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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 
 
 

1. JUSTIFICATIVA 
 
Consiste o presente processo de Dispensa de Licitação para contratação de empresa especializada para 

prestar serviço de assessoria e consultoria atuarial ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Município de Herval d’Oeste, à luz da Portaria nº 464 de 19 de novembro de 2018, com ênfase na avaliação 
atuarial anual, além de avaliação do impacto financeiro de possíveis alterações na Lei Complementar que rege o 
Instituto de Previdência. 
 

O amparo legal para a dispensa da licitação consta no artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/1993. 
 

2. DELIBERAÇÃO 
 
Com fundamento na justificativa acima, decido pela contratação por Dispensa de Licitação, nos termos do 

artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/1993, ficando a Diretoria Executiva do IPREVI-HO com a incumbência de 
promover os atos necessários à sua efetivação (inclusive as publicações e expedições dos documentos atinentes à 
espécie), zelando pela plena consolidação das formalidades legais. 
 
 
 

Herval d’Oeste, 21 de março de 2022. 
 
 
 

LÊNI APARECIDA SABEI 
Presidente do Conselho de Administração/Gestora 

LENI APARECIDA 
SABEI:64977064968

Assinado de forma digital 
por LENI APARECIDA 
SABEI:64977064968
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JUSTIFICATIVA DO PREÇO E RAZÃO DA ESCOLHA DO EXECUTOR DO OBJETO 
 
 1.  DESCRIÇÃO DO OBJETO/PROPOSTA 
 
 Contratação de empresa especializada para prestar assessoria e consultoria atuarial ao Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Herval d’Oeste, à luz da Portaria nº 464 de 19 de novembro 
de 2018, com ênfase na avaliação atuarial anual, além de avaliação do impacto financeiro de possíve is alterações 
na Lei Complementar que rege o Instituto de Previdência. 
 

1.1. VALOR TOTAL: R$ 9.250,00 (nove mil, duzentos e cinquenta reais) 
 

1.2.  PRAZO DE ENTREGA: até 30 de junho de 2022. 
 

1.3. FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias após entrega. 
 

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e RECURSOS FINANCEIROS 
 

2.1. As despesas decorrentes na execução do Contrato relativo ao presente Edital correrão por conta 
do orçamento do exercício financeiro de 2022, LOA Nº 3.540/2021 de 10/12/2022 na seguinte rubrica: 
 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE HERVAL D’OESTE – IPREVI-HO  
Projeto/Atividade: Serviços Técnicos Profissionais  
Elemento Despesa: 33903905000000 Aplicações Diretas 
Conta: 1201.2.087.3.3.90.00.00.00.00.00 
Despesa: 05 

 
2.2. Os recursos financeiros serão provenientes de transferências constitucionais e legais 

 
3. DA PUBLICAÇÃO 

 
3.1 - VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO: Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC. 

 
3.2. DATA DA PUBLICAÇÃO: 21/03/2022. 

 
4.  EXECUTOR 

 
LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA. 
CNPJ: 18.934.959/0001-60 
Rua Dr. Barcelos, nº 1135, Salas 202 e 203 – Centro  
Canoas/RS – CEP 92310-200 
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5.  RAZÃO DA ESCOLHA 
 
 Os preços cobrados pelos serviços estão de acordo com os preços praticados no mercado, conforme se 
comprova pela cotação de preços realizada entre prestadores de serviços, sendo que dentre os quatro orçamentos 
coletados é o de menor preço, sendo que a proposta se configura na mais vantajosa para o IPREVI-HO. Os 
recursos financeiros necessários para o pagamento dos serviços são provenientes serão provenientes de taxa de 
administração do Instituto de Previdência na rubrica orçamentária acima indicada. 
 

6.  JUSTIFICATIVA DA FALTA DE PARECER JURÍDICO 
 
 No caso em tela, embora exigido pela legislação vigente, o presente processo não conta com parecer 
jurídico uma vez que o IPREVI-HO não conta assessor jurídico/advogado em seu quadro de funcionários somado 
ao fato de que os valores praticados por profissional da área para a emissão do referido documento representa 
cerca de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, o que torna inviável e extremamente onerosa a 
contratação. Além disso, em reunião ordinária do conselho deliberativo a contratação pela modalidade de dispensa 
fora aprovada de forma unânime. 
 

7.  JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 
 Constitui objeto desta dispensa de licitação a contratação empresa especializada para prestar assessoria 
e consultoria atuarial ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Herval d’Oeste, à luz da 
Portaria nº 464 de 19 de novembro de 2018, com ênfase na avaliação atuarial anual, além de avaliação do impacto 
financeiro de possíveis alterações na Lei Complementar que rege o Instituto de Previdência 
 
 Esse processo de dispensa se faz necessário a fim de cumprir as normas de organização e gestão dos 
RPPS, em especial a Portaria nº 464 de 19 de novembro de 2018, bem como de mensurar a capacidade, em longo 
prazo, do IPREVI-HO em honrar com o pagamento dos benefícios de seus segurados, bem como de alterar 
dispositivos legais que possam diminuir seu déficit atuarial. 
 

8.  DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  
 

Justifica-se tal procedimento com fundamento no disposto pelo art. 23, inciso II, alínea “a” e no art. 24, II 
da Lei nº 8.666/93, mencionando a dispensa de licitação para a contratação de serviços e compras, com pequena 
relevância econômica, diante da onerosidade de uma licitação. 
 
 

“Art. 24 - É dispensável a licitação: 
(...) 
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do 
inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a 
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só 
vez. 
 
Art.23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão 
determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação: 
(...) 
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II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 
a) convite - até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais); (Redação dada pelo decreto federal nº 
9.412/2018 de 18 de junho de 2018) 

 
9.  DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 Assim, com fundamento nos artigos supracitados da Lei nº 8.666/93 apresenta-se a justificativa para a 
contratação. 
 
 

Herval d’Oeste, 21 de março de 2022. 
  
  
 

LÊNI APARECIDA SABEI 
Presidente do Conselho de Administração/Gestora 

 

 

 

  

LENI APARECIDA 
SABEI:64977064968

Assinado de forma digital 
por LENI APARECIDA 
SABEI:64977064968
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