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DE: INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA – EPP 
PARA: PARAIBA PREVIDENCIA - PBPREV 
A/C.: JOSÉ ANTONIO COÊLHO CAVALCANTI 
 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ATUARIAL  PARA O EXERCÍCIO DE 2022. 

Prezado Gestor, 

Conforme entendimentos, apresentamos a seguir uma proposta de prestação de serviços técnicos 
atuariais, voltados à elaboração de cálculos atuariais para o exercício de 2022 , conforme reza a 
Portaria MPS nº 464/2018, bem como os respectivos relatórios que trata o Regime Próprio de 
Previdência que trata o artigo 40 da Constituição Federal. 
 
Sem mais, colocamo-nos à disposição de V. Sas. para maiores esclarecimentos. 
 
 
 
 

João Pessoa/PB, 04 de fevereiro de 2022 
 
Atenciosamente, 

 

Thiago Silveira 
Atuário MIBA 2.756 
Diretor Técnico 
(83) 98689-0570 
E-mail: contato@inove-ca.com.br 
 
  



   
3 

 

Pç. da Independência, nº 18, sala 111, Tambiá, João Pessoa/PB, CEP: 58.020-544 
 Contatos: (83) 98689-0570 / contato@inove-ca.com.br  

www.inove-ca.com.br 
 

Proposta n.º: 2022-4-2-19:01:49-66067-52-3-GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA 

1) APRESENTAÇÃO 
 

A empresa começou em outubro 2013 em João Pessoa/PB, com o objetivo de levar aos estados e 
municípios o que existe de mais avançado em termos de inteligência e know how, aplicado à 
previdência dos servidores públicos.  
 
Atualmente a nossa matriz é em João Pessoa, com sede própria, na Praça da Independência, ao 
lado do TRT, no centro da cidade. Ainda, contamos com vários parceiros advogados e contadores 
espalhados por todas as regiões do Brasil.  
 
A motivação por trabalhar com previdência foi a percepção de que os Regimes Próprios de 
Previdência Social – RPPS necessitam de uma parceria que detenha conhecimentos técnicos com 
o intuito de ajudá-los a promover o crescimento econômico e social dos entes federados, através 
da eficiência na gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social. 

 
2) CARACTERÍSTICAS 

 
Cada ente público detém características extremamente peculiares e únicas, em razão desse 
conhecimento, carecem de uma parceria técnico-especializada e seriamente comprometida com 
uma gestão eficiente, apresentando soluções ímpares e individualizadas e evidenciando caminhos 
mais adequados e viáveis considerando-se a realidade econômico-financeira do ente federado. 
Fornecendo serviços técnicos voltados a Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, buscando 
parcerias com interesse mútuo em alcançar a eficiência e excelência na gestão. 
 

• Missão: “prestar consultoria atuarial e assessoria previdenciária, buscando uma 
parceria em que sejam partilhados conhecimentos técnicos junto ao cliente, promovendo o 
crescimento econômico e social dos entes federados, através da eficiência em sua gestão.” 

•  
• Visão: “ser referência tornando-se a melhor empresa de consultoria atuarial e 

assessoria previdenciária no Brasil nos próximos 5 anos”.    
•  
• Princípios e Valores: “excelência nos cálculos atuariais, eficiência  em assessoria 

previdenciária, treinar e qualificar nossos clientes e honestidade intelectual em nossas 
respostas e treinamentos.” 

 
3) FORMAÇÃO ACADÊMICA E EXPERIÊNCIA TÉCNICA 

 
Composta por atuários oriundos da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC-MG e da 
Universidade Federal da Paraíba - UFPB, a INOVE CONSULTORIA ATUARIAL possui técnicos com 
vasta experiência nas questões atuariais e previdenciárias, já tendo realizado trabalhos para 
inúmeros Regimes Próprios de Previdência Social do Brasil. 
 
4) CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
A INOVE CONSULTORIA ATUARIAL trabalha com preços altamente competitivos, possibilitando o 
acesso a muitas instituições que até então, em função de sua realidade financeira, não tinha 
condições de contratar tais serviços. 

 
A INOVE CONSULTORIA ATUARIAL oferece a seus clientes várias opções de contratação de seus 
serviços, podendo o cliente optar por uma ou mais áreas relativas à questão previdenciária ou por 
uma assessoria continuada, onde todos os serviços contratados serão assunto de estudo e pesquisa 
durante a vigência do contrato. 
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5) ABRANGÊNCIA DOS TRABALHOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A INOVE CONSULTORIA ATUARIAL oferece serviços de assessoria e consultoria atuarial e 
previdenciária voltados a RPPS conforme descritos abaixo: 

• Reestruturação, organização e Gestão de Regimes Próprios de Previdência Social; 
• Avaliação Atuarial e Estatística de Planos de Previdência dos servidores públicos; 
• Avaliação Atuarial de Planos de Saúde dos Servidores Públicos; 
• Projeções Atuariais; 
• Modelagem de Sistemas de Previdência dos servidores públicos; 
• Auditorias Atuariais; 
• Elaboração de Planos de Benefícios e Planos de Custeio; 
• Cursos, seminários, palestras e encontros no âmbito das atividades dos Regimes 

Próprios de Previdência Social; 
• COMPREV – Compensação Previdenciária; 
• Análise da rentabilidade e formulação da Política de Investimentos; 
• Elaboração e implantação da Política de Investimentos e lançamento do Demonstrativo 

da Política de Investimentos – DPIN 
• Lançamento do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos – DAIR 
• Auxílio no preenchimento dos formulários de Autorização de Aplicação e Resgate – 

APR 
• Implantação/Acompanhamento do Comitê de Investimentos 
• Criação/Acompanhamento do Credenciamento de Instituições Financeiras 
• Relatórios de Gestão Previdenciária (Passivo X Ativos); 
• Assessoria Previdenciária; 
• Sistema Integrado de Gestão para RPPS (Software); e 
• Capacitação Previdenciária Municipal; 
• Assessoria ao RPPS com formação e treinamento dos servidores indicados para 

trabalhar com o Cadprev, Sisprev e Comprev; 
• Criação e análise da legislação de pessoal; 
• Acompanhamento do Regime Próprio de Previdência (RPPS) junto ao Ministério da 

Previdência Social (MPS), caso tenha Processo Administrativo Previdenciário - PAP e em 
outra defesa necessária no decorrer do contrato; 

• Acompanhamento no Tribunal de contas do Estado, juntamente com a equipe de 
Contabilidade do RPPS na elaboração de defesas das auditorias e/ou PCA’s 

• Cadastramento do Instituto no COMPREV do Ministério da Previdência, com o objetivo 
de buscar a compensação previdenciária; 

• Aplicação do Censo Previdenciário com o uso do SISPREV.  
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6) TRABALHOS JÁ REALIZADOS 
 
Com 08 anos de experiência com Regimes Próprios, adquiridos em empresa de Consultoria Atuarial 
e Previdenciária, onde já realizamos inúmeras avaliações atuariais e serviços voltados a gestão 
previdenciária junto a vários entes federativos do Brasil. 

 
Alguns dos nossos clientes1: 
 
Estados e DF: 
 

• Paraíba 
• Distrito Federal  
• Piauí 
• Tocantins 
• Rio Grande do Sul 
• Pernambuco 
• Amapá 

 
Alguns Municípios: 
  

• João Pessoa / PB 
• Chopinzinho / PR 
• Igarassu / PE 
• Concórdia / SC 
• Dourados / MS 
• Rio Branco / AC 
• São Gonçalo / RJ 
• Cachoeirinha / RS 
• Cujubim / RO 

 

 
• 1 Confira todos os nossos clientes em nosso site: www.inove-ca.com.br/clientes 

 

http://www.inove-ca.com.br/clientes
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7) SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS 
 
7.1) Segue abaixo o rol de trabalhos a serem prestados ao RPPS, no que tange a Gestão Atuarial 
do plano de benefícios de seus servidores: 

7.1.1) Análise crítica dos dados cadastrais de todos os servidores ativos titulares de cargos efetivos, 
aposentados e pensionistas, referentes à idade, tempo de serviço, salário, sexo, entre outras 
informações, para realização da Avaliação Atuarial para o exercício de 2022 

7.1.2) Crítica e elaboração de relatório de consistência do banco de dados dos servidores ativos 
titulares de cargos efetivos, aposentados e pensionistas que irão participar da Avaliação Atuarial 
do Regime Próprio de Previdência. 
7.1.3) Análise e otimização de todas as inconsistências dos dados cadastrais dos servidores 
ativos titulares de cargos efetivos, aposentados e pensionistas. 

7.1.4) Realização de Avaliação Atuarial para o exercício de 2022. O respectivo Relatório de 
Avaliação Atuarial conterá os seguintes estudos: 

a) Relação de todas as premissas adotadas para substituir erros e inconsistências no banco 
de dados; 
b) Descrição de toda a legislação utilizada para a realização do Cálculo Atuarial; 
c) Estudo estatístico detalhado do grupo de servidores ativos, aposentados e pensionistas, 
com vários gráficos e tabelas explicativas, discorrendo sobre a influência destas variáveis 
estatísticas no resultado do custo previdenciário; 
d) Relação de benefícios previstos no plano, a serem concedidos aos participantes do 
regime próprio de previdência; 
e) Relação de todas as bases técnicas e premissas atuariais que foram utilizadas para a 
avaliação atuarial; 
f) Cálculo das Reservas Matemáticas com a descrição dos resultados da avaliação atuarial, 
considerando as modelagens de financiamento das despesas previdenciárias; 
g) Parecer atuarial que discorrerá sobre a atual situação do regime próprio de previdência, 
sobre a qualidade da base de dados, as atuais alíquotas de contribuição e as propostas pelo 
estudo e sugestão de qual é, na opinião da consultoria, a melhor forma de financiamento 
do custo previdenciário; 
h) Projeção Atuarial de Receitas e Despesas previdenciárias; 
i) Nota Técnica Atuarial, se necessário; 
j) Análise de sensibilidade considerando variações nas variáveis taxa de juros. 

Obs.: Todas as informações estarão registradas em relatório, enviado por meio magnético, 
assinado por atuário regularmente inscrito no IBA - Instituto Brasileiro de Atuária. 

7.1.5) Levantamento de todos os dados que devem ser preenchidos no DRAA - Demonstrativo 
de Resultados da Avaliação Atuarial; 
7.1.6) Preenchimento do DRAA – Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial no site 
CADPREV - Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social; 
7.1.7) Desenvolver estudos de cenários atuariais, com o propósito de remodelar o sistema 
previdenciário, visando ao equilíbrio financeiro e atuarial, sempre que solicitado, se 
necessário; 
7.1.8) Elaboração de Relatório de Análise das Hipóteses contendo os resultados dos estudos 
técnicos de aderência e de acompanhamento da aderência das premissas e hipóteses atuariais 
utilizadas na Avaliação Atuarial para o exercício de 2022, se necessário. 
7.1.9) Apresentação, aos dirigentes e conselheiros, do relatório de Avaliação Atuarial anual 
explicitando a atual realidade financeira-atuarial do Regime Próprio de Previdência, se 
necessário; 
7.1.10) Elaboração do Projeto de Lei, necessário para a alteração do plano de custeio, se 
necessário; 
7.1.11) Elaboração do Relatório de Gestão Atuarial para os níveis de certificação I, II, III e IV do 
PRÓ-GESTÃO RPPS, se necessário. 

 
8) O PRAZO DE REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS 
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O prazo de conclusão de cada um dos trabalhos objetos desta proposta será: 
 

• Para a Avaliação Atuarial: de 30 (trinta) dias, a contar da data de homologação do 
banco de dados cadastral dos participantes do plano previdenciário junto a unidade 
gestora responsável. Poderá ser acordado um tempo menor, havendo premência da 
unidade gestora. 

• Para o Relatório de Análise das Hipóteses, em até 60 (sessenta) dias após o envio das 
informações solicitadas conforme layout disponibilizado pelo atuário. 

• Para o Relatório de Gestão Atuarial, em até 30 (trinta) dias após o envio das 
informações solicitadas conforme layout disponibilizado pelo atuário. 

 
9) RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE 
 
O CONTRATANTE participará da elaboração do trabalho, comprometendo-se a:  
 
a) O Gestor do RPPS ou do ente federado designará um responsável para participar, em regime de 
tempo integral, como contraparte da INOVE CONSULTORIA ATUARIAL em todas as etapas dos 
trabalhos; 
 
b) Facilitar o acesso ao Gestor de Recursos Humanos, a fim de possibilitar a obtenção dos dados 
necessários à execução dos trabalhos; 

 
c) Facilitar o acesso ao Gestor de Recursos Humanos e a equipe de TI, a fim de possibilitar a obtenção 
dos dados necessários à execução dos trabalhos relacionado ao sistema previdenciário; 

 
d) Os procedimentos de planejamento, customização, parametrização e implantação do sistema 
previdenciário acompanhados pela equipe da CONTRATANTE, e homologados para utilização. 
 
e) Realizar o pagamento acertado com a INOVE CONSULTORIA ATUARIAL nas condições e datas 
previstas; 
 
f) Assumir as despesas de viagem, hospedagem, alimentação e locomoção em virtude de visita 
técnica; 
 
g) Atestar ao final do trabalho, por escrito, o cumprimento da presente proposta pela INOVE 
CONSULTORIA ATUARIAL, quanto à qualidade do serviço e às obrigações assumidas.  
 
10) RESPONSABILIDADE DA INOVE CONSULTORIA ATUARIAL 
 
Na execução do trabalho de que trata esta proposta o contratado terá a seguinte responsabilidade: 
 
a) Realizar o trabalho dentro do prazo previsto; 
 
b) Entregar ao CONTRATANTE cada documento produzido em virtude da presente proposta; 

 
c) A INOVE CONSULTORIA ATUARIAL deverá implantar os sistemas de Informação institucionais 
fornecido, visando o pleno funcionamento dos módulos envolvidos. 

 
d) A INOVE CONSULTORIA ATUARIAL deverá elaborar junto com a equipe de TI do CONTRATANTE 
as políticas de segurança da Informação e acesso aos Sistemas, bem como formular rotinas de 
backup e restauração visando a integridade dos dados dos sistemas fornecidos. 
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e) Manter o total sigilo dos dados obtidos e das negociações que vier a participar, ficando 
responsável por qualquer divulgação sem à prévia autorização do CONTRATANTE; 
 
f) Promover a apresentação final do trabalho realizado, na sede da INOVE CONSULTORIA 
ATUARIAL, ou no local marcado pelo CONTRATANTE, caso acordado. 

 
11) ORÇAMENTO 

 
Os serviços previstos nesta proposta estão orçados de acordo com o quadro a seguir: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD VALOR UNIT. (R$) VALOR (R$) 

01 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
GESTÃO ATUARIALPARA O 
EXERCÍCIO DE 2022. 

MÊS 12 4.000,00 48.000,00 

 TOTAL 48.000,00 

O valor total global proposto é de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). 
 
12) FORMA DE PAGAMENTO 

 
O desembolso pela execução dos serviços objeto da presente proposta será feito em 12 (doze) 
prestações iguais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) após a assinatura do contrato 
perante envio da nota fiscal de prestação de serviço da INOVE CONSULTORIA ATUARIAL. 
 
13) VALIDADE DA PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 
Esta proposta, bem como o orçamento aqui apresentado, tem validade de 60 (sessenta) dias a partir 
da sua data de envio. 
 
Coloco-me à inteira disposição de V.Sas. para viabilizar a elaboração de estudos que, com certeza, 
posso desenvolver com qualidade e profissionalismo. 

 
 

 
João Pessoa/PB, 04 de fevereiro de 2022 

 
 
Matheus da Costa Nóbrega  
Atuário 
Diretor Administrativo e Financeiro 
(83) 98689-0570 
E-mail: matheus.nobrega@inove-ca.com.br  
 
 


