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O Município de Belo Horizonte, CNPJ 18.715.383/0001-40, neste ato representado pelo 

Subsecretário de Gestão Previdenciária, Gleison Pereira de Souza, mediante delegação 

de competência conforme Portaria SMPOG nº 018/2017, doravante denominado 

Contratante e a empresa LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL 

LTDA – ME, estabelecida na Rua Frederico Guilherme Ludwig, nº 80, aptº 1406, Bloco 

B, Centro – Canoas – RS, CEP: 92.310-240, CNPJ 18.934.959/0001-60, representada por 

Guilherme Thadeu Lorenzi Walter, CPF 013.410.910-40, neste ato denominada 

Contratada,  celebram  o  presente  Termo  Aditivo  ao  contrato,  decorrente  do  pregão 

eletrônico  nº  054/2017,  processo  administrativo  01.147046.17.19  e  em  conformidade 

com os Decretos Municipais nº 12.436/06, nº 12.437/06 e nº 15.113/13 e com as Leis 

Federais n° 8.666/93 e nº 10.520/02, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

Constitui  objeto  do  presente  Termo  Aditivo  o  acréscimo  de  25%  do  valor  inicial 

atualizado do contrato, nos termos do § 1º do artigo 65 da lei 8.666/93, para arcar com os 

custos  do  Estudo  de  reestruturação  da  segregação  de  massas  do  RPPS-BH,  conforme 

escopo apresentado no Anexo I.   
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CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR/FORMA DE PAGAMENTO 

2.1. O valor deste termo aditivo é de R$ 13.844,76 (treze mil, oitocentos e quarenta e 

quatro  reais  e  setenta  e  seis  centavos),  passando  o  valor  global  do  contrato  a  ser  de 

R$69.223,80 (sessenta e nove mil, duzentos e vinte e três reais e oitenta centavos). 

2.2.  O  pagamento  será  dividido  em  duas  parcelas  iguais  de  R$6.922,38  (seis  mil 

novecentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos), respeitando o limite previsto na 

Cláusula Primeira deste instrumento e conforme previsto no Anexo I, itens 1.3 e 1.4.  

2.3. O pagamento da primeira e da segunda parcela será efetuado em até 30 dias mediante 

a entrega dos serviços previstos no item 1.1 e 1.2, do Anexo I, respectivamente.  

2.4. A  Contratada  somente  poderá  pleitear  valor  a  receber  se  houver  autorização  da 

Suprev  para  realização  dos  serviços,  ou  seja,  a  depender  do  interesse  público,  e 

considerando  as  mudanças  nos  marcos  legais,  o  objeto  deste  aditivo  pode  não  ser 

executado em sua totalidade. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da execução do presente contrato serão acobertadas pela seguinte 

dotação orçamentária:  

0614.1100.09.122.026.2.871.0001.339035.01.0070.188 / Ficha: 376. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA GARANTIA 

4.1.  A  Contratada  se  obriga  a  apresentar  a  garantia  contratual  no  valor  de  R$  692,24 

(seiscentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos), equivalente a 5% (cinco por 

cento) do valor acrescido, podendo optar por qualquer uma das modalidades previstas na 

Lei 8.666/93. 

4.1.1. Excepcionalmente, nos termos da Súmula 33 CTGM, o recolhimento da garantia 

será posterior à assinatura deste instrumento, fixado o prazo de até 30 (trinta) dias úteis 

após a assinatura deste aditivo.  

 

CLÁUSULA QUINTA: DA RATIFICAÇÃO 

Permanecem  inalteradas  as  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato  original  não 

modificadas pelo presente instrumento.  
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E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo, em 02 

(duas) vias de igual teor e forma. 

 

Belo Horizonte, 28 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

 

Gleison Pereira de Souza 

Subsecretário de Gestão Previdenciária 

 

 

 

 

 

Guilherme Thadeu Lorenzi Walter 

Representante Legal da Lumens Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda- ME 
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ANEXO I 

 

 

1.1. Estudos de alteração da segregação de massas 

 

1.1.1. Avaliar os planos de benefícios após as alterações legais, 

considerando todos os benefícios em regime de capitalização com 

métodos  e  hipóteses  atuariais  adequadas  e  fundamentadas  em 

estudos estatísticos de aderência; 

1.1.2. Demonstrar  o  resultado  atuarial  total  e  por  plano  de  benefícios, 

observando-se esses critérios; 

1.1.3. Elaborar estudos para modelagem de cenários ótimos de alteração 

da segregação da massa dos segurados do RPPS, observando-se as 

disposições da Portaria MPS nº 464/2018; 

1.1.4. Identificar o cenário que melhor atenda ao princípio constitucional 

da eficiência e da economicidade e aos ditames da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, na aplicação do dinheiro público;  

1.1.5. Elaborar, para o novo cenário de segregação de massas, os fluxos 

atuariais  para  os  Planos  Financeiro  e  Previdenciário,  em  valor 

presente  e  em  valor  futuro,  para  geração  de  atuais  servidores, 

contemplando separadamente: Contribuições Normais de 

servidores  ativos,  inativos  e  do  ente  federativo,  Contribuições 

Suplementares, Parcelamentos, Compensação Previdenciária, 

Despesas  previstas  com  cada  um  dos  benefícios  cobertos  pelo 

plano, separadamente; 

1.1.6. Elaborar  projeções  para  estimar  a  folha  de  remuneração  dos 

servidores dos planos Financeiro e Previdenciário, pós 

reorganização, observando-se neste último a geração atual; 

1.1.7. Considerar os fluxos realizados, as projeções de Receita Corrente 

Líquida  elaboradas  pela  Prefeitura,  para  efetuar  uma  avaliação 

entre as despesas e a capacidade financeira do município; 

1.1.8. Comparar os resultados  da segregação de massas aos resultados 

apurados considerando os planos em sua estruturação atual; e 
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1.1.9. Apresentar conclusões técnicas que permitam ao Ente Federativo 

avaliar as medidas a serem adotadas. 

 

1.2. Assessoria técnica para segregação de massas junto ao MPS 

 

1.2.1. Assessoria técnica para elaboração de legislação referente à 

Segregação de Massas; 

1.2.2. Assessoria para a elaboração de documento pelo Ente Federativo 

justificando  à  Secretaria  de  Previdência  -  SPrev  a  opção  pela 

reorganização  da  segregação  de  massas,  visando  demonstrar  a 

viabilidade orçamentária e financeira de tal medida, por meio dos 

fluxos  de  receitas  e  despesas  do  plano  financeiro  e  do  plano 

previdenciário; 

1.2.3. Assessoria técnica para elaboração de arquivos e fluxos exigidos 

pela SPrev para aprovação da segregação de massas; 

1.2.4. Assistência técnica para acompanhamento do processo de 

implantação  da  segregação  de  massas  junto  à  SPrev,  emitindo 

pareceres e novos estudos exigidos pela Secretaria; 

1.2.5. Nota Técnica Atuarial para Segregação de Massas junto à SPrev; 

e 

1.2.6. Elaboração de Demonstrativo dos Resultados da Avaliação 

Atuarial  –  DRAA  dos  planos  Financeiro  e  Previdenciário,  pós-

reorganização, para o encaminhamento das informações à SPrev. 

1.2.7. Participação em até 4 (quatro) reuniões - por videoconferência - 

para discussão prévia / apresentação técnica acerca do processo de 

reorganização da segregação de massas. 

 

1.3. Prazo para entrega  

 

1.3.1. Para  o  item  1.1  será  de  até  30  dias  após  a  emissão  da  nota  de 

empenho referente ao aditivo e autorização (comando) da Suprev 

solicitando o início dos trabalhos.  



ÐÑÒÓÑÔÕÓÖÕ ×ØÙÖÒÖÚÕÛ ÜÑ ÚÛÕÙÑÝÕ×ÑÙÔÞß ÞÓàÕ×ÑÙÔÞ Ñ áÑÐÔâÞ

   

 

1.3.1.1. Para início dos trabalhos será considerando os dados 

cadastrais  já  validados  para  fins  de  avaliação  atuarial  de 

encerramento de exercício. 

1.3.2. Para o item 1.2 será de até 30 dias após a entrega dos serviços e 

aprovação, pela Suprev, dos estudos relativos ao item 1.1. 

 

1.4. Forma de entrega do serviço 

 

1.4.1. O serviço deverá ser entregue em formato exigido pela SPrev, para 

encaminhamento a esta Secretaria e para arquivo junto a Suprev. 

1.4.2. O pagamento dos objetos descritos no item 1.1 e 1.2 ocorrerão em 

até trinta dias após a entrega de cada um, conforme previsto na 

Cláusula Segunda do presente instrumento. 
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Assinaturas (1)

LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA (Contratada)

Representante legal: GUILHERME THADEU LORENZI WALTER

Assinou em 23/09/2021 às 14:54:56 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

���/0��/�1 23 1�4�0450

6789 :�4//;

Raquel de Andrade Sargento Carvalho solicitou as assinaturas.

���/0��/�1 23 154<54<=

6789 :�4//;

GUILHERME THADEU LORENZI WALTER (CPF 013.410.910-40; E-m

guilherme@lumensatuarial.com.br; IP 179.187.17.28), assinou co

representante legal de LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA 

ATUARIAL LTDA (CNPJ 18.934.959/0001-60). Autenticidade deste

documento poderá ser verificada em https://verificador.contrakto

Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10

���/0��/�1 23 154<54<=

6789 :�4//;

Documento assinado por todos os participantes.


