio; 

c) Contribuição Administrativa: contribuição 
devida pelo Participante Vinculado, pelo 
Assistido e pelo ex-Participante que mantenha 
saldo na Reserva do Participante, observado, 
neste último caso, o disposto no § 5º do art. 
8º deste Regulamento, de caráter obrigatório 
e mensal, incidente sobre o respectivo Salário 
de Participação ou sobre o saldo da Reserva 
do Participante, destinada ao custeio das 
despesas administrativas do Plano.  

II - contribuições do Patrocinador: Contribuição 
Patronal a ser aportada pelo
Patrocinador em favor de cada Participante 
Patrocinado, de caráter obrigatório e mensal, 
correspondente a 100% (cem por cento) da 
respectiva Contribuição Básica, observado o 
limite máximo de 8,5% (oito inteiros e cinco 
décimos por cento) do Salário de Participação 
do Participante Patrocinado, com a seguinte 
destinação:

1) constituição da reserva de aposentadoria, 
mediante alocação na Reserva do Participante, 
Conta Patrocinador, Subconta Aposentadoria;

2) constituição da reserva de longevidade, 
desde que o Participante tenha optado pela 
constituição da reserva de longevidade através 
de sua Contribuição Básica, observados os 
limites estabelecidos no Plano Anual de Custeio, 
mediante alocação na Reserva do Participante, 
Conta Patrocinador, Subconta Longevidade;

3) custeio da Cobertura Adicional do Participante 
Patrocinado, desde que o Participante tenha 
optado pela constituição da reserva de 
longevidade através de sua Contribuição Básica, 
observados os limites estabelecidos no Plano 
Anual de Custeio, mediante alocação inicial na 

Reserva do Participante, Conta Patrocinador, 
Subconta Adicional;

4) custeio das despesas administrativas, 
mediante a incidência da Taxa de
Carregamento estabelecida no Plano Anual de 
Custeio; 

III - recursos decorrentes de portabilidade para 
o Plano:

a) recursos portados de entidade aberta 
de previdência complementar – EAPC 
correspondentes aos valores recebidos de 
entidade aberta de previdência complementar, 
oriundos de portabilidade, a serem alocados 
integralmente na respectiva Reserva do 
Participante, Conta Portabilidade, Subconta 
EAPC; e

b) recursos portados de entidade fechada 
de previdência complementar - EFPC, 
correspondentes aos valores recebidos de 
entidade fechada de previdência complementar, 
oriundos de portabilidade, a serem alocados 
integralmente na respectiva Reserva do 
Participante, Conta Portabilidade, Subconta 
EFPC. 

IV - resultados dos investimentos; e
 
V - doações, legados, indenizações e outras 
receitas autorizadas por lei.

§ 1º A alíquota da Contribuição Básica será 
escolhida pelo Participante entre 4,5% (quatro 
inteiros e cinco décimos por cento) e 8,5% (oito 
inteiros e cinco décimos por cento), observando-
se o intervalo de 0,5% (cinco décimos por cento) 
entre as opções.

§ 2º Na ausência de escolha da alíquota da 
Contribuição Básica pelo Participante, observado 
o disposto no art. 7º deste Regulamento, aplicar-
se-á o percentual de 8,5% (oito inteiros e cinco 
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décimos por cento), ressalvada a possibilidade 
de modificação dessa alíquota pelo Participante, 
observado o § 1º deste artigo.

§ 3º Caso o Participante Patrocinado, o 
Participante Individual e o Participante Especial 
queiram contribuir com alíquota superior a 
8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento), 
deverão fazê-lo através da Contribuição 
Facultativa.

§ 4º Observado o disposto no § 1º deste artigo, 
o Participante Patrocinado, o Participante 
Individual e o Participante Especial poderão, uma 
vez ao ano, na data de seu aniversário, redefinir a 
alíquota de sua Contribuição Básica, que passará 
a vigorar a partir do mês subsequente ao do 
registro do respectivo requerimento.

§ 5º A parcela da Contribuição Básica e a parcela 
da Contribuição Facultativa destinadas ao 
custeio da Cobertura Adicional corresponderão 
ao valor  estabelecido no Contrato de Seguro 
para a idade ou faixa etária do Participante 
relativamente ao capital por ele definido para 
a Cobertura Adicional, sendo-lhe facultado 
estabelecer que sua Contribuição Facultativa 
deverá aumentar em função de sua nova idade 
ou faixa etária, com o objetivo de manter o 
valor do capital previamente definido para a 
Cobertura Adicional.

§ 6º O Plano Anual de Custeio especificará 
os percentuais máximos da Contribuição 
Básica e da Contribuição Patronal que poderão 
ser destinados à constituição da reserva de 
longevidade e ao custeio da Cobertura Adicional, 
bem como definirá o valor da contribuição 
mínima para o Plano GOIÁS SEGURO, a Taxa 
de Carregamento, a Taxa de Administração e 
os parâmetros para a cobrança da Contribuição 
Administrativa.

§ 7º Entende-se por Plano Anual de Custeio, 
para os fins deste Regulamento, o documento 

elaborado durante a constituição do Plano 
GOIAS SEGURO e aprovado pelo Conselho 
Deliberativo da PREVCOM-GO, com 
periodicidade mínima anual, contendo os 
níveis, os limites e os fluxos das contribuições 
destinadas ao Plano, inclusive as que se referem 
à cobertura das despesas administrativas, 
observado o previsto na legislação aplicável e o 
disposto neste Regulamento.

§ 8º O Plano Anual de Custeio será divulgado 
pela PREVCOM-GO em seu sítio eletrônico, no 
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de 
sua aprovação pelo Conselho Deliberativo.
§ 9º Entende-se por Taxa de Carregamento o 
percentual incidente sobre as contribuições 
vertidas ao Plano GOIÁS SEGURO e/ou sobre os 
benefícios previstos neste Regulamento, e por 
Taxa de Administração o percentual incidente 
sobre o montante dos recursos garantidores 
do Plano, inclusive sobre o saldo das contas de 
natureza individual, sendo ambas destinadas 
ao custeio das despesas administrativas da 
PREVCOM-GO.

§ 10. Sobre o Salário de Participação decorrente 
da gratificação natalina incidirão a Contribuição 
Básica e a Contribuição Administrativa, esta 
última apenas quando devida pelo Assistido 
cujo benefício for pago em 13 (treze) parcelas 
por ano.

§ 11. O Participante Patrocinado que se 
tornar Participante Especial passará a arcar 
com a Contribuição Patronal que deixar de 
ser aportada pelo Patrocinador em função do 
rompimento do Vínculo Funcional.

§ 12. O Patrocinador não aportará contribuição 
em favor do Participante Individual, do 
Participante Especial, do Participante 
Vinculado, do Assistido ou do ex-Participante. 

§ 13. É vedado ao Patrocinador aportar ao 
Plano recursos não previstos neste
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Regulamento e no respectivo Plano Anual de 
Custeio, ressalvado o aporte necessário ao 
regular funcionamento da PREVCOM-GO, a 
título de adiantamento de contribuições.

§ 14. Além das contribuições previstas neste 
artigo, poderão ser instituídas contribuições 
destinadas a fim específico, observada a 
legislação aplicável, mediante justificativa 
circunstanciada no Plano Anual de Custeio e 
aprovação da PREVIC.

§ 15. O Conselho Deliberativo da PREVCOM-
GO, com base em parecer atuarial, poderá 
fixar contribuições extraordinárias por conta 
dos Patrocinadores, Participante Patrocinado, 
Participante Individual, Participante Especial, 
Participante Vinculado e Assistidos, destinadas 
à cobertura de insuficiências financeiras.

Art. 12. As receitas do Plano GOIÁS SEGURO 
serão convertidas em cotas e registradas de 
acordo com o previsto neste Regulamento.

§ 1º Cada Participante será titular de uma conta 
individual, constituída pelas cotas existentes 
em seu nome na Reserva do Participante, 
observado o disposto neste Regulamento.

§ 2º O valor de cada cota será apurado com 
periodicidade mensal e determinado a partir da 
valorização do patrimônio do Plano, mediante 
a divisão do total dos recursos garantidores, 
em moeda corrente, pelo número de cotas 
existentes.

§ 3º O cálculo do valor da cota será devidamente 
documentado pela PREVCOM-GO.
§ 4º O valor unitário original da cota será, na 
data do início da operação do Plano GOIÁS 
SEGURO, de R$ 1,00 (um real).

Art. 13. A movimentação das contas individuais 
será feita em cotas e o valor a ser creditado 
ou debitado em cada conta individual será o 
vigente na data da movimentação.

§ 1º A movimentação da conta individual será 
disponibilizada ao respectivo titular através de 
extrato.

§ 2º O extrato da conta individual deverá 
discriminar, no mínimo:

I – os valores das contribuições pagas pelo 
Participante para crédito em sua Reserva do 
Participante, o valor da cota na data do crédito 
e o número de cotas adquiridas; 

II – os valores das contribuições pagas pelo 
Patrocinador para crédito na Reserva do 
Participante, o valor da cota na data do crédito 
e o número de cotas adquiridas;

III – os valores do benefício pago ao Assistido; e

IV – o saldo em cotas e em moeda corrente, 
considerando-se o valor da cota que estiver em 
vigor na data da emissão do extrato.

Art. 14. O Plano GOIÁS SEGURO contará com 
um Fundo Administrativo constituído pelos 
recursos não contemplados no direito do 
Participante que rompeu o Vínculo Funcional 
e optou pelo instituto do Resgate e pelos 
saldos remanescentes das contas individuais 
de Participantes e Assistidos sem Beneficiários, 
desde que não reivindicados por eventuais 
herdeiros civis, nos termos deste Regulamento.

§ 1º Os recursos creditados no Fundo 
Administrativo serão anualmente transferidos 
ao Plano de Gestão Administrativa.

§ 2º Preservada a estrutura técnica do Plano, 
o Conselho Deliberativo poderá autorizar 
a criação de outros fundos previdenciais 
além do Fundo Administrativo, cabendo 
aos responsáveis pelo Plano a indicação da 
respectiva fonte de custeio e de sua finalidade, 
observada a legislação aplicável.
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§ 3º As regras de constituição e de reversão dos 
fundos previdenciais deverão constar da nota 
técnica atuarial, do parecer atuarial e das notas 
explicativas às demonstrações contábeis.

Art. 15. As despesas administrativas do 
Plano GOIÁS SEGURO serão custeadas a 
partir das fontes de recursos descritas neste 
Regulamento, observado o Plano Anual de 
Custeio e o regulamento do Plano de Gestão 
Administrativa.

Parágrafo único. O regulamento do Plano de 
Gestão Administrativa deverá ser aprovado 
pelo Conselho Deliberativo, que fixará os 
critérios quantitativos e qualitativos para a 
realização das despesas administrativas, bem 
como as metas para os indicadores de gestão 
destinados à avaliação objetiva das despesas, 
em especial os gastos com pessoal, nos termos 
da legislação aplicável.

Seção II
Do Salário de Participação

Art. 16. Entende-se por Salário de Participação:

I - para o Participante Patrocinado, a parcela de 
sua Remuneração que exceder o Teto do RGPS 
e não ultrapassar o teto remuneratório previsto 
no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal;

II - para o Participante Individual, o valor de sua 
Remuneração;

III - para o Participante Especial, seu Salário 
de Participação vigente no mês anterior ao do 
rompimento do Vínculo Funcional;

IV - para o Participante Vinculado, seu Salário 
de Participação vigente no mês anterior ao do 
rompimento do Vínculo Funcional; e
V - para o Assistido, o valor de seu benefício 
pago pela PREVCOM-GO.

Parágrafo único. Os Salários de Participação 
de que tratam os incisos III e IV do caput deste 
artigo serão atualizados anualmente, no mês de 
janeiro, pelo Índice do Plano acumulado nos 12 
(doze) meses anteriores, ressalvada a primeira 
atualização, que será feita com base no Índice 
do Plano  acumulado da data do rompimento 
do Vínculo Funcional até o mês de dezembro.

Art. 17. Para os efeitos deste Regulamento, 
considera-se Remuneração:

I – o valor do subsídio do Participante; 

II – o valor dos vencimentos do Participante, 
acrescido das vantagens pecuniárias 
permanentes estabelecidas em lei, incorporadas 
ou incorporáveis.

§ 1º Para os fins deste Regulamento, a 
gratificação natalina será considerada
Remuneração.

§ 2º Nos termos da legislação aplicável, o 
Participante poderá optar pela inclusão, em 
sua Remuneração, das parcelas remuneratórias 
não incorporáveis, sem contrapartida do 
patrocinador.

§ 3º Excluem-se da Remuneração:

a) as diárias para viagens;

b) o auxílio-transporte;

c) o salário-família;

d) o salário-esposa (se houver);

e) o auxílio-alimentação;

f) o auxílio-moradia;
g) o abono de permanência de que tratam o § 
19 do artigo 40 da Constituição Federal, o § 5º 
do artigo 2º e o § 1º do artigo 3º da Emenda 
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Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 
2003.

Seção III
Do Recolhimento das Contribuições e das 
Penalidades por Atraso

Art. 18. A Contribuição Básica do Participante 
Patrocinado ou Individual será descontada 
da Remuneração do Participante em folha 
de pagamento e recolhida pelo Patrocinador 
à PREVCOM-GO juntamente com sua 
Contribuição Patronal em favor do Participante 
Patrocinado.

Parágrafo único. O recolhimento das 
contribuições referidas no caput deste artigo 
deverá ocorrer até o 5º (quinto) dia útil do mês 
subsequente ao da competência da respectiva 
Remuneração, sob pena de ensejar a aplicação 
de correção monetária e juros de 12% (doze por 
cento) ao ano, pro rata, ficando o responsável 
pelo atraso sujeito às sanções cabíveis.

Art. 19. A Contribuição Básica e a Contribuição 
Facultativa do Participante Especial serão 
recolhidas por ele diretamente à PREVCOM-
GO, até o dia 20 (vinte) do mês da respectiva 
competência, de acordo com os procedimentos 
aprovados pela Diretoria-Executiva.

Parágrafo único. O atraso no recolhimento 
da Contribuição Básica de que trata o caput 
ensejará a aplicação dos acréscimos de mora 
previstos na legislação civil, sem prejuízo 
do disposto no inciso VII do art. 8º deste 
Regulamento.

Art. 20. Os encargos de mora arrecadados em 
decorrência de inadimplência do Participante 
serão alocados no Plano de Gestão 
Administrativa.

Parágrafo único. Caso a inadimplência a que se 
refere o caput for imputável ao Patrocinador, os 

correspondentes encargos serão alocados na 
correspondente Reserva do Participante.

Seção IV
Da Cobertura Adicional

Art. 21. A PREVCOM-GO, mediante a 
contratação de companhia seguradora 
devidamente constituída e licenciada, poderá 
oferecer, aos Participantes do Plano GOIÁS 
SEGURO, a opção individual de custear uma 
Cobertura Adicional, destinada a incrementar o 
saldo da respectiva Reserva do Participante nas 
hipóteses de invalidez permanente e de morte.

§ 1º A contratação a que se refere o caput deste 
artigo será formalizada através de Contrato de 
Seguro, no qual a PREVCOM-GO deverá figurar 
como única beneficiária do valor a ser pago pela 
contratada a título de Cobertura Adicional. 

§ 2º Ao receber da contratada o valor pago 
a título de Cobertura Adicional, nos termos 
do Contrato de Seguro, a PREVCOM-GO 
converterá a quantia em cotas, as quais serão 
alocadas na respectiva Reserva do Participante, 
Conta Invalidez ou Conta Óbito, conforme o 
caso.

§ 3º A PREVCOM-GO adotará as providências 
necessárias para manter vigente, de forma 
ininterrupta, a contratação de que trata este 
artigo, mas a Cobertura Adicional só será devida 
se, na data da invalidez ou do óbito, conforme o 
caso, houver Contrato de Seguro efetivamente 
em vigor, observado, ainda, o que estiver 
previsto no próprio Contrato de Seguro quanto 
às hipóteses de suspensão e de cancelamento 
da Cobertura Adicional, inclusive no que se 
refere a atrasos no pagamento do respectivo 
prêmio.

§ 4º Em caso de afastamento ou licença 
temporária do cargo efetivo, a Cobertura 
Adicional do Participante Patrocinado ou 
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Individual que vier a optar pelo instituto do 
Autopatrocínio, nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 
7º deste Regulamento, permanecerá suspensa 
entre a data do afastamento ou da licença 
e a data do recolhimento das contribuições 
referentes às competências vencidas, nos 
termos do § 3º do art. 44 deste Regulamento.

§ 5º O custeio da Cobertura Adicional será 
realizado através da Contribuição Básica e/
ou da Contribuição Facultativa, bem como 
através da Contribuição Patronal no caso de 
Participante Patrocinado, observado o disposto 
neste Regulamento e no Plano Anual de Custeio.

§ 6º A parcela da Contribuição Básica definida 
para o custeio da Cobertura Adicional, assim 
como a correspondente parcela da Contribuição 
Patronal, se houver, quando decorrentes 
do Salário de Participação correspondente 
à gratificação natalina, serão destinadas à 
constituição da reserva de aposentadoria, 
observado o disposto no art. 12 deste 
Regulamento.

§ 7º O custeio da Cobertura Adicional poderá 
ser interrompido pelo Participante mediante 
solicitação por ele subscrita e encaminhada 
à PREVCOM-GO, que providenciará o 
cancelamento da cobertura e da respectiva 
cobrança em até 30 (trinta) dias, a contar do 
recebimento da solicitação.

§ 8º Em não havendo Contrato de Seguro em 
vigor para fins de Cobertura Adicional, a parcela 
da Contribuição Básica definida para o respectivo 
custeio, assim como a correspondente parcela 
da Contribuição Patronal, se for o caso, serão 
destinadas à constituição da reserva de 
aposentadoria até que se restabeleça a vigência 
do Contrato, observado o disposto no art. 11 
deste Regulamento.

§ 9º Na hipótese a que se refere o § 8º deste 
artigo, em havendo Contribuição Facultativa 

destinada ao custeio da Cobertura Adicional, 
a cobrança da respectiva parcela permanecerá 
suspensa até que se restabeleça a vigência do 
Contrato de Seguro.

§ 10. Para fins de Cobertura Adicional, o 
Participante prestará declaração de saúde à 
PREVCOM-GO, a qual será disponibilizada à 
companhia contratada, para fins de aceite ou 
recusa do risco correspondente, observados os 
limites de retenção da contratada, podendo 
ser exigidas informações complementares na 
hipótese de existir resseguro.

§ 11. O Participante só estará abrangido pela 
Cobertura Adicional de que trata esta Seção 
na hipótese de ser aceito pela companhia 
contratada o correspondente risco.

§ 12. A companhia contratada pela PREVCOM-
GO não poderá recusar o risco quando o 
Participante houver optado pela Cobertura 
Adicional dentro do prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias da data de sua posse no cargo 
efetivo do Patrocinador, observados os limites 
de capital previstos para esta finalidade no 
Contrato de Seguro.

§ 13. Uma vez aceito o risco pela companhia 
contratada, o pagamento à PREVCOM-GO do 
valor devido a título de Cobertura Adicional, 
na hipótese de invalidez permanente ou 
de morte do Participante, só poderá ser 
condicionado, respectivamente, à concessão 
do benefício de Aposentadoria por Invalidez 
pela PREVCOM-GO ou à prova do óbito 
do Participante, salvo se ficar comprovada 
a prestação de declarações inexatas ou a 
omissão de circunstâncias relevantes para a 
aceitação ou recusa do risco, casos em que a 
Cobertura Adicional não será devida.

§ 14. O Assistido e o Participante Especial cujo 
Vínculo Funcional com o Patrocinador tenha 
sido rompido em virtude de aposentadoria 
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voluntária ou compulsória no âmbito do RPPS 
não poderão contratar ou manter a Cobertura 
Adicional para o risco de invalidez.

§ 15. Sem prejuízo do disposto no § 6º do art. 7º 
deste Regulamento, aplicar-se-á o disposto nos 
§§ 10 e 11 deste artigo ao ex-Participante que 
se reinscrever no Plano GOIÁS SEGURO.

§ 16. O Contrato de Seguro não poderá 
contrariar o disposto no presente Regulamento.

Art. 22. O Conselho Deliberativo poderá 
autorizar que a Cobertura Adicional de que trata 
esta Seção inclua cobertura de sobrevivência, 
observada a legislação aplicável.

§ 1º O custeio da Cobertura Adicional para 
o risco de sobrevivência, a ser realizado por 
opção individual do Participante, observará o 
previsto na legislação aplicável, no Plano Anual 
de Custeio e no Contrato de Seguro.

§ 2º Ao receber da companhia contratada o 
valor pago a título de Cobertura Adicional 
para o risco de sobrevivência, nos termos 
do Contrato de Seguro, a PREVCOM-GO 
converterá a quantia em cotas, as quais serão 
alocadas na Reserva do Participante-Conta 
Sobrevivência.

CAPÍTULO IV

DOS PERFIS DE INVESTIMENTOS

Art. 23. Para fins de aplicação dos recursos 
alocados na Reserva do Participante, o 
Conselho Deliberativo poderá instituir Perfis de 
Investimentos distintos do portfólio básico do 
Plano.

§ 1º Os Participantes que vierem a optar por 
Perfil diverso do portfólio básico deverão 
assumir a inteira responsabilidade por sua 
escolha e manifestar ciência e compreensão 
quanto aos riscos inerentes ao Perfil escolhido.

§ 2º As regras e os procedimentos referentes 
à composição das diversas carteiras de 
investimentos, aos limites de aplicação por 
Perfil, à operacionalização dos diferentes 
Perfis, às ações de educação financeira a cargo 
da PREVCOM-GO e aos prazos em que será 
possibilitada a troca de Perfil deverão constar 
de Manual Técnico aprovado pelo Conselho 
Deliberativo.

§ 3º O Manual Técnico a que se refere o § 
2º deste artigo deverá dispor sobre critérios 
e procedimentos que possibilitem que a 
PREVCOM-GO, mediante processo de 
coleta e análise de informações pessoais, 
verifique a adequação do perfil escolhido pelo 
Participante aos seus interesses e objetivos 
previdenciários, à sua situação financeira e à 
sua experiência em matéria de investimentos, 
com o tratamento objetivo de eventuais 
divergências.

§ 4º As diretrizes e os limites prudenciais 
estabelecidos pelo Conselho Monetário 
Nacional – CMN deverão ser observados em 
relação a cada Perfil de Investimentos.

§ 5º Na data da implantação dos diferentes 
Perfis de Investimentos, serão instituídas 
novas cotas, com valor unitário original de R$ 
1,00 (um real), que variará de acordo com a 
evolução patrimonial da respectiva carteira.

§ 6º Os cálculos do valor das cotas de cada 
carteira serão devidamente documentados 
pela PREVCOM-GO. 

§ 7º  O  Conselho Deliberativo aprovará os 
regulamentos das carteiras de investimentos 
nas quais obrigatoriamente deverá constar o 
perfil de investimento das mesmas e as regras 
de adesão pelos Participantes interessados 
na aplicação de seus respectivos recursos 
constantes em sua Reserva Acumulada do 
Participante.
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CAPÍTULO V

DOS BENEFÍCIOS DO PLANO

Art. 24. O Plano GOIÁS SEGURO pagará aos 
Participantes ou Beneficiários os seguintes 
benefícios, desde que preenchidas as 
condições estabelecidas neste Regulamento:
 
I - Aposentadoria Programada;

II - Aposentadoria por Invalidez;

III - Pensão por Morte; e

IV - Benefício de Longevidade.

§ 1º Os benefícios previstos neste Regulamento 
serão devidos a partir da data do protocolo do 
correspondente requerimento na PREVCOM-
GO.

§ 2º O pagamento do benefício será efetuado 
em 12 (doze) parcelas mensais por ano, 
ressalvada a possibilidade de opção, por parte 
do Participante ou de seus Beneficiários, 
conforme o caso, pelo recebimento do 
benefício em 13 (treze) prestações mensais 
por ano.

§ 3º Em caso de opção pelo recebimento em 
13 (treze) prestações, o pagamento da 13ª 
(décima terceira) prestação será efetuado em 
dezembro.

§ 4º Verificado erro no pagamento de qualquer 
benefício previsto neste Regulamento, a 
PREVCOM-GO fará o devido acerto, pagando 
ou reavendo o que lhe couber, podendo, neste 
último caso, reter até 30% (trinta por cento) 
do valor das prestações subsequentes até a 
liquidação do débito.

§ 5º Inexistindo Beneficiários para fins 
de Pensão por Morte e havendo saldo na 
respectiva Reserva do Participante, o referido 

saldo será pago em parcela única aos herdeiros 
civis, sendo destes a responsabilidade pelo 
requerimento e pela comprovação de sua 
condição sucessória.

Seção I
Da Aposentadoria Programada

Art. 25. A Aposentadoria Programada será 
concedida ao Participante que, mediante 
requerimento à PREVCOM-GO, comprovar o 
preenchimento dos seguintes requisitos:

I – estar em gozo de benefício de aposentadoria 
voluntária ou compulsória concedido pelo 
RPPS; e

II – possuir, no mínimo, 60 (sessenta) 
contribuições mensais ao Plano.

Parágrafo único. O disposto no inciso I do 
caput deste artigo não se aplica ao Participante 
Especial ou Vinculado, que deverá comprovar 
ter completado 60 (sessenta) anos de idade, 
se homem, ou 55 (cinquenta e cinco) anos de 
idade, se mulher, sem prejuízo do disposto no 
inciso II do caput deste artigo, considerando 
ainda as mudanças que vierem a ser introduzidas 
na Constituição Federal.

Art. 26. A Aposentadoria Programada consistirá 
em renda mensal decorrente do número de 
cotas existente na respectiva Reserva do 
Participante, observada a metodologia de 
cálculo determinada nos termos dos arts. 35 e 
38 deste Regulamento.

§ 1º Cessará o pagamento do benefício no 
momento em que findar o prazo estipulado 
para o recebimento das cotas ou no momento 
em que a respectiva Reserva do Participante 
apresentar saldo nulo.

§ 2º O saldo das Subcontas Longevidade da 
Reserva do Participante - Contas Participante, 
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Facultativa e Patrocinador, se houver, não será 
computado para o cálculo da renda mensal a 
que se refere o caput deste artigo, ressalvada 
a possibilidade de expressa determinação do 
Participante em sentido contrário, por ocasião 
da concessão da Aposentadoria Programada.

§ 3º O Participante poderá optar por receber à 
vista, em pagamento único e a título de primeira 
prestação de seu benefício, o valor de até 25% 
(vinte e cinco por  cento) do saldo da Conta 
Participante de sua Reserva do Participante.

§ 4º A parcela da Conta Participante paga à vista 
na forma do § 3º deste artigo será deduzida da 
Reserva do Participante para o cálculo da renda 
mensal de que trata o caput deste artigo. 

Seção II
Da Aposentadoria por Invalidez

Art. 27. A Aposentadoria por Invalidez será 
concedida ao Participante que, mediante 
requerimento à PREVCOM GO, comprovar que 
está em gozo de benefício de aposentadoria 
por invalidez permanente concedido pelo 
RPPS.

Parágrafo único. Caso se trate de Participante 
Especial ou de Participante Vinculado, a 
condição a que se refere o caput deste 
artigo deverá ser atendida mediante a 
comprovação de que está em gozo de 
benefício de aposentadoria por invalidez 
permanente concedido por RPPS de outra 
Unidade da Federação ou pelo RGPS ou, se 
não tiver vínculo com nenhum regime público 
de previdência social, mediante avaliação 
que ateste sua invalidez permanente, a ser 
realizada por corpo clínico indicado pela 
PREVCOM GO, observados os parâmetros 
da legislação aplicável à aposentadoria por 
invalidez permanente do RPPS.

Art. 28. A Aposentadoria por Invalidez 

consistirá em renda mensal decorrente do 
número de cotas existente na respectiva 
Reserva do Participante, observada a 
metodologia de cálculo determinada nos 
termos dos arts. 35 e 38 deste Regulamento.

§ 1º Cessará o pagamento do benefício no 
momento em que findar o prazo estipulado 
para o recebimento das cotas ou no momento 
em que a respectiva Reserva do Participante 
apresentar saldo nulo.

§ 2º O saldo das Subcontas Longevidade da 
Reserva do Participante - Contas Participante, 
Facultativa e Patrocinador, se houver, não será 
computado para o cálculo da renda mensal a 
que se refere o caput deste artigo, ressalvada 
a possibilidade de expressa determinação do 
Participante em sentido contrário, por ocasião 
da concessão da Aposentadoria por Invalidez.

§ 3º Em se tratando de Participante que 
tenha optado pela Cobertura Adicional, 
a respectiva Reserva do Participante será 
acrescida do montante que vier a ser pago a 
título de Cobertura Adicional pela companhia 
seguradora contratada pela PREVCOM 
GO, nos termos deste Regulamento e do 
correspondente Contrato de Seguro, mediante 
alocação na Conta Invalidez.

§ 4º O Participante poderá optar por receber 
à vista, em pagamento único e a título de 
primeira prestação de seu benefício, o valor 
de até 25% (vinte e cinco por cento) do saldo 
da Conta Participante de sua Reserva do 
Participante.

§ 5º A parcela da Conta Participante paga 
à vista na forma do § 4º deste artigo será 
deduzida da Reserva do Participante para o 
cálculo da renda mensal de que trata o caput 
deste artigo.

Art. 29. Cessada a invalidez, será cancelado o 
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benefício de Aposentadoria por Invalidez.

§ 1º Para os fins deste Regulamento, considera-
se cessada a invalidez no caso de ter sido 
cancelado o benefício de aposentadoria por 
invalidez que serviu de base para a concessão 
do correspondente benefício pela PREVCOM 
GO, nos termos do caput e do parágrafo único 
do art. 27 deste Regulamento.

§ 2º Caso a Aposentadoria por Invalidez tenha 
sido concedida após avaliação por corpo 
clínico indicado pela PREVCOM GO, nos 
termos da parte final do parágrafo único do 
art. 27 deste Regulamento, o cancelamento 
do benefício dependerá de nova avaliação, que 
ateste a cessação da invalidez, a ser realizada 
por corpo clínico indicado pela PREVCOM GO.

§ 3º Recusando-se o Assistido a apresentar-
se para a reavaliação de que trata o § 2º 
deste artigo, o pagamento do benefício será 
suspenso pela PREVCOM GO, até que se 
realize a reavaliação. 

§ 4º Sem prejuízo do cancelamento do 
benefício, havendo prova de que a concessão 
da Aposentadoria por Invalidez decorreu de 
fraude, o Assistido estará obrigado a devolver 
à PREVCOM GO a integralidade do valor que 
houver recebido, reajustado pelo Índice do 
Plano.

§ 5º O ressarcimento a que se refere o § 4º 
deste artigo poderá ser feito, a critério da 
PREVCOM GO, mediante lançamento do 
valor devido a débito da respectiva Reserva do 
Participante.

Seção III
Da Pensão por Morte

Art. 30. A Pensão por Morte será concedida 
aos Beneficiários do Participante que falecer, 
desde que lhes tenha sido concedido o 
benefício de pensão por morte pelo RPPS. 

Parágrafo único. Caso se trate de Participante 
que, na data de seu falecimento, não possuía 
Vínculo Funcional com o Patrocinador, a 
condição prevista no caput deste artigo deverá 
ser cumprida pela comprovação do óbito e dos 
demais requisitos exigidos pelo RPPS para fins 
de concessão de pensão por morte.

Art. 31. A Pensão por Morte consistirá em 
renda mensal decorrente do número de 
cotas existente na respectiva Reserva do 
Participante, observada a metodologia de 
cálculo determinada nos termos dos arts. 36 e 
38 deste Regulamento.

§ 1º Cessará o pagamento do benefício no 
momento em que findar o prazo estipulado 
para o recebimento das cotas ou no momento 
em que a Reserva do Participante apresentar 
saldo nulo.

§ 2º O saldo das Subcontas Longevidade da 
Reserva do Participante - Contas Participante, 
Facultativa e Patrocinador, se houver, será 
computado para o cálculo da renda mensal a 
que se refere o caput deste artigo.

§ 3º Em se tratando de Participante que 
tenha optado pela Cobertura Adicional, 
a respectiva Reserva do Participante será 
acrescida do montante que vier a ser pago a 
título de Cobertura Adicional pela companhia 
seguradora contratada pela PREVCOM 
GO, nos termos deste Regulamento e do 
correspondente Contrato de Seguro, mediante 
alocação na Conta Óbito.

§ 4º Os Beneficiários poderão optar por 
receber à vista, em pagamento único e a título 
de primeira prestação do benefício, o valor de 
até 25% (vinte e cinco por cento) do saldo da 
Conta Participante da respectiva Reserva do 
Participante.

§ 5º A parcela da Conta Participante paga à vista 
na forma do § 4º deste artigo será deduzida da 
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Reserva do Participante para o cálculo da renda 
mensal de que trata o caput deste artigo.

Art. 32. A Pensão por Morte será rateada em 
partes iguais entre todos os Beneficiários e 
o direito correspondente a cada Beneficiário 
perdurará até o momento a que se refere o § 
1º do art. 31 deste Regulamento ou até a perda 
de sua condição de Beneficiário, o que ocorrer 
primeiro.

§ 1º Na hipótese de perda da condição de 
Beneficiário, a respectiva parcela será rateada 
em partes iguais entre os Beneficiários 
remanescentes.

§ 2º Concedida a Pensão, eventual habilitação 
tardia ou prova posterior que implique inclusão 
ou exclusão de Beneficiário só produzirá 
efeitos financeiros a partir da competência 
subsequente à da data de sua apresentação à 
PREVCOM GO. 

§ 3º Inexistindo ou deixando de existir 
Beneficiário, os herdeiros civis do Participante 
poderão solicitar o recebimento do saldo 
existente na respectiva Reserva do Participante.

§ 4º Na hipótese do § 3º deste artigo, não 
havendo herdeiros civis ou na ausência de 
solicitação de recebimento do saldo da Reserva 
do Participante no prazo de 5 (cinco) anos, a 
contar da data do falecimento do Participante, 
as respectivas cotas serão transferidas para 
o Fundo Administrativo de que trata o art. 14 
deste Regulamento, observado o disposto no 
art. 75 da Lei Complementar n° 109, de 29 de 
maio de 2001. 

Seção IV
Do Benefício de Longevidade

Art. 33. O Benefício de Longevidade 
será concedido, mediante requerimento 
à PREVCOM GO, ao Participante que 
ultrapassar a idade correspondente à sua 

expectativa de vida estimada na data da 
concessão da Aposentadoria Programada ou 
da Aposentadoria por Invalidez, desde que haja 
saldo nas Subcontas Longevidade - Contas 
Participante, Facultativa e Patrocinador e/ou 
na Conta Sobrevivência da respectiva Reserva 
do Participante.

§ 1º A expectativa de vida a que se refere o 
caput deste artigo será estimada através da 
tábua de mortalidade que estiver prevista no 
Plano Anual de Custeio na data da concessão 
da Aposentadoria Programada ou por 
Invalidez.

§ 2º É irrelevante o fato do Participante de 
que trata o caput estar ou não em gozo de 
benefício de Aposentadoria Programada ou 
por Invalidez no momento em que se verificar 
a sobrevivência.

§ 3º O Benefício de Longevidade poderá ser 
requerido antecipadamente pelo Participante 
em gozo de Aposentadoria Programada ou por 
Invalidez cujo pagamento venha a cessar em 
virtude do término do prazo estipulado para 
o recebimento das cotas ou do esgotamento 
das cotas existentes na respectiva Reserva do 
Participante, nos termos do § 1º do art. 26 ou 
do § 1º do art. 28, conforme o caso.

§ 4º Na hipótese de falecimento do Participante 
em gozo do Benefício de Longevidade, o 
saldo das Subcontas Longevidade - Contas 
Participante, Facultativa e Patrocinador e da 
Conta Sobrevivência da respectiva Reserva 
do Participante será utilizado para fins de 
concessão do benefício de Pensão por Morte, 
sem prejuízo do disposto nos §§ 3º e 4º do art. 
32 deste Regulamento.

Art. 34. O Benefício de Longevidade consistirá 
em renda mensal decorrente do número de 
cotas existente nas Subcontas Longevidade - 
Contas Participante, Facultativa e Patrocinador 
e na Conta Sobrevivência da Reserva do 
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Participante, observada a metodologia de 
cálculo determinada nos termos dos arts. 37 
e 38 deste Regulamento.

Parágrafo único. Cessará o pagamento do 
benefício no momento em que findar o 
prazo estipulado para o recebimento das 
cotas ou no momento em que as Subcontas 
Longevidade - Contas Participante, Facultativa 
e Patrocinador e a Conta Sobrevivência 
passarem a apresentar saldo nulo.

Seção V
Das Formas de Recebimento dos Benefícios

Art. 35. A renda mensal da Aposentadoria 
Programada e da Aposentadoria por Invalidez 
será paga pelo prazo, em meses, equivalente 
à expectativa de vida correspondente à 
idade do Participante na data da concessão 
do benefício, estimada através da tábua de 
mortalidade que estiver prevista no Plano 
Anual de Custeio, podendo o Participante, 
alternativamente, optar pelo recebimento em 
prazo diverso, desde que não inferior a 180 
(cento e oitenta) meses.

Art. 36. A renda mensal da Pensão por Morte 
será paga pelo prazo, em meses, equivalente 
à expectativa de vida correspondente à idade 
que o Participante tinha ao falecer, estimada 
através da tábua de mortalidade prevista 
no Plano Anual de Custeio, podendo os 
Beneficiários, alternativamente, optar pelo 
recebimento do benefício em prazo diverso, 
observado, em qualquer hipótese, o período 
mínimo de 60 (sessenta) meses.

Art. 37. A renda mensal do Benefício de 
Longevidade será paga pelo prazo, em 
meses, equivalente à expectativa de vida 
correspondente à idade do Participante na 
data da concessão do benefício, estimada 
através da tábua de mortalidade que estiver 
prevista no Plano Anual de Custeio, podendo 
o Participante, alternativamente, optar pelo 

recebimento em prazo diverso, desde que não 
inferior a 12 (doze) meses.

Parágrafo único. O disposto no caput deste 
artigo não se aplica no caso de ter sido adquirida 
pelo Participante, nos termos do art. 22 deste 
Regulamento, Cobertura Adicional para o 
recebimento de renda vitalícia, caso em que a 
renda mensal do Benefício de Longevidade será 
paga pela PREVCOM GO de forma atrelada aos 
pagamentos efetuados à PREVCOM GO pela 
companhia seguradora a que se refere o § 2º do 
art. 22 deste Regulamento.

Art. 38. A renda mensal dos benefícios 
previstos neste Regulamento corresponderá 
a um número constante ou decrescente de 
cotas, à escolha do Participante ou de seus 
Beneficiários, conforme o caso, observado o 
prazo definido para o recebimento do benefício.

Parágrafo único. O disposto neste artigo 
não se aplica à hipótese a que se refere o 
parágrafo único do art. 37 deste Regulamento, 
caso em que a renda mensal do Benefício de 
Longevidade estará atrelada aos pagamentos 
efetuados à PREVCOM GO pela companhia 
seguradora a que se refere o § 2º do art. 22 
deste Regulamento.

Art. 39. O Assistido poderá alterar o prazo 
e a forma de recebimento do respectivo 
benefício, observadas as alternativas 
disponíveis neste Regulamento, mediante 
requerimento justificado à PREVCOM GO, o 
qual, uma vez deferido, ensejará o recálculo da 
correspondente renda mensal.

§ 1º Na hipótese de dois ou mais Beneficiários 
serem Assistidos, o requerimento de que trata 
o caput deste artigo deverá ser subscrito por 
todos em consenso.

§ 2º Antes de deferir o requerimento de que 
trata o caput deste artigo, a PREVCOM GO 
poderá encaminhar ponderações de ordem 
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técnica ao Assistido, que poderá insistir em seu 
requerimento ou dele desistir.

§ 3º O disposto no caput deste artigo não se 
aplica à hipótese a que se refere o parágrafo 
único do art. 38 deste Regulamento, caso em 
que a renda mensal vitalícia do Benefício de 
Longevidade estará atrelada aos pagamentos 
efetuados à PREVCOM GO pela companhia 
seguradora mencionada no § 2º do art. 22 deste 
Regulamento.

Art. 40. O Assistido poderá optar pelo 
recebimento, em parcela única, da totalidade 
das cotas da Reserva do Participante, desde que 
se configure uma das seguintes situações:

I – por ocasião da concessão do benefício, o valor 
das cotas acumuladas na Reserva do Participante 
seja inferior a 100 (cem) UMPs; ou

II – durante a manutenção do benefício, o valor 
da respectiva renda mensal passe a ser inferior a 
3 (três) UMPs.

§ 1º Entende-se por UMP a Unidade Monetária 
do Plano, equivalente a R$ 100,00 (cem reais) 
na data da aprovação deste Regulamento pela 
PREVIC, devendo este valor ser reajustado 
no início de cada ano, pelo Índice do Plano  
acumulado até o mês dezembro do ano anterior.

§ 2º Na hipótese de dois ou mais Beneficiários 
serem Assistidos, o requerimento de que trata o 
caput deste artigo deverá ser subscrito por todos 
em consenso.

§ 3º A faculdade de que trata o inciso II do caput 
deste artigo só será aplicável se o valor da renda 
mensal permanecer inferior a 3 (três) UMPs 
após o recálculo da renda mensal decorrente da 
alteração do prazo e da forma de recebimento do 
benefício, observadas as alternativas disponíveis 
neste Regulamento.

Art. 41. O valor da renda mensal em moeda 
corrente será o que resultar da multiplicação 
das cotas correspondentes pelo valor da cota 
vigente no mês da competência. 

Parágrafo único. O pagamento da renda 
mensal será efetuado até o quinto dia útil do 
mês subsequente ao da competência.

CAPÍTULO VI

DOS INSTITUTOS

Seção I
Disposições Comuns

Art. 42. Desde que preenchidos os requisitos 
necessários, nos termos deste Capítulo, o 
Participante que não estiver em gozo de 
benefício poderá optar por um dos seguintes 
institutos:

I - Autopatrocínio;

II - Benefício Proporcional Diferido;

III - Portabilidade; ou

IV - Resgate.

Art. 43. Para fins de opção por um dos 
institutos, a PREVCOM GO fornecerá ao  
Participante, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, contados da data em que tiver sido 
comunicada do rompimento do Vínculo 
Funcional do Participante com o Patrocinador, 
extrato contendo as informações exigidas pela 
legislação vigente.

§ 1º No prazo de 60 (sessenta) dias, a contar 
do recebimento do extrato a que se refere o 
caput deste artigo, o Participante deverá optar 
por um dos institutos elencados no art. 42 
deste Regulamento, mediante protocolo de seu 
Termo de Opção.
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§ 2º O Participante que não fizer sua opção 
no prazo previsto no parágrafo anterior terá 
presumida, na forma da legislação vigente, sua 
opção pelo Benefício Proporcional Diferido, 
desde que atendidas as condições previstas na 
Seção III deste Capítulo.

§ 3º Na hipótese do § 2º deste artigo, caso o 
Participante não atenda às condições exigidas 
para se habilitar ao Benefício Proporcional 
Diferido, ser-lhe-á deferido o Resgate, na forma 
da Seção V deste Capítulo, cujo pagamento 
será efetuado mediante requerimento. 

§ 4º O prazo para opção a que se refere o 
§ 1º deste artigo será suspenso na hipótese 
de ser apresentado, pelo Participante, 
questionamento referente às informações 
constantes do extrato de que trata o caput 
deste artigo, devendo a PREVCOM GO prestar 
os esclarecimentos pertinentes no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados 
do protocolo do pedido de esclarecimentos, 
voltando a correr o prazo para opção a partir 
da data em que o Participante receber os 
esclarecimentos.

Seção II
Do Autopatrocínio

Art. 44. No caso de perda parcial ou total de 
Remuneração, observado o disposto no art. 17 
deste Regulamento, o Participante Patrocinado 
ou Individual poderá optar pelo Autopatrocínio, 
devendo, para tanto, manter inalterado 
o pagamento da respectiva contribuição, 
assumindo o Participante Patrocinado, 
se for o caso, o pagamento da parcela da 
Contribuição Patronal correspondente à sua 
perda remuneratória, observados os critérios 
estabelecidos no Plano Anual de Custeio e o 
disposto no § 4º do art. 11 deste Regulamento. 

§ 1º O rompimento do Vínculo Funcional é 
considerado perda total da Remuneração e, 
na hipótese de opção pelo Autopatrocínio, 
ensejará a reclassificação do Participante 
Patrocinado ou Individual para a categoria de 
Participante Especial.

§ 2º O Participante Patrocinado que sofrer 
perda parcial de remuneração e optar 
pelo Autopatrocínio mantém seu direito à 
Contribuição Patronal sobre o valor de sua nova 
Remuneração que exceder o teto do RGPS.

§ 3º Para tornar efetiva sua opção pelo 
Autopatrocínio, o Participante deverá recolher 
à PREVCOM GO, até o dia 20 (vinte) do 
mês subsequente ao do protocolo do Termo 
de Opção, as contribuições referentes às 
competências vencidas a partir da perda 
remuneratória, observando-se, quanto 
às parcelas da Contribuição Básica e da 
Contribuição Patronal relativas ao custeio da 
Cobertura Adicional, o disposto no § 8º do art. 
21 deste Regulamento.

§ 4º Considera-se como data de início do 
Autopatrocínio o dia seguinte ao da perda 
remuneratória.

§ 5º A opção pelo Autopatrocínio não impede a 
posterior opção pelo Benefício
Proporcional Diferido, pelo Resgate ou pela 
Portabilidade.

Seção III
Do Benefício Proporcional Diferido

Art. 45. O Participante Patrocinado, Individual 
ou Especial poderá optar pelo Benefício 
Proporcional Diferido, interrompendo o 
pagamento de suas contribuições, desde que: 

I - tenha ocorrido o rompimento de seu Vínculo 
Funcional;
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II - não tenha se tornado elegível a benefício 
previsto neste Regulamento;

III – possua pelo menos 6 (seis) meses 
ininterruptos de inscrição no Plano; e

IV - não tenha optado pela Portabilidade nem 
pelo Resgate.

§ 1º A opção pelo Benefício Proporcional 
Diferido implicará, a partir da data do 
requerimento, na obrigação de pagamento 
da Contribuição Administrativa a que se 
refere a letra “c” do inciso I do art. 11 deste 
Regulamento, sem prejuízo da Contribuição 
Facultativa correspondente à Cobertura 
Adicional de que tratam os arts. 21 e 22 deste 
Regulamento.

§ 2º A Contribuição Administrativa poderá ser 
descontada diretamente do saldo da Reserva 
do Participante, a não ser que o Participante 
Vinculado opte pelo pagamento direto dessa 
contribuição, na forma definida pela Diretoria-
Executiva da PREVCOM GO.
 
§ 3º A opção pelo Benefício Proporcional 
Diferido não impede a posterior opção pelo 
Resgate ou pela Portabilidade.

Seção IV
Da Portabilidade

Art. 46. O Participante Patrocinado, Individual, 
Especial ou Vinculado poderá optar pela 
Portabilidade de seu direito acumulado no 
Plano GOIÁS SEGURO para outro plano de 
benefícios operado por entidade de previdência 
complementar ou companhia seguradora 
autorizada a operar plano de benefícios de 
caráter previdenciário, desde que:

I - tenha ocorrido o rompimento de seu Vínculo 
Funcional;

II - possua pelo menos 6 (seis) meses 
ininterruptos de inscrição no Plano;

III - não esteja em gozo de benefício previsto 
neste Regulamento; e

IV - não tenha optado pelo Resgate.

§ 1º Não se aplica o disposto no inciso II 
do caput deste artigo aos casos em que o 
participante possua recursos portados oriundos 
de outro plano de benefícios de previdência 
complementar, hipótese em que não será 
exigido prazo de carência, inclusive no que 
se refere aos recursos acumulados no Plano 
GOIÁS SEGURO.

§ 2º O direito acumulado do Participante, para 
os fins do disposto neste artigo,
corresponderá ao saldo de sua Reserva do 
Participante.

§ 3º Ao receber o Termo de Opção de que trata o 
§ 1º do art. 43 deste Regulamento, a PREVCOM 
GO emitirá o Termo de Portabilidade, o qual 
deverá ser encaminhado ao Participante, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data 
do protocolo do Termo de Opção.

§ 4º O Participante que discordar das 
informações constantes do Termo de 
Portabilidade poderá apresentar contestação à 
PREVCOM GO, no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
da data em que houver recebido o documento, 
devendo a PREVCOM GO, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, contados da data do protocolo da 
contestação, retificar o Termo de Portabilidade 
ou explicar ao Participante as razões pelas 
quais o ratifica.

§ 5º A transferência do valor correspondente ao 
direito acumulado, apurado com base no valor 
da cota vigente na data da transferência, dar-
se-á até o 10º (décimo) dia útil subsequente à 
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data do protocolo do Termo de Opção ou da 
contestação apresentada pelo Participante, 
fazendo cessar os compromissos do Plano para 
com o Participante e seus Beneficiários.

§ 6º A Portabilidade não caracteriza resgate, 
sendo vedado que os recursos financeiros 
correspondentes transitem pelo Participante, 
sob qualquer forma.

§ 7º A Portabilidade é direito inalienável do 
Participante, não podendo ser objeto de cessão.

Art. 47. O Plano poderá receber recursos 
portados de entidade de previdência 
complementar ou companhia seguradora 
autorizada a operar plano de benefícios de 
caráter previdenciário, desde que observado 
o disposto neste Regulamento e na legislação 
aplicável.

Seção V
Do Resgate

Art. 48. O Participante Patrocinado, Individual, 
Especial ou Vinculado poderá optar pelo 
Resgate, desde que:

I - não esteja em gozo de benefício previsto 
neste Regulamento; e

II - não tenha optado pela Portabilidade.

§ 1º O Resgate será pago desde que tenha 
ocorrido o rompimento do Vínculo Funcional 
e compreenderá a integralidade do saldo da 
respectiva Reserva do Participante,   exceto o 
saldo da Subconta EFPC da Conta Portabilidade 
e o saldo da Conta Patrocinador, que, sobre 
este saldo, será  aplicado um dos percentuais 
a seguir, a depender do tempo de inscrição 
do Participante no Plano GOIÁS SEGURO, 
computado este até o momento em que tiver 
ocorrido o rompimento do Vínculo Funcional:

 
§ 2º É facultado o Resgate de valores portados 
constituídos em plano de previdência 
complementar administrado por Entidade 
Aberta de Previdência Complementar – 
EAPC ou companhia seguradora, alocados 
na Subconta EAPC-Conta Portabilidade da 
Reserva do Participante.

§ 3º É vedado o Resgate de valores portados 
constituídos em plano de previdência 
complementar administrado por Entidade 
Fechada de Previdência Complementar – 
EFPC, alocados na Subconta EFPC - Conta 
Portabilidade da Reserva do Participante.

§ 4º O Participante que optar pela Portabilidade 
e que mantiver no Plano GOIÁS SEGURO o 
saldo da Conta Portabilidade, nos termos dos 
§§ 2º e 3º deste artigo, assumirá a condição de 
Participante Vinculado.

§ 5º O valor correspondente ao Resgate, 
observado o disposto no § 1º deste artigo, será 
obtido com base no número de cotas apurado 
na data da cessação das contribuições ao 

Tempo de inscrição 

no Plano até a data 

do rompimento do 

Vínculo Funcional

% da Conta 

Patrocinador a ser 

incluído no valor do 

Resgate

até 3 anos 0%

a partir de 3 anos 5%

a partir de 6 anos 10%

a partir de 9 anos 15%

a partir de 12 anos 20%

a partir de 15 anos 25%

a partir de 18 anos 30%

a partir de 21 anos 40%

a partir de 24 anos 50%
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Plano GOIÁS SEGURO, devendo ser atualizado 
com base no valor da cota vigente na data do 
pagamento.

§ 6º Por ocasião do pagamento do Resgate, 
a PREVCOM GO efetuará os descontos a que 
estiver obrigada por lei ou por determinação da 
PREVIC.

§ 7º É facultado ao Participante optar pelo 
recebimento do Resgate em parcela única 
ou em até 12 (doze) parcelas mensais e 
consecutivas, atualizadas pela variação do 
valor da cota do Plano.

§ 8º O pagamento da parcela única ou da 
primeira parcela mensal do Resgate será 
efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data do protocolo do Termo de Opção.
§ 9º Uma vez pago o Resgate, cessará todo e 
qualquer compromisso do Plano para com o 
Participante e seus Beneficiários e herdeiros 
civis, salvo quanto a eventuais recursos 
oriundos de Portabilidade não resgatados.

Art. 49. Este Regulamento só poderá ser alterado 
por deliberação do Conselho Deliberativo da 
PREVCOM-GO, mediante prévia e expressa 
concordância dos Patrocinadores, observada 
a legislação vigente, e mediante aprovação da 
PREVIC.

Parágrafo único. As alterações ao Regulamento 
não poderão contrariar os objetivos da 
PREVCOM-GO, prejudicar direitos adquiridos 
e direitos acumulados de Participantes e 
Assistidos, ou violar a legislação vigente.

Art. 50. Não ocorrerá decadência do direito aos 
benefícios previstos neste Regulamento, mas 
prescreverão em 05 (cinco) anos as prestações 
não pagas, nem reclamadas, contados da data 
em que forem devidas.
Parágrafo único. Não se aplica a prescrição 
contra menores, incapazes e ausentes, na 
forma da lei.

Art. 51. Na hipótese de liquidação da 
PREVCOM-GO, deverão ser observadas as 
disposições legais vigentes.

Art. 52. Os Patrocinadores poderão se retirar da 
PREVCOM-GO, a qualquer tempo, desde que 
cumpridas as normas legais vigentes relativas à 
retirada de patrocínio e o Convênio de Adesão.

Art. 53. A PREVCOM-GO poderá solicitar 
periodicamente dados aos Participantes e 
Assistidos a fim de manter o cadastro do plano 
atualizado, podendo sua Diretoria Executiva 
deliberar a suspensão do benefício de renda 
mensal, caso haja sonegação das informações 
solicitadas.

Art. 54. Os casos omissos serão decididos 
pelo Conselho Deliberativo, por  proposta 
da Diretoria Executiva da PREVCOM-GO, 
observada a legislação vigente.

Art. 55. Este Regulamento entra em vigor após 
a publicação de sua aprovação pela Autoridade 
Competente no Diário Oficial da União.

Parágrafo único - O inteiro teor deste 
Regulamento será publicado no Diário Oficial 
do Estado, após a aprovação a que se refere o 
caput deste artigo.
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1. Objetivo 

Esta Nota Técnica Atuarial (NTA) tem por objetivo definir a metodologia de cálculo e as 
premissas adotadas nas avaliações atuariais do Plano de Benefícios dos Servidores Públicos do 
Estado de Goiás, Plano Goiás Seguro. Patrocinado pelo Estado de Goiás, por meio dos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais de Contas, da Defensoria 
Pública e das autarquias e fundações de direito público o Plano Goiás Seguro é administrado pela 
Fundação de Previdência Complementar do Estado de Goiás (PREVCOM-GO). 

Esta NTA foi elaborada em conformidade com o Regulamento do Plano e com os 
requisitos previstos no anexo da Instrução Normativa nº 27, de 04/04/2016 da Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), do Ministério da Fazenda.   

2. Descrição das características das hipóteses biométricas, demográficas, financeiras e 
econômicas 

Nesta seção serão listadas as hipóteses biométricas, demográficas e econômico-
financeiras a serem adotadas nas avaliações atuariais do Plano Goiás Seguro. As hipóteses 
deverão corresponder às características dos participantes do plano e às expectativas das 
condições econômicas e de mercado em cada avaliação, devendo ser validadas periodicamente 
por estudos de adequação onde serão analisadas as necessidades de serem substituídas ou 
ajustadas ao longo do tempo.  

As hipóteses serão definidas com base em estudos de adequação das hipóteses, com 
validade e forma estabelecidas em legislação específica, e constarão nas avaliações anuais do 
plano. 

2.1. Tábuas biométricas 

Tendo em vista as características dos benefícios do Plano Goiás Seguro, todos 
estruturados na modalidade de Contribuição Definida, as tábuas biométricas adotadas no plano 
são, exclusivamente, para determinar o prazo de pagamento dos benefícios de renda, equivalente 
à expectativa de vida do Participante, em meses, na data da concessão, estimada através da 
respectiva tábua biométrica.  

Destaque-se que a hipótese de entrada em invalidez não é adotada, tendo em vista as 
características do Plano. O custo relativo à Cobertura Adicional decorrente de entrada em 
invalidez (e óbito) do participante é determinado pelo Contrato de Seguro. 

2.1.1. Mortalidade Geral 

Conforme o regulamento do plano, adotada para estimar a expectativa de vida do 
Participante, em meses, na data da concessão dos benefícios de Aposentadoria Programada, 
Longevidade e Pensão por Morte, para determinar o prazo dos respectivos benefícios. 
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2.1.2. Mortalidade de Inválidos 

Conforme o regulamento do plano, adotada para estimar a expectativa de vida do 
Participante, em meses, na data da concessão dos benefícios de Aposentadoria por Invalidez, para 
determinar o prazo do benefício. 

3. Modalidade do plano e de cada benefício constante no regulamento 

As características dos benefícios oferecidos pelo Plano Goiás Seguro, todos estruturados 
na modalidade de Contribuição Definida, estão detalhadas no Quadro 1, destacando-se a 
fundamentação regulamentar, o nível básico dos benefícios e a elegibilidade ao benefício.  

Quadro 1 – Características dos Benefícios 

Benefícios Fund. Reg. Nível Básico do Benefício Elegibilidade 

Aposentadoria 
Programada  

Art. 24 ao 
26 

Renda mensal decorrente do 
número de cotas existente na 
respectiva Reserva do 
Participante, conforme 
metodologia de cálculo 
determinada nos arts. 35 e 38 do 
Regulamento. 

I – estar em gozo de benefício de aposentadoria voluntária 
ou compulsória concedido pelo RPPS (no caso de 
Participante Especial ou Vinculado deverá ter 60 anos de 
idade, se homem, ou 55 anos de idade, se mulher); e 
II – possuir, no mínimo, 60 contribuições mensais ao Plano. 

Aposentadoria por 
Invalidez 

Art. 24, 27 
a 29 

Estar em gozo de benefício de aposentadoria por invalidez 
permanente concedido pelo RPPS. 
No caso de Participante Especial ou de Participante 
Vinculado, estar em gozo de benefício de aposentadoria 
por invalidez concedido por RPPS de outra Unidade da 
Federação ou pelo RGPS ou, se não tiver vínculo com 
nenhum regime público de previdência social, mediante 
avaliação que ateste sua invalidez permanente. 

Pensão por Morte 
Art. 24, 30  
a 32 

Beneficiários do Participante estar em gozo do benefício de 
pensão por morte pelo RPPS. 
No caso de Participante que, na data de seu falecimento, 
não possuir Vínculo Funcional com o Patrocinador, 
comprovar o óbito e demais requisitos exigidos pelo RPPS 
para fins de concessão de pensão por morte. 

Benefício de 
Longevidade 

Art. 24, 33 
e 34 

Renda mensal decorrente do 
número de cotas existente nas 
Subcontas Longevidade-Contas 
Participante, Facultativa e 
Patrocinador e na Conta 
Sobrevivência da Reserva do 
Participante, conforme 
metodologia de cálculo 
determinada nos arts. 35 e 38 do 
Regulamento. 

Participante que ultrapassar a idade correspondente à sua 
expectativa de vida estimada na data da concessão da 
Aposentadoria Programada ou da Aposentadoria por 
Invalidez, desde que haja saldo nas Subcontas Longevidade-
Contas Participante, Facultativa e Patrocinador e/ou na 
Conta Sobrevivência da respectiva Reserva do Participante 

Fonte: Elaborado a partir do Regulamento do Plano Goiás Seguro. 
 

De acordo com a Resolução CGPC 16/2005, o Plano Goiás Seguro é classificado como 
plano de Contribuição Definida, uma vez que todos os benefícios do plano são estruturados na 
modalidade de Contribuição Definida, conforme mostrado no Quadro 2, tendo seus valores 
permanentemente ajustados ao saldo de conta mantida em favor do participante assistido, 
inclusive na fase de percepção de benefícios, considerando o resultado líquido de sua aplicação, 
os valores aportados e os benefícios pagos. 

Quadro 2 – Modalidade dos Benefícios do Plano 

Benefícios Tipo do Benefício Modalidade do Benefício 

Aposentadoria Programada  Programado 

Contribuição Definida  
Aposentadoria por Invalidez 

Não Programado Pensão por Morte  

Benefício de Longevidade 

Fonte: Elaborado a partir do Regulamento do Plano Goiás Seguro. 
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4. Regimes financeiros e métodos de financiamento dos benefícios do plano  

A escolha do regime financeiro retrata a forma de financiamento utilizada para honrar os 
compromissos assumidos com o plano de benefícios. Cada benefício do plano deve possuir um 
regime financeiro específico que seja mais adequado às características de riscos associados. No 
Plano Goiás Seguro, são adotados os regimes financeiros de capitalização para o financiamento de 
seus benefícios.  

O regime de capitalização caracteriza-se por distribuir o custeio durante o período da vida 
ativa do participante e, no caso do Plano Goiás Seguro, de forma individual, induzindo ao 
financiamento gradual dos benefícios futuros. Nesse regime de capitalização, a forma de 
distribuição, no tempo, do custo dos benefícios futuros, é determinada pelos métodos de 
financiamento. 

No Quadro 3, são apresentados os regimes financeiros de todos os benefícios do plano e 
os métodos de financiamento utilizados na alocação dos custos anuais. Destaque-se que os 
regimes financeiros e os métodos de financiamento adotados estão de acordo com as normas em 
vigor e adequados às características do plano de benefícios. 

Quadro 3 – Regimes Financeiros e Método de Financiamento dos Benefícios do Plano 

Benefícios Regime Financeiro Método de Financiamento 

Aposentadoria Programada  

Capitalização Capitalização Financeira 
Aposentadoria por Invalidez * 

Pensão por Morte * 

Benefício de Longevidade 

Nota: (*) Para o Participante que tenha optado pela Cobertura Adicional, será acrescido ao montante da Reserva do 
Participante a Cobertura Adicional que vier a ser pago pela companhia seguradora contratada pela PREVCOM GO, nos 
termos deste Regulamento e do correspondente Contrato de Seguro. 
Fonte: Elaborado a partir do Regulamento do Plano Goiás Seguro. 

5. Metodologia e expressão de cálculo do valor inicial dos benefícios do plano na data 
de concessão, bem como sua forma de reajuste e de revisão de valor 

As formas de recebimento e de atualização dos benefícios estão disciplinadas na Seção V 
do Regulamento do Plano Goiás Seguro, nos artigos 35 ao 41.  

De forma geral, todos os benefícios do Plano serão pagos na forma de renda mensal em 
cotas decrescentes, convertido em reais mensalmente pelo valor da cota, até o saldo da conta 
individual se exaurir. Em alguns casos em que o saldo ou o valor do benefício não atingem um 
mínimo definido no regulamento, o valor é pago em parcela única. 

De forma geral, os benefícios do plano correspondem à renda mensal paga pelo prazo, em 
meses, equivalente à expectativa de vida correspondente à idade do Participante na data da 
concessão do benefício, estimada através da tábua de mortalidade adotada pelo plano na data da 
concessão do benefício. O Participante aposentado (programado ou por invalidez), de forma 
alternativa, pode optar pelo recebimento em outro prazo, desde que não seja inferior a 180 
meses. Em caso de benefício de Pensão por Morte, a opção do Beneficiário não poderá ser 
inferior a 60 meses. 

O valor da renda mensal corresponde a um número constante ou decrescente de cotas, à 
escolha do Participante, observado o prazo definido para o recebimento do benefício. Em moeda 
corrente, o valor da renda mensal é determinado pela multiplicação das cotas correspondentes 
pelo valor da cota vigente no mês do pagamento. 

O pagamento do benefício poderá ser efetuado em 12 ou 13 parcelas mensais por ano, 
conforme opção do Participante, sendo a décima terceira parcela, efetuada em dezembro. 
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O assistido poderá, ainda, optar pelo recebimento, em parcela única, da totalidade das 
cotas da Reserva do Participante, desde que se configure uma das seguintes situações: 

� por ocasião da concessão do benefício, o valor das cotas acumuladas na Reserva 
do Participante seja inferior a 100 Unidades Monetárias do Plano (UMP); ou 

� durante a manutenção do benefício, o valor da respectiva renda mensal passe a 
ser inferior a três UMPs. 

A Unidade Monetária do Plano (UMP) equivale a R$ 100,00 na data da aprovação do 
Regulamento pela PREVIC, reajustado anualmente pelo Índice do Plano. 

5.1. Expressões de uso comum 

5.1.1. Benefícios em cotas constantes 

Para os benefícios pagos na forma de renda mensal em cotas constantes, a Reserva do 
Participante será convertida em benefício mensal, em cotas, pelo Fator de Conversão do Benefício 
em Cotas Constantes, FatConvCotCon(n), pelo prazo n, em meses, expressa de acordo com a 
equação a seguir, sendo k o número de parcelas mensais pagas por ano, 12 ou 13, conforme 
opção do Participante.  

���������������	 = �× �
12 

Em moeda corrente, o valor da renda mensal é determinado pela multiplicação do 
benefício inicial em cotas pelo valor da cota vigente no mês do pagamento. 

5.1.2. Benefícios em cotas decrescentes 

Para os benefícios pagos na forma de renda mensal em cotas decrescentes, a Reserva do 
Participante será convertida no valor do primeiro benefício mensal, em cotas, pelo Fator de 
Conversão do Benefício em Cotas Decrescentes, FatConvCotDecr(n, i), pelo prazo n, em meses, 
taxa mensal de decrescimento i, expressa de acordo com a equação a seguir, sendo k o número 
de parcelas mensais pagas por ano, 12 ou 13, conforme opção do Participante. 

����������������, �	 = �1 − �1 + �	��
� � × �

12  

O valor do benefício em cotas em cada mês j será obtido com a aplicação da expressão a 
seguir:  

��������, �	 = �������� − 1, �	×�1 − �	  
Em moeda corrente, o valor da renda mensal é determinado pela multiplicação do 

benefício em cotas no mês pelo valor da cota vigente na respectiva competência, observando-se o 
mês da 13a parcela, caso tenha havido a opção pelo participante ou beneficiário. 

5.2. Aposentadoria Programada (BAP) 

O valor inicial do Benefício de Aposentadoria Programada (BAP) será calculado, de acordo 
com as expressões a seguir, a partir da Reserva do Participante (RP), existente na data da 
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concessão, deduzindo-se, caso tenha sido optado pelo Participante, a prestação única limita da a 
25% do saldo da Conta Participante da Reserva do Participante.  

Destaque-se que o saldo das Subcontas Longevidade da Reserva do Participante-Contas 
Participante, Facultativa e Patrocinador, se houver, não será computado para o cálculo do 
benefício, ressalvada a possibilidade de expressa determinação do Participante em sentido 
contrário.  

a) Valor inicial do Benefício de Aposentadoria Programada (BAP), quando pago em 

cotas constantes 

��� =  �
���������������	 

 

b) Valor inicial do Benefício de Aposentadoria Programada (BAP), quando pago em 

cotas decrescentes 

��� =  �
����������������, �	 

5.3. Aposentadoria por Invalidez (BAI) 

O valor inicial do Benefício de Aposentadoria por Invalidez (BAI) será calculado, de acordo 
com as expressões a seguir, a partir da Reserva do Participante (RP), existente na data da 
concessão, deduzindo-se, caso tenha sido optado pelo Participante, a prestação única limita da a 
25% do saldo da Conta Participante da Reserva do Participante.  

Destaque-se que o saldo das Subcontas Longevidade da Reserva do Participante-Contas 
Participante, Facultativa e Patrocinador, se houver, não será computado para o cálculo do 
benefício, ressalvada a possibilidade de expressa determinação do Participante em sentido 
contrário.  

Em caso de Participante que tenha optado pela Cobertura Adicional, a respectiva Reserva 
do Participante será acrescida do montante que vier a ser pago a título de Cobertura Adicional 
pela companhia seguradora contratada. 

a) Valor inicial do Benefício de Aposentadoria por Invalidez (BAI), quando pago em 

cotas constantes 

��! =  �
���������������	 

 

b) Valor inicial do Benefício de Aposentadoria por Invalidez (BAI), quando pago em 

cotas decrescentes 

��! =  �
����������������, �	 
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5.4. Pensão por Morte (BPM) 

O valor inicial do Benefício de Pensão por Morte (BPM) será calculado, de acordo com as 
expressões a seguir, a partir da Reserva do Participante (RP), existente na data da concessão, 
deduzindo-se, caso tenha sido optado pelo Beneficiário, a prestação única limita da a 25% do 
saldo da Conta Participante da Reserva do Participante.  

Destaque-se que o saldo das Subcontas Longevidade da Reserva do Participante-Contas 
Participante, Facultativa e Patrocinador, se houver, não será computado para o cálculo do 
benefício, ressalvada a possibilidade de expressa determinação do Participante em sentido 
contrário.  

Em caso de Participante que tenha optado pela Cobertura Adicional, a respectiva Reserva 
do Participante será acrescida do montante que vier a ser pago a título de Cobertura Adicional 
pela companhia seguradora contratada. 

A Pensão por Morte será rateada em partes iguais entre todos os Beneficiários. Na 
hipótese de perda da condição de Beneficiário, nos termos do Regulamento, a respectiva parcela 
será rateada em partes iguais entre os Beneficiários remanescentes. 

a) Valor inicial do Benefício de Pensão por Morte (BPM), quando pago em cotas 

constantes 

��" =  �
���������������	 

 

b) Valor inicial do Benefício de Pensão por Morte (BPM), quando pago em cotas 

decrescentes 

��" =  �
����������������, �	 

5.5. Benefício de Longevidade (BL) 

O Benefício de Longevidade será concedido ao Participante que ultrapassar a idade 
correspondente à sua expectativa de vida estimada na data da concessão da Aposentadoria 
Programada ou da Aposentadoria por Invalidez, desde que haja saldo nas Subcontas Longevidade-
Contas Participante, Facultativa e Patrocinador e/ou na Conta Sobrevivência da respectiva 
Reserva do Participante.  

Ressalte-se que a concessão do Benefício de Longevidade não tem dependência do 
participante estar ou não em gozo de benefício de Aposentadoria Programada ou por Invalidez no 
momento em que se verificar a sobrevivência. Entretanto, o Benefício de Longevidade poderá ser 
requerido antecipadamente pelo Participante em gozo de Aposentadoria Programada ou por 
Invalidez cujo pagamento venha a cessar em virtude do término do prazo estipulado para o 
recebimento das cotas ou do esgotamento das cotas existentes na respectiva Reserva do 
Participante. 

O valor inicial do Benefício de Longevidade (BL) será calculado, de acordo com as 
expressões a seguir, a partir do saldo em cotas das Subcontas Longevidade-Contas Participante, 
Facultativa e Patrocinador e na Conta Sobrevivência da Reserva do Participante (RL), existente na 
data da concessão.  
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a) Valor inicial do Benefício de Longevidade (BL), quando pago em cotas constantes 

�# =  #
���������������	 

 

b) Valor inicial do Benefício de Longevidade (BL), quando pago em cotas 

decrescentes 

�# =  #
����������������, �	 

6. Metodologia e expressão de cálculo do custo e das contribuições normais 

O Plano Goiás Seguro é estruturado na modalidade de contribuição definida. Dessa forma, 
o Custo Normal corresponde ao somatório das contribuições normais aportadas pelos 
participantes e está dividida em:  

I - contribuições dos Participantes e dos Assistidos: 

a) Contribuição Básica: aportada pelo Participante Patrocinado, pelo Participante 
Individual e pelo Participante Especial, de caráter obrigatório e mensal, correspondente a uma 
alíquota escolhida pelo Participante e incidente sobre o respectivo Salário de Participação, com a 
seguinte destinação: 

1)  constituição da reserva de aposentadoria, mediante alocação na Reserva do 
Participante, Conta Participante, Subconta Aposentadoria; 

2)  constituição opcional  da reserva de longevidade, observados os limites 
estabelecidos no Plano de Custeio, mediante alocação na Reserva do 
Participante, Conta Participante, Subconta Longevidade; 

3)  custeio opcional  da Cobertura Adicional, observados os limites estabelecidos no 
Plano de Custeio, mediante alocação inicial na Reserva do Participante, Conta 
Participante, Subconta Adicional; 

4)  custeio das despesas administrativas, mediante a incidência da Taxa de 
Carregamento estabelecida no Plano de Custeio; 

b) Contribuição Facultativa: a ser aportada pelo Participante Patrocinado, Individual, 
Especial ou Vinculado, de caráter voluntário e periodicidade mensal ou esporádica, em valor 
definido livremente pelo Participante, com a seguinte destinação: 

1)  constituição opcional da reserva de aposentadoria, mediante alocação na 
Reserva do Participante, Conta Facultativa, Subconta Aposentadoria; 

2)  constituição opcional da reserva de longevidade, mediante alocação na Reserva 
do Participante, Conta Facultativa, Subconta Longevidade; 

3)  custeio opcional da Cobertura Adicional, mediante alocação inicial na Reserva do 
Participante, Conta Facultativa, Subconta Adicional; 

4)  custeio das despesas administrativas, mediante a incidência da Taxa de 
Carregamento estabelecida no Plano de Custeio; 
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c) Contribuição Administrativa: contribuição devida pelo Participante Vinculado, pelo 
Assistido e pelo ex-Participante que mantenha saldo na Reserva do Participante, de caráter 
obrigatório e mensal, incidente sobre o respectivo Salário de Participação ou sobre o saldo da 
Reserva do Participante, destinada ao custeio das despesas administrativas do Plano.   

II - contribuições do Patrocinador: Contribuição Patronal a ser aportada pelo Patrocinador 
em favor de cada Participante Patrocinado, de caráter obrigatório e mensal, correspondente a 
100% da respectiva Contribuição Básica, observado o limite máximo de 8,5% do Salário de 
Participação do Participante Patrocinado, com a seguinte destinação: 

1)  constituição da reserva de aposentadoria, mediante alocação na Reserva do 
Participante, Conta Patrocinador, Subconta Aposentadoria; 

2)  constituição da reserva de longevidade, desde que o Participante tenha optado  
pela constituição da reserva de longevidade através de sua Contribuição Básica, 
observados os limites estabelecidos no Plano de Custeio, mediante alocação na 
Reserva do Participante, Conta Patrocinador, Subconta Longevidade; 

3)  custeio da Cobertura Adicional do Participante Patrocinado, desde que o 
Participante tenha optado  pela constituição da reserva de longevidade através 
de sua Contribuição Básica, observados os limites estabelecidos no Plano de 
Custeio, mediante alocação inicial na Reserva do Participante, Conta 
Patrocinador, Subconta Adicional; 

4)  custeio das despesas administrativas, mediante a incidência da Taxa de 
Carregamento estabelecida no Plano de Custeio;  

A Contribuição Básica será escolhida pelo Participante entre 4,5% e 8,5%, observando-se 
o intervalo de 0,5% (cinco décimos por cento) entre as opções. Caso o Participante Patrocinado, o 
Participante Individual e o Participante Especial queiram contribuir com alíquota superior a 8,5%, 
deverão fazê-lo através da Contribuição Facultativa. 

A parcela da Contribuição Básica e a parcela da Contribuição Facultativa destinadas ao 
custeio da Cobertura Adicional corresponderão ao valor  estabelecido no Contrato de Seguro para 
a idade ou faixa etária do Participante relativamente ao capital por ele definido para a Cobertura 
Adicional, sendo-lhe facultado estabelecer que sua Contribuição Facultativa deverá aumentar em 
função de sua nova idade ou faixa etária, com o objetivo de manter o valor do capital 
previamente definido para a Cobertura Adicional. 

O Plano de Custeio especificará os percentuais máximos da Contribuição Básica e da 
Contribuição Patronal que poderão ser destinados à constituição da reserva de longevidade e ao 
custeio da Cobertura Adicional, bem como definirá o valor da contribuição mínima para o Plano 
Goiás Seguro, a Taxa de Carregamento, a Taxa de Administração e os parâmetros para a cobrança 
da Contribuição Administrativa. 

7. Metodologia e expressão de cálculo e apuração mensal das provisões matemáticas 
de benefícios concedidos e a conceder 

Todos os benefícios do Plano Goiás Seguro estão estruturados na modalidade de 
contribuição definida. Durante o período contributivo, os recursos são mantidos em contas 
individuais de participantes, nomeadas de Reserva do Participante. Durante a fase de usufruto do 
benefício, os benefícios são pagos com os recursos acumulados na Reserva do Participante, que 
está dividida em: 

Conta Participante 

Subconta Aposentadoria 
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Subconta Longevidade 

Subconta Adicional 

Conta Facultativa 

Subconta Aposentadoria 

Subconta Longevidade 

Subconta Adicional 

Conta Patrocinador 

Subconta Aposentadoria 

Subconta Longevidade 

Subconta Adicional 

Conta Portabilidade  

Subconta EAPC 

Subconta EFPC 

Dessa forma, o saldo da Reserva do Participante expressa, em determinada data e para 
determinado Participante, o saldo de seus direitos previdenciais existentes no portfólio 
previdencial de que faz parte. Essa obrigação subdivide-se em provisão matemática de benefícios 
a conceder (participantes em atividade) e provisão matemática de benefícios concedidos 
(participantes e beneficiários em gozo de benefício), apuradas das formas mostradas a seguir. 

7.1. Provisão matemática de benefícios a conceder 

A provisão matemática de benefícios a conceder de cada participante j (�"���$), 

expressa em quotas, que não esteja em gozo do benefício relativo à respectiva conta de 
Aposentadoria, Longevidade ou Adicional, corresponde ao respectivo saldo da Reserva de 
Participante (RPj): 

�"���$ =  �$ 

A provisão matemática de benefícios a conceder do Plano Goiás Seguro (�"���), 
expressa em reais, corresponde, mensalmente, ao somatório das provisões matemáticas 
individuais em quotas multiplicado pelo valor da quota: 

�"��� = %&�'× ( �"���$
)*+,-.

$/0
 

Onde: 

�"���$ = Provisão Matemática de Benefícios a Conceder, em cotas, do participante ativo j, 

 �$ = Saldo da Reserva do Participante, em quotas, de cada participante ativo j; 

%&�' = valor da quota do plano na data da avaliação; 

�"��� = Provisão Matemática de Benefícios a Conceder do Plano Goiás Seguro; 

1�23�� = quantidade de participantes ativos que não estão em usufruto dos benefícios 
relativos às respectivas contas de Reserva de Participante. 
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A Provisão Matemática de Benefício a Conceder é dividida em Aposentadoria e 
Longevidade. 

7.2. Provisão matemática de benefícios concedidos 

A provisão matemática de benefícios concedidos de cada assistido j (�"��$), expressa 

em quotas, corresponde, mensalmente, ao respectivo saldo da Reserva de Participante (RPj): 

�"��$ =  �$ 

As Provisões Matemáticas de Benefício Concedido (�"��) do Plano Goiás Seguro, 
relativas aos benefícios já em fase de fruição no Plano, inclusive os compromissos com as futuras 
pensões dos assistidos, expressa em reais, corresponde ao somatório das provisões matemáticas 
individuais em quotas multiplicado pelo valor da quota: 

�"�� = %&�'× ( �"��$
)*+-44

$/0
 

Onde: 

1�2�55 = quantidade de assistido usufruindo benefício; e 

 �$ = Saldo da Reserva do Assistido, em quotas, de cada participante assistido j em usufruto 

dos benefícios relativos às respectivas contas de Reserva de Participante. 

A Provisão Matemática de Benefício Concedido do Plano Goiás Seguro é dividida em 
Aposentadoria Programada, Aposentadoria por Invalidez, Pensão por Morte de Ativo, Pensão por 
Morte de Aposentado Programado, Pensão por Morte de Aposentado Inválido e Benefício de 
Longevidade. 

8. Descrição dos fundos previdenciais 

O Plano Goiás Seguro conta com o Fundo Administrativo, em quotas, conforme previsão 
no artigo 14 do Regulamento do Plano.  

8.1. Finalidade, fontes de custeio e identificação dos eventos ou riscos associados 

O Fundo Administrativo tem por finalidade reforçar o Plano de Gestão Administrativa 
(PGA) da PREVCOM-GO. O custeio do fundo é feito a partir dos recursos não contemplados no 
direito do Participante que rompeu o Vínculo Funcional e optou pelo instituto do Resgate e, 
ainda, pelos saldos remanescentes das contas individuais de Participantes e Assistidos sem 
Beneficiários, desde que não reivindicados por eventuais herdeiros civis, nos termos do 
Regulamento.  

8.2. Regras de constituição e atualização de valores 

A constituição do fundo ocorre no desligamento dos participantes que optam pelo 
Resgate e nos casos de falecimento de participantes e assistidos sem beneficiários e sem 
herdeiros legais. O fundo é constituído em cotas e será atualizado pela valorização da cota da 
carteira de investimento em que está aplicado. 
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8.3. Regras de reversão de valores 

No final de cada exercício, o saldo em cotas do Fundo Administrativo será convertido em 
moeda corrente e transferido para o Plano de Gestão Administrativa (PGA) da PREVCOM-GO. 

9. Metodologia e expressão de cálculo de institutos 

9.1. Expressão de cálculo dos valores de resgate de contribuições 

Participante Patrocinado, Individual, Especial ou Vinculado poderá optar pelo Resgate, 
desde que não esteja em gozo de benefício e não tenha optado pela Portabilidade e será pago 
desde que tenha ocorrido o rompimento do Vínculo Funcional.  

O valor do Resgate, apurado na data da cessação das contribuições ao Plano em cotas, 
compreenderá a integralidade do saldo da respectiva Reserva do Participante, exceto o saldo da 
Subconta EFPC da Conta Portabilidade e o saldo da Conta Patrocinador, que, sobre este saldo, 
será aplicado um dos percentuais a seguir, a depender do tempo de inscrição do Participante no 
Plano Goiás Seguro até o rompimento do Vínculo Funcional. 

Quadro 4 – % da Conta Patrocinador a ser incluído no valor do Resgate de acordo com o tempo de 

Plano 

Tempo de inscrição no Plano até a data do 
rompimento do vínculo funcional 

% da Conta Patrocinador a ser incluído no valor 
do Resgate 

até 3 anos 0% 

a partir de 3 anos 5% 

a partir de 6 anos 10% 

a partir de 9 anos 15% 

a partir de 12 anos 20% 

a partir de 15 anos 25% 

a partir de 18 anos 30% 

a partir de 21 anos 40% 

a partir de 24 anos 50% 

Fonte: Regulamento do Plano Goiás Seguro. 

9.2. Expressão de cálculo dos valores de portabilidade 

O Participante Patrocinado, Individual, Especial ou Vinculado poderá optar pela 
Portabilidade de seu direito acumulado no Plano Goiás Seguro para outro plano de benefícios 
operado por entidade de previdência complementar ou companhia seguradora autorizada a 
operar plano de benefícios de caráter previdenciário, desde que tenha ocorrido o rompimento de 
seu Vínculo Funcional; possua pelo menos seis meses ininterruptos de inscrição no Plano; não 
esteja em gozo de benefício; e não tenha optado pelo Resgate. 

O direito acumulado do Participante, para os fins de Portabilidade, corresponderá ao 
saldo em cotas de sua Reserva do Participante. 



 

 
 

15 

9.3. Expressão de cálculo dos valores de benefício proporcional diferido, considerando 
eventuais insuficiências de cobertura e eventuais aportes de recursos ocorridos 
durante o período de diferimento 

O Participante Patrocinado, Individual ou Especial poderá optar pelo Benefício 
Proporcional Diferido (BPD), interrompendo o pagamento de suas contribuições, desde que tenha 
ocorrido o rompimento de seu Vínculo Funcional; não tenha se tornado elegível a benefício do 
Plano; possua pelo menos seis meses ininterruptos de inscrição no Plano; e não tenha optado 
pela Portabilidade nem pelo Resgate. 

O participante que optar pelo BPD assumirá a condição de Participante Vinculado, que 
poderá requerer os benefícios do plano cujos valores serão calculados nas formas indicadas na 
seção 5 desta nota técnica atuarial. 

9.4. Metodologia de atualização dos valores, incluindo as regras de atualização de 
benefício proporcional diferido e de resgate, este no caso de parcelamento 

O valor em moeda corrente da Portabilidade e do Resgate será apurado, em moeda 
corrente, com base no valor da cota vigente na data do pagamento do resgate ou da transferência 
da portabilidade. O regulamento do plano faculta ao Participante optar pelo recebimento do 
Resgate em parcela única ou em até doze parcelas mensais e consecutivas, atualizadas pela 
variação do valor da cota. 

O saldo da Reserva do Participante, base de cálculo dos benefícios do Plano, para os 
Participantes Vinculados optantes pelo Benefício Proporcional Diferido, será atualizado pela 
valorização pela valorização da cota da carteira de investimento em que as contas estão 
aplicadas. 

10. Descrição e detalhamento referente à contratação de seguro para cobertura de 
riscos decorrentes de Invalidez de participante, Morte de participante ou assistido e 
Sobrevivência de assistido 

O Regulamento do Plano Goiás Seguro possibilita que a PREVCOM-GO, mediante a 
contratação de companhia seguradora, ofereça aos Participantes do Plano, a opção individual de 
custear uma Cobertura Adicional, destinada a incrementar o saldo da respectiva Reserva do 
Participante nas hipóteses de invalidez permanente e de morte. Além disso, prevê que o Conselho 
Deliberativo da PREVCOM-GO poderá autorizar que a Cobertura Adicional inclua cobertura de 
sobrevivência. As condições para a contratação são estabelecidas no regulamento do plano e 
estão descritas a seguir.  

A contratação será formalizada através de Contrato de Seguro, no qual a PREVCOM-GO 
deverá figurar como única beneficiária do valor a ser pago pela contratada a título de Cobertura 
Adicional. Ao receber o valor pago a título de Cobertura Adicional, a PREVCOM-GO converterá a 
quantia em cotas, as quais serão alocadas na respectiva Reserva do Participante, Conta Invalidez 
ou Conta Óbito, conforme o caso. 

A PREVCOM-GO deve adotar providências para manter vigente, de forma ininterrupta, a 
contratação de seguro. Entretanto, a Cobertura Adicional será devida somente se, na data da 
invalidez ou do óbito, houver Contrato de Seguro em vigor, observado, ainda, o que estiver 
previsto no próprio Contrato de Seguro quanto às hipóteses de suspensão e de cancelamento da 
Cobertura Adicional, inclusive no que se refere a atrasos no pagamento do respectivo prêmio. 

Em caso de afastamento ou licença temporária do cargo efetivo, a Cobertura Adicional do 
Participante Patrocinado ou Individual que vier a optar pelo instituto do Autopatrocínio 
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permanecerá suspensa entre a data do afastamento ou da licença e a data do recolhimento das 
contribuições referentes às competências vencidas. 

O custeio da Cobertura Adicional será realizado através da Contribuição Básica e/ou da 
Contribuição Facultativa, bem como através da Contribuição Patronal no caso de Participante 
Patrocinado, observado o disposto neste Regulamento e no Plano de Custeio. A parcela da 
Contribuição Básica definida para o custeio da Cobertura Adicional, assim como a correspondente 
parcela da Contribuição Patronal, se houver, quando decorrentes do Salário de Participação 
correspondente à gratificação natalina, serão destinadas à constituição da reserva de 
aposentadoria. 

O custeio da Cobertura Adicional poderá ser interrompido pelo Participante mediante 
solicitação por ele subscrita e encaminhada à PREVCOM-GO, que providenciará o cancelamento 
da cobertura e da respectiva cobrança em até trinta dias, a contar do recebimento da solicitação. 

Não havendo Contrato de Seguro em vigor para fins de Cobertura Adicional, a parcela da 
Contribuição Básica definida para o respectivo custeio, assim como a correspondente parcela da 
Contribuição Patronal, se for o caso, serão destinadas à constituição da reserva de aposentadoria 
até que se restabeleça a vigência do Contrato. A Contribuição Facultativa destinada ao custeio da 
Cobertura Adicional, nesse caso, será suspensa até que se restabeleça a vigência do Contrato de 
Seguro. 

Para fins de Cobertura Adicional, o Participante prestará declaração de saúde à 
PREVCOM-GO, a qual será disponibilizada à companhia contratada, para fins de aceite ou recusa 
do risco correspondente, observados os limites de retenção da contratada, podendo ser exigidas 
informações complementares na hipótese de existir resseguro. 

O Participante só estará abrangido pela Cobertura Adicional na hipótese de ser aceito pela 
companhia contratada o correspondente risco. A companhia contratada pela PREVCOM-GO não 
poderá recusar o risco quando o Participante houver optado pela Cobertura Adicional dentro do 
prazo de 180 dias da data de sua posse no cargo efetivo do Patrocinador, observados os limites de 
capital previstos para esta finalidade no Contrato de Seguro. 

Uma vez aceito o risco pela companhia contratada, o pagamento à PREVCOM-GO do valor 
devido a título de Cobertura Adicional, na hipótese de invalidez permanente ou de morte do 
Participante, só poderá ser condicionado, respectivamente, à concessão do benefício de 
Aposentadoria por Invalidez pela PREVCOM-GO ou à prova do óbito do Participante, salvo se ficar 
comprovada a prestação de declarações inexatas ou a omissão de circunstâncias relevantes para a 
aceitação ou recusa do risco, casos em que a Cobertura Adicional não será devida. 

O Assistido e o Participante Especial cujo Vínculo Funcional com o Patrocinador tenha sido 
rompido em virtude de aposentadoria voluntária ou compulsória no âmbito do RPPS não poderão 
contratar ou manter a Cobertura Adicional para o risco de invalidez. 

Caso autorizado pelo Conselho Deliberativo e contratado pela PREVCOM-GO, o custeio da 
Cobertura Adicional para o risco de sobrevivência, a ser realizado por opção individual do 
Participante, observará o previsto na legislação aplicável, no Plano de Custeio e no Contrato de 
Seguro. Ao receber da companhia contratada o valor pago a título de Cobertura Adicional para o 
risco de sobrevivência, nos termos do Contrato de Seguro, a PREVCOM-GO converterá a quantia 
em cotas, as quais serão alocadas na Reserva do Participante-Conta Sobrevivência. 

11. Riscos do plano 

O Plano Goiás Seguro é um plano em que todos os benefícios são estruturados na 
modalidade de Contribuição Definida, não havendo, portanto, riscos atuariais associados.  
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Entretanto, é importante que a PREVCOM-GO tome algumas medidas de comunicação 
com os participantes com a finalidade de minimizar a chance das expectativas dos participantes 
serem frustradas em relação aos valores esperados dos benefícios e o prazo de concessão do 
benefício.  

Sendo um plano estruturado em Contribuição Definida, os benefícios são dependentes 
das contribuições de participantes e patrocinadores e dos ganhos de mercado e, por isso, 
possibilitar aos participantes terem projeções dos seus benefícios ajudarão a reduzir o risco deles 
ficarem surpreendidos com os valores que receberão na aposentadoria. Informações relativas aos 
benefícios não programados, principalmente quando não houver a contratação da cobertura 
adicional de risco também deverão ser prestadas com frequência. Por fim, é desejável que fique 
claro para o participante o tempo de duração dos benefícios, tanto na data de sua concessão 
como durante o recebimento desses. 

12. Conclusão 

Conforme já ressaltado, esta Nota Técnica Atuarial foi elaborada em conformidade com o 
Regulamento do Plano e com os requisitos previstos no anexo da Instrução Normativa nº 27, de 
04/04/2016 da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), do Ministério 
da Fazenda. Entretanto, em virtude das características do Plano Goiás Seguro, os elementos 
mínimos constantes na referida IN 27/2016 estão dispostos de forma diferente nesta NTA e a 
correspondência entre os dois documentos é mostrada no Anexo deste documento. 

 

É esta a nossa Nota Técnica Atuarial. 

Fortaleza, 23 de março de 2017. 

 

 

 

Antonio Mário Rattes de Oliveira 
Atuário - MIBA nº 1.162 

Sérgio César de Paula Cardoso 
Atuário - MIBA No 2.285 
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ANEXO Correspondência entre a Instrução Normativa nº 27, de 04/04/2016  e esta NTA 

Instrução Normativa nº 27, de 04/04/2016 NTA 

1. Objetivo. 1 

2. Descrição das características das hipóteses biométricas, demográficas, 
financeiras e econômicas: 

2 

2.1. Tábuas biométricas: 2.1 

2.1.1. Tábua de mortalidade geral; 2.1.1 

2.1.2. Tábua de mortalidade de inválidos; 2.1.2 

2.1.3. Tábua de entrada em invalidez; 2.1.3 

2.1.4. Tábua de morbidez; 

Hipótese não adotada 

2.1.5. Outras tábuas biométricas. 

2.2. Rotatividade; 

2.3. Descrição e metodologia de cálculo do modelo decremental adotado; 

2.4. Composição da família de pensionistas; 

2.5. Taxa real anual de juros; 

2.6. Inflação futura; 

2.7. Projeção de crescimento real dos salários; 

2.8. Projeção de crescimento real dos benefícios do plano; 

2.9. Projeção de crescimento real dos benefícios da previdência oficial; 

2.10. Fator de capacidade salarial; 

2.11. Fator de capacidade de benefícios; 

2.12. Indexador dos benefícios do plano; 

2.13. Entrada em aposentadoria; 

2.14. Outras hipóteses atuariais. 

3. Modalidade do plano e de cada benefício constante no regulamento: 3 

3.1. Benefícios na modalidade de benefício definido; 
Não há benefícios estruturados nessa 

modalidade 

3.2. Benefícios na modalidade de contribuição definida; 3 

3.3. Benefícios na modalidade de contribuição variável. 
Não há benefícios estruturados nessa 

modalidade 

4. Regimes financeiros e métodos de financiamento dos benefícios do plano: 4 

4.1. Benefícios em regime financeiro de repartição simples; 
Não há benefícios estruturados nesse 

regime financeiro 

4.2. Benefícios em regime financeiro de repartição de capitais de cobertura; n/A 

4.3. Benefícios em regime financeiro de capitalização, com indicação do 
método de financiamento adotado. 

4 

5. Metodologia e expressão de cálculo do valor inicial dos benefícios do plano 
na data de concessão, bem como sua forma de reajuste e de revisão de valor. 

5 

6. Metodologia e expressão de cálculo do custo normal. 6 

7. Metodologia e expressão de cálculo e apuração mensal das provisões 
matemáticas de benefícios concedidos e a conceder: 

7 

7.1. Expressão de cálculo do valor atual dos benefícios futuros; 

Todos os benefícios são estruturados 
na modalidade CD. Não se aplica à 

metodologia aplicada. 

7.2. Expressão de cálculo do valor atual das contribuições futuras de 
patrocinador;  

7.3. Expressão de cálculo do valor atual das contribuições futuras de 
participantes e assistidos; 
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Instrução Normativa nº 27, de 04/04/2016 NTA 

7.4. Expressão de cálculo das provisões matemáticas; 7.1 e 7.2 

7.5. Expressão de cálculo para apuração mensal das provisões matemáticas. 7.1 e 7.2 

8. Metodologia e expressão de cálculo e evolução das provisões matemáticas 
a constituir no passivo: 

Não há provisão matemática a 
constituir no plano 

8.1. Expressão de cálculo das provisões matemáticas a constituir relativas a 
déficit equacionado; 

8.2. Expressão de cálculo das provisões matemáticas a constituir relativas a 
serviço passado; 

8.3. Expressão de cálculo das provisões matemáticas a constituir relativas a 
outras finalidades; 

8.4. Expressão de cálculo para evolução das provisões matemáticas a 
constituir no passivo. 

9. Metodologia e expressão de cálculo das contribuições normais: 

6 
9.1. Expressão de cálculo das contribuições normais de participantes e 
assistidos; 

9.2. Expressão de cálculo da contribuição normal de patrocinador. 

10. Metodologia e expressão de cálculo das contribuições extraordinárias: 

Não há contribuições extraordinárias 
no plano 

10.1. Expressão de cálculo das contribuições extraordinárias de participantes 
e assistidos; 

10.2. Expressão de cálculo das contribuições extraordinárias de patrocinador. 

11. Metodologia e expressão de cálculo referentes a destinação da reserva 
especial: 

O plano não gera reserva especial. 

11.1. Expressão de cálculo para suspensão ou redução de contribuições de 
participantes, assistidos e patrocinador; 

11.2. Expressão de cálculo para melhoria de benefícios dos participantes e 
assistidos; 

11.3. Expressões de cálculo para reversão de valores aos participantes, aos 
assistidos e ao patrocinador; 

11.4. Expressões de cálculo para evolução dos valores do Fundo de Reserva 
Especial para Revisão do Plano. 

12. Descrição dos fundos previdenciais: 8 

12.1. Finalidade, fontes de custeio e identificação dos eventos ou riscos 
associados; 

8.1 

12.2. Regras de constituição e atualização de valores; 8.2 

12.3. Regras de reversão de valores. 8.3 

13. Metodologia e expressão de cálculo de institutos: 9 

13.1. Expressão de cálculo dos valores de resgate de contribuições; 9.1 

13.2. Expressão de cálculo dos valores de portabilidade; 9.2 

13.3. Expressão de cálculo dos valores de benefício proporcional diferido, 
considerando eventuais insuficiências de cobertura e eventuais aportes de 
recursos ocorridos durante o período de diferimento; 

9.3 

13.4. Metodologia de atualização dos valores, incluindo as regras de 
atualização de benefício proporcional diferido e de resgate, este no caso de 
parcelamento. 

9.4 

14. Metodologia e expressão de cálculo de aporte inicial de patrocinador, joia 
de participante e assistido, bem como os respectivos métodos de 
financiamento. 

Não há aporte inicial do patrocinador 
ou joia de participante assistido no 

plano 

15. Metodologia e expressão de cálculo de dotação inicial de patrocinador. 
O aporte inicial do patrocinador foi 

definido no decreto 

16. Descrição e detalhamento referente à contratação de seguro para 
cobertura de riscos decorrentes de: 

10 
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Instrução Normativa nº 27, de 04/04/2016 NTA 

16.1. Invalidez de participante; 

16.2. Morte de participante ou assistido;  

16.3. Sobrevivência de assistido; 

16.4. Desvios das hipóteses biométricas. 
Não há previsão dessa cobertura no 

regulamento do plano 

17. Metodologia de cálculo de provisões, reservas e fundos, quando se tratar 
de migração de participantes e assistidos de entre planos de benefícios de 
entidade fechada de previdência complementar. 

Não se trata de migração entre planos 

18. Metodologia de cálculo para apuração de perdas e ganhos atuariais. 
O plano é todo estruturado em 

Contribuição Definida, não havendo a 
geração de perdas e ganhos atuariais 

19. Expressão e metodologia de cálculo dos fluxos de contribuições e de 
benefícios projetados referentes a: 

Não há no plano benefício estruturado 
na modalidade de Benefício Definido, 

portanto não há a exigência de 
elaboração de fluxo previdencial do 

plano 

19.1. Recebimentos de contribuições normais de assistidos; 

19.2. Recebimentos de contribuições normais de patrocinador (contraparte da 
contribuição de assistido); 

19.3. Recebimentos de contribuições extraordinárias de assistidos; 

19.4. Recebimentos de contribuições extraordinárias de patrocinador 
(contraparte da contribuição de assistido); 

19.5. Recebimentos de contribuições normais de ativos; 

19.6. Recebimentos de contribuições normais de patrocinador (contraparte da 
contribuição de ativo); 

19.7. Recebimentos de contribuições extraordinárias de ativo; 

19.8. Recebimentos de contribuições extraordinárias de patrocinador 
(contraparte da contribuição de ativo); 

19.9. Pagamentos de benefícios programados; 

19.10. Pagamentos de benefícios não programados; 

19.11. Pagamentos de resgates; 

19.12. Pagamentos de portabilidades. 

20. Expressão de cálculo das anuidades atuariais ou fatores atuariais para 
concessão dos benefícios quando decorrentes de saldos individuais, 
especificando a reversão em pensão ou pecúlio, quando for o caso, na 
modalidade de contribuição definida ou contribuição variável 

As expressões de cálculo dos benefícios 
estão mostradas em cada seção 

específica 

21. Glossário da simbologia e terminologia técnicas atuariais utilizadas 
As simbologias e terminologias estão 
definidas em cada seção específica 

Fonte: Elaboração própria. 
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ANEXO II 
 
 
 

MODELOS DE DECLARAÇÕES E ATESTADOS 
 
 
 
 

 
MODELO 01: DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 7º, XXXIII da CF/88 

 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
 
 

Declaramos, para os fins da licitação na modalidade Concorrência da PREVCOM-GO nº 01/2018, 

que esta empresa não possui em seu quadro funcional nenhum menor de dezoito anos 

desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem qualquer trabalho desempenhado 

por menor de 16 anos, na forma do art. 7º, XXXIII da Constituição Federal de 1988. 

 
 
 
 
 
 
 

Nome do representante legal da empresa 

Razão Social da empresa 

 
 
 
 

LOCAL, de de 2018 
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MODELO 02: DECLARAÇÃO DE APARELHAMENTO E PESSOAL ADEQUADO 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 

Ref.: Concorrência da PREVCOM-GO nº 01/2018 
 
 
 

  (nome  da  sociedade)  ,  CNPJ  nº  ,  sediada  em 
  (endereço  completo),  DECLARA,  sob  as  penas  da  Lei,  por  intermédio      de  seu 
Representante  Legal,  o(a)  Sr(a).  ,  portador(a)  da  Carteira  de  Identidade   nº 
   e do CPF nº  , que possui aparelhamento e pessoal   técnico adequado 
para a realização do objeto da CONCORRÊNCIA DA PREVCOM-GO nº 01/2018, informando os 
recursos disponíveis, conforme abaixo: 

 
(Listar os recursos, tais como: instalações, equipamentos e pessoal, dentre outros) 

 
 
 

[Local e data]:    
 
 

[Representante Legal]:    
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MODELO 03: CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 

local,     de       de 2018 
 
 
 

À 
Comissão Especial de Licitação 
Avenida c-255 esq. c/ rua c-256 e c-167, quadra 600, Lotes 02, 03, 16, 17 e 18, sala 1201, do 
Edifício Eldorado Business Tower, Setor Nova Suíça, Goiânia – GO, CEP 74280-010 
 
Ref.: CONCORRÊNCIA DA PREVCOM-GO nº 01/2018 
 
Prezados Senhores, 
 
Pelo presente documento, fica credenciado o Sr(a)    (nome, qualificação 
e endereço), portador(a) do RG nº  , emitido pelo(a)    , inscrito(a) no 
CPF  sob o nº  residente  e domiciliado na  para representar esta 
Empresa,    (razão  social  e  endereço  da  licitante), 
CNPJ/MF n º  , nos autos da licitação em epígrafe, podendo para tanto   acompanhar a 
sessão de abertura da documentação de habilitação e da proposta e demais reuniões referentes à 
presente licitação, podendo praticar todos os atos inerentes ao certame, tais como assinar 
documentos, atas, bem como interpor, impugnar e desistir de recursos. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 

(nome e cargo) 
 

 
 
 
  

Obs1: A Carta de Credenciamento deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada por 

um representante legal, com reconhecimento de firma em cartório, que tenha poderes para constituir 

mandatário. 

 
 
 

Obs2: A Carta de Credenciamento é o documento que comprova a representação legal do outorgante, e deverá 

ser entregue, pelo credenciado, ao Presidente da Comissão Especial de Licitação, juntamente com as cópias dos 

documentos de identidade. 
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MODELO 04: PROCURAÇÃO 
 
 
 
 
 
 

OUTORGANTE: (nome, endereço, razão social da Empresa, representante legal, qualificação do 
representante legal 
 
OUTORGADO: (nome, nacionalidade, profissão, estado civil, endereço, RG, CPF, endereço,) 

 

OBJETO: representar a outorgante perante a PREVCOM-GO, nas reuniões públicas de habilitação 

e julgamento da documentação e das propostas, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, 

formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recursos, bem como assinar todos 

e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, 

representando o(a) OUTORGANTE em todos os atos pertinentes à CONCORRÊNCIA DA 

PREVCOM-GO Nº 01/2018, até a data da adjudicação do objeto da mesma. 

 
 
 
 
 
 
 

Local e data 
 
 
 
 
 
 

Assinatura 
 
  



 

 

Fundação Previdência Complementar do Estado de Goiás – PREVCOM-GO 
Av. c-255 esq. c/ rua c-256 e c-167, Quadra 600, Lotes 02, 03, 16, 17 e 18, sala 1201, do Edifício Eldorado Business Tower, Setor Nova 

Suíça, Goiânia-GO CEP: 74.280-010 
Tel: 62 3269- 2891  51 

MODELO 05: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE PARTICIPANTES PARA 
ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E DE EXTERNALIZAÇÃO DE 
BENEFÍCIOS DE RISCOS DE PLANOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 

 
 

.....(identificação e qualificação da pessoa jurídica e de seu representante legal)...,    declara que o 

...(identificação do licitante)... possui contrato para a captação de novos participantes para os seus 

planos de benefícios, bem como possui experiência na gestão de riscos externalizados de benefícios 

de risco (morte e invalidez) de planos de benefícios previdenciários administrados por entidades  

fechadas  de  previdência  complementar,  possuindo  contrato   abrangendo  o  período  de  

...(data)...   a...(data)..., tendo captado individualmente até a presente data cerca de 

______________________ participantes ativos,. 

 
 
 

Local e data 
 
 
 

 
 

Carimbo e assinatura da empresa 

Nome: 

Cargo: 
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MODELO 06: DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE EQUIPE PRÓPRIA E DEDICADA 
 
 
 
 
 
 

(NOME DO LICITANTE) declara, sob as penas da lei, que, dispõe de equipe própria e dedicada 

formada por funcionários a ela vinculados e contratados sob o regime da CLT e que 

atuam exclusivamente na prospecção e venda de planos de previdência privada complementar, 

conforme documento(s) oficial(is) capaz(es) de demonstrar tal condição, tais como GFIP, RAIS, 

cópia de CTPS, dentre outros ora anexados, estando tal equipe apta a captar novos participantes 

para aderirem aos planos de benefícios da PREVCOM-GO em todo o território nacional: 

 
 

UF/Capital Nome do Funcionário Cargo 
   
   

 
 
 
 
 

local, de de  2018 
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ANEXO III 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 
 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS Nº XX/2018, QUE FAZEM ENTRE SI A 

PREVCOM-GO E A EMPRESA xxxxx 

 
 
 

A FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIÁS – PREVCOM/GO, 
com sede na Avenida c-255 esq. c/ rua c-256 e c-167, Quadra 600, Lotes 02, 03, 16, 17 e 18, sala 
1201, do Edifício Eldorado Business Tower, Setor Nova Suíça, Goiânia – GO, CEP 74280-010,  
inscrito(a)   no   CNPJ   sob   o           nº 
................................, neste ato representada   pelo seu Presidente ................... nomeado(a)   pela 
Portaria nº ......, de ..... de ..................... de 20..., publicada no DOE de ..... de ............... de ..........., 
inscrito(a)     no     CPF     nº     ....................,     portador(a)     da     Carteira     de     Identidade  nº 
....................................,   doravante   denominada   CONTRATANTE,   e   o(a)  .............................. 
inscrito(a)  no  CNPJ/MF  sob  o  nº  ............................,  sediado(a)  na  ..................................., em 
............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) 
....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e 
CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 
201715844000037 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,  pela 
Lei Estadual nº 17.928/2012, mediante as Cláusulas e condições seguintes, resolvem celebrar o 
presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência da PREVCOM-GO nº 01/2018, mediante 
as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1.1.  Contratação de seguro específico para cobertura de riscos atuariais decorrentes da concessão 

de benefício devido em razão de invalidez e morte de participantes e assistidos dos Planos de 
Benefícios administrados pela Fundação de Previdência Complementar do Estado de Goiás - 
PREVCOM-GO, incluindo a captação de novos participantes. 

 

1.1.1. Serviços de captação compreende o esforço de promoção e captação de novos 
participantes para os planos de benefícios administrados pela PREVCOM-GO. 

 
1.1.2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 

CONTRATADA e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que 
caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

 
1.1.3. Este Termo de Contrato vincula-se ao Projeto Básico da Concorrência da 

PREVCOM-GO nº 01/2018, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA COBERTURA DE RISCOS 
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2.1 Os benefícios objeto do presente Contrato, que serão suportados pela CONTRATADA, são: 

(I) Pecúlio por morte, para o pagamento de benefício por morte – indenização em 
decorrência da morte do participante, ocorrida durante o período de cobertura, nas condições 
previstas nos Regulamentos dos Planos da PREVCOM-GO; e 

(II) Pecúlio por invalidez, para o pagamento de Benefício por Invalidez – indenização em 
decorrência da invalidez permanente do participante, ocorrida durante o período de cobertura, 
nas condições previstas nos Regulamentos dos Planos PREVCOM-GO. 

2.2 A beneficiária única indicada pelos participantes, para fins de recebimento dos benefícios 
previstos neste Contrato, será a própria PREVCOM-GO, nos termos da legislação e 
regulamentação em vigor. 

2.3 Todos os servidores aptos a aderir à PREVCOM-GO, a partir da sua adesão, poderão contratar 
as coberturas para os riscos por morte e/ou por invalidez, como previsto nos regulamentos. 

2.4 A proposta da CONTRATADA na Concorrência nº 001/2018 da PREVCOM é parte integrante 
do CONTRATO. 

2.5 Para calcular as contribuições de risco, a CONTRATADA deverá utilizar tábuas biométricas 
(para pecúlio por morte e para pecúlio por invalidez) previamente acordadas com a 
CONTRATANTE, devendo especificar o número do processo SUSEP de cada tábua utilizada. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
 
3.1. O valor do capital segurado para cobertura dos riscos externalizados de invalidez e morte serão 

escolhidos livremente pelo participante na execução contratual, de acordo com os valores das 
contribuições apresentadas pela Seguradora no procedimento licitatório da Concorrência nº 
001/2018 da PREVCOM-GO. 

 
3.2. Para repasse das contribuições aos planos de pecúlio, da PREVCOM-GO para a 

SEGURADORA, ficam estabelecidos os seguintes procedimentos: 
 

3.2.1. a PREVCOM-GO recolherá dos participantes as contribuições referentes ao mês de 
competência do risco e encaminhará à CONTRATADA, até o 20º (vigésimo) dia do 
mês subsequente, o arquivo com a relação daqueles que efetuaram o pagamento.  

 
3.2.2. a correspondente fatura será encaminhada pela CONTRATADA à PREVCOM-GO até 

o 25º (vigésimo quinto) dia do mês subsequente à competência do risco; 
 

3.2.3. a fatura deverá ser paga pela PREVCOM-GO à CONTRATADA até o último dia do 
mês subsequente à competência do risco; 

 
3.2.4. o atraso da PREVCOM-GO na remessa dos dados referidos no item "3.2.1" implicará 

em atraso equivalente na entrega da fatura mensal pela CONTRATADA, mas, em 
nenhuma hipótese, liberará a PREVCOM-GO do pagamento até o final do mês 
subsequente ao mês de competência do risco, salvo nas hipóteses de caso fortuito ou 
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força maior, nem liberará a CONTRATADA do cumprimento integral e pontual de suas 
obrigações; 

 
3.2.5. se a PREVCOM-GO não encaminhar à CONTRATADA o arquivo a que se refere o 

item "3.2.1" acima até o final do dia 20º (vigésimo) dia do mês subsequente ao da 
competência do risco, a CONTRATADA poderá emitir a fatura com base nos dados do 
mês imediatamente anterior; 

 
3.2.6. se a CONTRATADA atrasar a entrega da fatura mensal, tendo recebido as 

informações no prazo estabelecido na alínea acima "3.2.1", a PREVCOM-GO poderá 
atrasar o repasse dos recursos, sem encargos, pelo mesmo número de dias do atraso 
na entrega da fatura, sem que haja solução de continuidade nas obrigações da 
CONTRATADA; 

 
3.2.7. o inadimplemento da PREVCOM-GO no que se refere ao repasse das contribuições à 

CONTRATADA (através do pagamento da fatura citada na alínea "3.2.3" acima) 
implicará na mora, de pleno direito, da Fundação, que ficará obrigada ao pagamento 
do valor devido, acrescido da variação do IPCA no período e de juros equivalentes a 
4% a. a. (quatro por cento ao ano) calculados exponencialmente pro rata dia. 

 
3.2.8. Quando os prazos definidos nos itens 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 incidirem sobre sábados, 

domingos ou feriados, fica automaticamente transferido o prazo final do ato para o 
primeiro dia útil subsequente. 

 
3.3. Para emissão da fatura mensal, a PREVCOM-GO deverá encaminhar mensalmente à 

CONTRATADA, através de arquivo eletrônico, os seguintes dados referentes a novas 
inclusões e cancelamentos: 

 
3.3.1. Nome dos participantes; 
 
3.3.2. CPF dos participantes; 
 
3.3.3. Mês de Competência; 
 
3.3.4. Valor dos pecúlios de morte e invalidez; e 
 
3.3.5. Data de Nascimento dos participantes. 

 
3.4. Nas datas previstas nos itens 3.2.1 e 3.2.2 da cláusula terceira e casos especiais negociados 

de comum acordo entre as partes, será encaminhado arquivo completo contendo os dados 
acima, informando-se os valores dos pecúlios atualizados. 

 
3.5. O não pagamento da(s) contribuição(ões) pelos participantes até o vencimento acordado 

acarretará a automática suspensão da cobertura ficando a CONTRATADA isenta de qualquer 
obrigação decorrente de evento gerador ocorrido durante o período de suspensão.  
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3.5.1. CONTRATADA informará mensalmente à CONTRATANTE os Participantes 
suspensos por não terem realizado o(s) pagamento(s) da(s) contribuição(ões) de risco 
no mês anterior, de forma que a CONTRATANTE possa tomar as providências devidas 
junto a cada Participante. 

 
3.5.2. A cobertura de risco poderá ser reabilitada no prazo máximo de 90 (noventa) dias 

contados da data de eventual suspensão, mediante o pagamento da contribuição de 
risco do mês vigente, sendo automaticamente restabelecida no primeiro dia útil 
subsequente ao repasse da respectiva contribuição pela CONTRATANTE à 
CONTRATADA. 

 
3.5.3. Em caso de reabilitação, a cobertura incidirá somente sobre os eventos ocorridos ou 

iniciados a partir do dia seguinte ao restabelecimento do pagamento da contribuição, 
não estando cobertos eventos ocorridos ou iniciados durante o período de suspensão. 

 
3.5.4. Transcorridos 90 (noventa) dias do vencimento da contribuição devida e não paga, o 

contrato entre o segurado e a seguradora será cancelado sem que seja devida ao 
participante ou seu(s) beneficiário(s) a percepção proporcional de qualquer benefício 
ou contribuições já pagas. 

 
3.6. Ocorrendo a morte ou a invalidez de um participante do Plano que esteja coberto pelo seguro 

contratado, a PREVCOM-GO comunicará o evento à CONTRATADA, devendo o pagamento 
do correspondente pecúlio ser realizado pela CONTRATADA diretamente à PREVCOM-GO, 
beneficiária única dos pecúlios contratados, mediante a comprovação de que houve a 
concessão pela Fundação, conforme o caso, de Aposentadoria por Invalidez ou Pensão por 
Morte, não sendo admitida regulação de sinistro por parte da CONTRATADA nem 
procedimento similar que possa retardar ou impor óbices ao pagamento do pecúlio devido. 

 
3.7. Os valores dos pecúlios por invalidez e morte devidos pela CONTRATADA à PREVCOM-GO 

serão aqueles efetivamente segurados, tomando por base a individualização dos pecúlios na 
execução do contrato. 

 
3.8. A CONTRATADA efetuará os pagamentos em lotes de todos os pecúlios devidos, nos dias 15 

ou 30 de cada mês, valendo o comprovante de depósito ou transferência de recursos como 
quitação da obrigação de pagamento. 

 
3.9. Para a inclusão do pagamento nos lotes acima referidos, a CONTRATADA terá até 5 dias 

úteis, contados da data em que for informada pela PREVCOM-GO quanto à concessão do 
benefício ao participante ou seu(s) beneficiário(s). 

 
3.10. O descumprimento dos prazos previstos nos itens 7.8 e 7.9 implicará na mora da 

SEGURADORA, de pleno direito, que ficará obrigada ao pagamento do valor devido, 
acrescido da variação do IPCA no período e de juros equivalentes a 6% a. a. (seis por cento 
ao ano) calculados exponencialmente pro rata dia e mais uma multa de 2% (dois por cento) 
do valor devido. 
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CLÁUSULA QUARTA - DA ATUALIZAÇÃO DE VALORES 
 

4.1. Os valores de contribuições das coberturas de risco por morte e por invalidez serão 
atualizados anualmente pela CONTRATADA de acordo com a variação do IPCA/IBGE e em 
função da faixa etária do Participante. 

 
4.2. O valor do benefício devido e não pago será atualizado pelo IPCA, desde a data do evento 

até a data do efetivo pagamento, considerando-se a variação do IPCA entre o último índice 
publicado antes da data do evento e aquele publicado imediatamente anterior a data da efetiva 
liquidação. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO DO PECÚLIO NOS CASOS DE MORTE OU INVALIDEZ 
DO PARTICIPANTE SEGURADO 
 
5.1.  Os pecúlios por morte ou invalidez deverão ser pagos pela CONTRATADA nos prazos 

estabelecidos no contrato firmado com a PREVCOM-GO, observando as regras estabelecidas 
no instrumento convocatório da Concorrência nº 001/2018 da PREVCOM-GO e em seus 
anexos. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DO ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS 

 
6.1. A CONTRATADA deverá manter um nível de captação de Participantes para cada plano, 

observado, no mínimo, os percentuais constantes do quadro abaixo, relativos ao total de 
servidores que ingressaram nos Patrocinadores dos planos administrados pela PREVCOM-
GO, bem como aos atuais servidores destes Patrocinadores, a contar da data de Celebração 
do CONTRATO.   

 

Ano de Contrato 

Percentual dos atuais 
Servidores ativos que 

recebem remuneração ou 
subsídio acima do teto do 

INSS. 
(Data de Admissão anterior a 
aprovação do regulamento 
do Plano de Benefícios) 

Percentual dos novos Servidores 
que recebem remuneração ou 
subsídio acima do teto do INSS. 
(Data de Admissão posterior a 
aprovação do regulamento do 
Plano de Benefícios). 

1º ano 1,0% 30% 

2º ano 2,0% 40% 

3º ano 3,0% 50% 

4º ano 4,0% 60% 

A partir do 5º ano 5,0% 65% 

 
6.2. A CONTRATANTE, em conjunto com a CONTRATADA, estabelecerá metas adicionais às 

descritas no item anterior, capazes de avaliar de maneira qualitativa e quantitativa os níveis de 
serviços prestados. 

 



 

 

Fundação Previdência Complementar do Estado de Goiás – PREVCOM-GO 
Av. c-255 esq. c/ rua c-256 e c-167, Quadra 600, Lotes 02, 03, 16, 17 e 18, sala 1201, do Edifício Eldorado Business Tower, Setor Nova 

Suíça, Goiânia-GO CEP: 74.280-010 
Tel: 62 3269- 2891  58 

6.3. Os resultados serão monitorados tanto pela PREVCOM-GO quanto pela própria 
CONTRATADA, que deverá emitir relatórios no mínimo bimestralmente em modelo especificado 
pela PREVCOM-GO e acordado entre as partes. 

 
6.3.1. No caso de não atingimento injustificado dos níveis de serviços definidos neste Projeto 

Básico, será apurado o valor da compensação financeira a ser pago à Contratante 
conforme a seguinte fórmula: 

 � �çã �� = � ��� � ���� × í �� � � �� × � � �  

 
6.3.1.1. No primeiro ano de não atingimento injustificado, o valor correspondente a  

CompPercentual equivalerá a 5% (cinco por cento). 
 

6.3.1.2. Em caso de reincidência do não atingimento injustificado, o valor correspondente a  
CompPercentual equivalerá a 10% (dez por cento). 

 
6.3.1.3. As justificativas aceitas serão aquelas baseadas em fatores que se apresentarem 

como obrigações da Contratante. 
 

6.3.2. A compensação financeira descrita no item 6.3.1 será apurada até o segundo mês 
subsequente ao de aniversário do Contrato, sendo seu pagamento devido até 30 (trinta) 
dias após a notificação da Contratada. 

 
6.3.3. A CONTRATANTE, anualmente, avaliará o alcance das metas pela CONTRATADA, 

redimensionando-as, se for o caso, desde que a ação seja devidamente justificada. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

7.1. Executar os serviços conforme especificações do Projeto Básico e de sua proposta, com a 
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, 
além de fornecer os recursos na qualidade e quantidade necessárias. 

 

7.2. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados 
pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, 
dolosa ou culposamente, à PREVCOM-GO ou a terceiros. 

 
7.3. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor. 
 
7.4. Manter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a 

realização dos serviços. 
 
7.5. Disponibilizar à CONTRATANTE pessoal devidamente capacitado e treinado, considerando 

as demandas e habilidades exigidas, os quais durante a prestação dos serviços deverão ser 
identificados por meio de crachá. 

 
7.6. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e 

as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade à Administração. 
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7.7. Responsabilizar-se pelo pagamento dos salários dos empregados alocados à prestação dos 
serviços, bem como pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato. 

 
7.8. Atender de imediato às solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos 

empregados alocados, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações 
relativas à execução do serviço, conforme descrito neste documento. 

 
7.9. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, 

inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas. 
 
7.10. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a 

não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à 
Administração toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 

 
7.11. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação 

dos serviços. 
 

7.12. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho 
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

 
7.13. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
7.14. Disponibilizar pessoal em quantidade suficiente para atendimento pessoalmente em 

campo, nas entidades onde se encontra o público-alvo. 
 

7.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 
8.666, de 1993. 

 
7.16. Adotar todas as ações e medidas necessárias para atender o Acordo de Níveis de Serviços 

estabelecido no Projeto Básico. 
 
7.17. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.  
 

7.18. Abster-se de promover a regulação de sinistro. Todavia, em qualquer caso, para a concessão 
do benefício, deverá ser obedecido o Regulamento da PREVCOM-GO, bem como as suas 
decisões a respeito da concessão de benefícios. 

 
7.19. Não vincular o nome da PREVCOM-GO a qualquer campanha publicitária sem o seu 

consentimento. 
 
7.20. Considerar no cálculo das taxas um pró-labore mensal de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

total das contribuições recebidas pela CONTRATADA. 
 
7.21. Efetuar o pagamento do pecúlio por morte ou invalidez, no prazo estabelecido no contrato 

firmado entre a PREVCOM-GO e a CONTRATADA. 
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7.22. Não comercializar produtos que não sejam objeto desta contratação para os servidores a 
serem captados. 

 
7.23. Acatar as determinações do fiscal do contrato. 
 
7.24. Treinar continuamente os seus empregados, observando as determinações contidas no item 

13 do Projeto Básico, devendo assumir o ônus integral inerente ao treinamento. 
 

7.25. Oferecer as condições físicas e materiais para a realização de treinamentos institucionais da 
PREVCOM-GO junto às áreas de Recursos Humanos das Patrocinadoras. 

 
7.26. Atender as disposições no que se refere ao cumprimento do Acordo de Níveis de Serviços. 
 
7.27. Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
7.28. Manter a confidencialidade das informações recebidas da CONTRATADA, assinando o termo 

próprio responsabilidade das informações repassadas. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

8.1 Proporcionar todas as condições e informações necessárias para que a CONTRATADA possa 
desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do instrumento 
convocatório e seus Anexos, especialmente do Projeto Básico. 

 
8.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com 

as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 
 
8.3 Promover ativamente a promoção e divulgação do Plano de Benefícios. 
 
8.4 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem 
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos 
à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 
8.5 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 
 
8.6. Indicar órgãos para serem visitados e envidar esforços para que os empregados da 

CONTRATADA tenham pleno acesso ao público-alvo. 
 
8.7  Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato, 

através do repasse dos valores correspondentes depositados pelos órgãos consignantes ou 
pelo participante. 

 
8.8. Na ocorrência de sinistro, encaminhar o dossiê composto de lastro documental mínimo (certidão 

de óbito ou declaração médica de invalidez, dentre outros documentos comprobatórios), 
quando do envio da solicitação para recebimento do pecúlio. 

 
8.9. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
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8.10. Destacar empregados próprios ou terceiros para ministrarem treinamento inerente aos Planos 

de Benefícios da PREVCOM-GO, notadamente sobre os seus respectivos Regulamentos e 
demais conteúdos afetos ao objeto contratado. 

 
8.11 Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como: 

 

8.11.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar- 
se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto 
da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio 
ao usuário. 

 
8.11.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 

 
9.1. O pagamento à CONTRATADA será efetuado até o último dia do mês subsequente ao da 

competência do risco, para possibilitar à PREVCOM-GO o recebimento e o processamento das 
contribuições dos participantes. 

 
9.2. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará a conformidade da CONTRATADA no que 

se refere a sua regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao CADFOR 
(Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás), ou na impossibilidade de acesso ao referido 
Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no 
artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993. 
 
9.2.1 Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não impede o pagamento, se o 
serviço tiver sido prestado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das 
providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual. 

 
9.3. Os pagamentos somente serão efetivados por meio de crédito em conta corrente da 

CONTRATADA na Caixa Econômica Federal – CEF, que é a Instituição Bancária 
CONTRATADA pelo Estado de Goiás para centralizar a sua movimentação financeira, nos 
termos do art. 4º da Lei Estadual nº 18.364 de 10 de janeiro de 2014. 

 
9.4. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada 

pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 
 

9.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o 
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 4% (quatro por cento) ao ano, 
aplicando-se a seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP 

 
Onde: 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 
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(4/100) 

I =     
365 

 

Onde: 
 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento 

VP = Valor da Parcela em atraso 

9.6. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 
sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA: 

 
9.6.1. não produziu os resultados acordados; 

 
9.6.2. deixou de executar as atividades CONTRATADA, ou não as executou com a qualidade 

mínima exigida; 
 

9.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 
serviço, ou utilizou-os com qualidade e quantidade inferior à demandada. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
10.1 O contrato terá vigência por 10 (dez) anos, compreendendo dois períodos, observando o 

seguinte: 
 

10.1.1 No que tange aos serviços de captação de novos participantes patrocinados e 
individuais para aderirem à PREVCOM-GO, o prazo de execução do primeiro 
período, correspondente aos primeiros 5 (cinco) anos, será contado a partir da data 
de assinatura do Contrato. 
 

10.1.2 No segundo período, correspondente aos últimos 5 (cinco) anos da vigência do 
Contrato, a Contratada não poderá mais executar serviços de captação, salvo se 
celebrar novo contrato, nos termos do subitem 10.1.5, fazendo jus, no entanto, ao 
recebimento dos valores captados no primeiro período, bem como continuará 
responsável pelos benefícios aos segurados nos casos de morte e invalidez.  
 

10.1.3 A disposição contida no item 10.1.2 deve-se ao fato de que em relação à 
externalização dos riscos de morte e invalidez de participantes, o prazo de 5 (cinco) 
anos terá início a partir da data em que ocorrer a adesão de cada novo participante. 
 

10.1.4 Diante da situação exposta no item 10.1.3, à proporção que se expirar o prazo de 5 
(cinco) anos de cada proposta individual, os participantes patrocinados e individuais 
serão gradualmente absorvidos, sem exceção, pela nova Contratada. 
 

10.1.5 Ao término do primeiro período contratual, correspondente aos primeiros 5 (cinco) 
anos, a PREVCOM-GO poderá realizar novo processo de contratação, ficando, 
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porém, a seu critério a assunção dos serviços para execução por seus próprios 
meios. 

 
10.2 O prazo de vigência estipulado no item 10.1 está fundamentado no inciso I do §3º do art. 

62 da Lei nº 8.666/93 que afasta a incidência das regras do art. 57 da mesma lei.  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
11.1 A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, 

fiscalização e avaliação por representante ou equipe da CONTRATANTE, para este fim 
especialmente designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei n° 8.666, de 
1993, conforme detalhado no Projeto Básico da Concorrência nº 001/2018 da PREVCOM-
GO. 

 
11.2 A fiscalização deverá realizar, entre outras, as seguintes atividades: 

 
11.2.1. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos 

trabalhos, incluindo o contrato, projeto básico, orçamentos, cronogramas, 
correspondências e relatórios de serviços. 
 

11.2.2.  Analisar e aprovar o plano de execução a ser apresentado pela CONTRATADA nos 
inícios dos trabalhos. 
 

11.2.3.  Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços 
em execução, bem como as interferências dos trabalhos da CONTRATADA com as 
atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pela 
CONTRATANTE. 
 

11.2.4.  Paralisar ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em 
conformidade com o plano ou programa de manutenção, norma técnica ou qualquer 
disposição oficial aplicável ao objeto do contrato. 
 

11.2.5.  Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços aprovando 
os eventuais ajustes que ocorreram durante o desenvolvimento dos trabalhos. 
 

11.2.6. Solicitar a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA que embarace ou 
dificulte a ação da Fiscalização ou cuja presença no local dos serviços seja 
considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos. 
 

11.2.7. A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação 
da fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atender 
prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas, ou, em caso de 
impossibilidade, justificar por escrito. 

 
11.3 A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos 

de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso: 
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a) Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos 

prazos de execução e da qualidade demandada. 

b) Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação 

profissional exigidas. 

c) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados. 

d) A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida.  

e) O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato. 

f) A satisfação do público usuário. 

11.4 A comunicação entre a fiscalização e a CONTRATADA será realizada através de 
correspondência oficial ou e-mail informado pela CONTRATADA.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 

12.1. A aplicação de sanções obedecerá às disposições dos artigos 77 a 83 da Lei Estadual nº 
17.928/2012 e dos artigos 81 e 86 a 88 da Lei nº 8.666/93. 

12.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

12.2.1. advertência; 

12.2.2. multa, na forma prevista neste instrumento; 

12.2.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

12.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

12.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o 
contratado, além das sanções referidas no item 12.2, à multa, graduada de acordo com a 
gravidade da infração, obedecidos os seguintes percentuais: 

12.3.1. - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na 
hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados 
da data de sua convocação; 

12.3.2.  -  0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da 
parte do fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do 
cronograma não cumprido; 

12.3.3.  - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço 
não realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma não cumprida, por dia 
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subsequente ao trigésimo. 

12.4. A multa a que se refere o item 12.3 não impede que a Administração rescinda unilateralmente 
o contrato e aplique as demais sanções previstas neste instrumento. 

12.5. A multa poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA, 
ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

12.6. A suspensão de participação em licitação e/ou o impedimento de contratar com a 
Administração deverão ser graduados pelos seguintes prazos: 

12.6.1. - 6 (seis) meses, nos casos de: 

12.6.1.1. aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem que 
o fornecedor tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela 
Administração; 

12.6.1.2. alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida; 

12.6.2. 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução do serviço ou de 
suas parcelas; 

12.6.3. 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de: 

12.6.3.1. entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou 
danificada; 

12.6.3.2.  paralisação do serviço sem justa fundamentação e prévia comunicação à 
Administração; 

12.6.3.3.  praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da 
administração estadual; 

12.6.3.4.  sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no 
recolhimento de qualquer tributo. 

12.7. A CONTRATADA que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar 
o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, será aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Estado, por 
prazo não superior a 5 (cinco) anos, sendo descredenciada do  Cadastro  de Fornecedores, 
sem prejuízo das multas previstas neste contrato e das demais cominações legais, aplicadas e 
dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida. 

12.8. O contratado que praticar infração prevista no item 12.6.3, será declarado inidôneo, ficando 
impedido de licitar e contratar com a administração estadual, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida quando ressarcida a Administração 
dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da respectiva sanção. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS 
 

13.1.  Consoante o artigo 45 da Lei nº 13.800, de 18 de janeiro de 2001, a CONTRATANTE poderá 
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motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como 
forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 

 
14.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666, de 

1993: 
 

14.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos. 
 

14.1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos. 
 

14.1.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade 
da conclusão do serviço, nos prazos estipulados. 
 

14.1.4. O atraso injustificado no início do serviço. 
 

14.1.5. A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração. 
 

14.1.6. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com 
outrem para o cumprimento do objeto contratual, a cessão ou transferência, total ou 
parcial do contrato, ressalvados os casos devidamente justificados e aceitos pela 
CONTRATANTE. 

 
14.1.7. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
 

14.1.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 
67 da Lei nº 8.666/93. 
 

14.1.9. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil. 
 

14.1.10. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado. 
 

14.1.11. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato. 
 

14.1.12. Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas 
e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a  que está 
subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere 
o contrato. 
 

14.1.13. A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificação do 
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 
14.1.14. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo 

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que 
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
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indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 
mobilizações e outras previstas, assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o direito 
de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação. 
 

14.1.15. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
Administração, decorrentes do serviço ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso 
de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao 
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até 
que seja normalizada a situação. 

 
14.1.16. A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para 

execução do serviço, nos prazos contratuais. 
 

14.1.17. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato. 
 

14.1.18. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis. 

14.2. A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento administrativo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa para a rescisão unilateral. 

 
14.3. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

 
14.4. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos itens 

14.1.1 a 14.1.11 e 14.1.17 desta cláusula. 
 
14.5. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja 

conveniência para a Administração; 
 
14.6. Judicial, nos termos da legislação. 
 
14.7. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 
 
14.8. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos 14.1.12 a 14.1.15 desta cláusula, sem que 

haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados 
que houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos devidos pela execução do Contrato até 
a data da rescisão. 
 

14.9. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso: 
 
14.9.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos. 
14.9.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos. 
14.9.3. Indenizações e multas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 
 

15.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos 
pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de 
Defesa do Consumidor, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas 
estaduais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas 
transcrições. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS VEDAÇÕES 

 
16.1. É vedado à CONTRATADA: 

 
16.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

 
16.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei; 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES 

17.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 
1993. 

17.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 

17.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as CONTRATANTES poderão exceder 
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO 
 

18.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na Imprensa 
Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 
(vinte) dias daquela data. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 

 

19.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Goiânia, comarca da Capital, para dirimir qualquer litígio 
decorrente do presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa 
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, 
firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, depois de lido 
e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas 

 
 
 



 

 

Fundação Previdência Complementar do Estado de Goiás – PREVCOM-GO 
Av. c-255 esq. c/ rua c-256 e c-167, Quadra 600, Lotes 02, 03, 16, 17 e 18, sala 1201, do Edifício Eldorado Business Tower, Setor Nova 

Suíça, Goiânia-GO CEP: 74.280-010 
Tel: 62 3269- 2891  69 

 
Goiânia, .......... de.......................................... de 2018 

 
 
 

Representante legal da CONTRATANTE 
 
 
 

Representante legal da CONTRATADA 
 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 


