
Quinta-feira, 18 de agosto de 2022 às 09:27, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 4115830: JUSTIFICATIVA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº

08/2022

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge)

EC6A6A32AE8F3CAE13C32DD3853EF7FF50B6E677

ENTIDADE

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento

do Sul - IPRESBS

MUNICÍPIO

São Bento do Sul

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:4115830

CIGA - Consórcio de Inovação na Gestão Pública
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br

Assinado Digitalmente por Consórcio de Inovação na Gestão Pública Municipal - CIGA

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:4115830


Justificativa de Dispensa de Licitação nº 08/2022 p.1 

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL 

Rua Alfredo Klimmek, 439, Centro, São Bento do Sul SC, CEP 89280-334 
Telefone: 3633-4466 CNPJ: 02.180.700/0001-30 ipresbs@saobentodosul.sc.gov.br 

JUSTIFICATIVA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2022 

 

  O presente instrumento de justificativa se presta a cumprir o contido no 

art. 26 da Lei 8.666/93 como antecedente necessário à contratação com 

dispensa de licitação. 

 

 I – Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação 

de serviços de consultoria previdenciária e atuarial, para prestar serviços de 

assessoria ao IPRESBS com foco na reforma previdenciária no âmbito do 

Município de São Bento do Sul.  

 

 II – Contratado: LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL 

LTDA – CNPJ 18.934.959/0001-60. 

 

 III – Caracterização da Situação que Justifica a Dispensa: A 

Dispensa de licitação para a contratação dos referidos serviços se funda no Art. 

24 da Lei 8.666/93, Inciso II, e se justifica a contratação considerando que o 

município de São Bento do Sul possui RPPS com déficit atuarial, e cabe, num 

ato de gestão responsável, promover as adequações para se enquadrar nas 

novas regras previdenciárias, promovendo em âmbito local os ajustes 

necessários para a busca do equilíbrio atuarial do IPRESBS. Considerando que 

a Emenda Constitucional nº 103/2019 prevê o dever do ente federativo 

(município) de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, sendo 

responsável, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.717, de 1998, pela cobertura de 

eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime próprio, decorrentes 

do pagamento de benefícios previdenciários. Portanto, no caso de déficit 

atuarial, deverão ser adotadas medidas para o seu equacionamento e a 

reforma da previdência local é uma medida que se impõe. 

 

 IV – Razão da Escolha do Fornecedor: A empresa apresentou o 

menor preço dentre os fornecedores consultados, tendo profissionais 

legalmente habilitados para o exercício da profissão de Atuário, e já dispõe de 

experiência com a base de dados atuariais do IPRESBS relativa às últimas 
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avaliações atuariais realizadas. Considerando que cada cenário proposto para 

a reforma da previdência terá um impacto diferente no equilíbrio atuarial do 

IPRESBS, é necessário que a empresa de assessoria disponha de profissional 

atuário. O fornecedor já demonstrou capacidade técnica através de outros 

contratos com o IPRESBS, pois é o atual responsável pelo cálculo atuarial 

anual obrigatório, bem como pela audiência pública de apresentação do 

mesmo. 

 

 V – Justificativa do Preço: A empresa apresentou o menor preço 

dentre os fornecedores consultados. Como o limite para dispensa de licitação 

não foi atingido para contratação desde objeto (assessoria em reforma da 

previdência), e o IPRESBS não possui nenhum contrato relativo à assessoria 

para reforma da previdência vigente, o preço está dentro do que permite a Lei 

8666/93, Artigo 24, inciso II.  

Comparando-se com contratações semelhantes de outros Regimes 

Próprios de Previdência Social de Santa Catarina, segundo os respectivos 

estudos atuariais de 2022, o IPRESBS possui 2108 segurados ativos e este 

contrato terá valor de R$ 16.800,00. Já o Instituto de Previdência de Taió SC, 

possui 489 segurados ativos e pagou R$ 12.500,00, enquanto o de Timbó SC 

possui 850 segurados ativos e pagou R$ 16.250,00. Portanto o preço ora 

contratado está justificado pela relação “segurados ativos” versus “valor do 

contrato”, pois se entende que quanto mais servidores ativos, mais complexos 

são os cálculos pois envolvem mais dados. 

 

  Assim, ratifico a presente justificativa e determino a publicação na 

imprensa oficial para os fins do art. 24 da Lei 8.666/93. 

 

 São Bento do Sul, 17 de agosto de 2022. 

 

________________________ 

CLIFFORD JELINSKY 

DIRETOR-PRESIDENTE 
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