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PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002 / 2018 
 

  A Comissão Permanente de Licitação do Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Município de Triunfo – TRIUNFOPREV, tendo em vista solicitação para a contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados, visando a 
elaboração da Avaliação Atuarial e Nota Técnica Atuarial do exercício de 2017 ano 2018 para o 
TRIUNFOPREV, resolve reconhecer a situação de DISPENSA DE LICITAÇÃO para contratação 
dos serviços, nos termos do art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores 
alterações, pelos fatos e fundamentos a seguir descritos: 
 
a) Análise da aderência das hipóteses atuariais, tendo em vistas as exigências da Portaria MPS 

nº403/2008, e elaboração de Relatório contemplando as hipóteses indicadas e suas 
respectivas justificativas técnicas; 

 
b) Elaboração de Nota Técnica Atuarial (NTA) para atendimento das exigências do artigo 5º da 

Portaria MPS Nº403/2008, se necessário; 
 
c) Realização da avaliação atuarial relativa ao ano base de 2017, contemplando a apuração das 

Provisões Matemáticas e o resultado atuarial (superavit/déficit técnico) de acordo com o que 
preceitua a Portaria MPS Nº 403/2008, conforme metodologia estabelecida em Nota Técnica 
Atuarial, aprovada pela Secretaria de Previdência Social (SPS); 

 
d) Elaboração de Relatório de avaliação atuarial contemplando todos os resultados apurados, 

parecer técnico e indicações do atuário responsável para estabelecimento ou manutenção de 
equilíbrio financeiro e atuarial; 

 
e) Fluxo atuarial anual projetado de receitas e despesas do fundo, para fins de preenchimento do 

Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA) e demais exigibilidades dos 
órgãos reguladores e fiscalizadores; 

 
f) Cálculo da rentabilidade auferida pelos recursos garantidores do plano de benefícios quando 

da avaliação atuarial, para verificar se está em nível adequado para a estabilidade financeiro-
atuarial do mesmo; 

 
g) Elaboração de Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA), bem como tomar 

todas as providências necessárias para o encaminhamento das informações ao Ministério da 
Previdência Assistência Social – MPAS; 

 
h) Elaboração de sistema de acompanhamento de amortização de déficit atuarial, se necessário;  
 
i) Assessoria para gestão atuarial do RPPS em questões relativas aos resultados apurados pela 

Avaliação Atuarial objeto da presente dispensa;  
 

j) Comparativo entre as 03 últimas avaliações atuarias; e 
 

k) Análise de sensibilidade alternando 06 (seis) diferentes taxas de juros, compondo metas 
atuariais distintas para o próximo exercício. 
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01-  RAZÃO DA ESCOLHA 
 
A razão da escolha do executante está entre o menor preço entre 04 (quatro) 

propostas apresentadas por empresas que realizam serviços de cálculo atuarial no país e pela 
vasta experiência profissional na matéria atuarial, pois o TRIUNFOPREV necessita de um estudo 
aprofundado e concreto no tocante a Avaliação Atuarial, e em razão dos motivos aduzidos pela 
Diretora Administrativa Financeira, Srtª. Michelle Nunes Barbosa. 
 

02- JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 
 
O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Triunfo – 

TRIUNFOPREV, de natureza pública, teve sua criação autorizada em conformidade com a Lei 
Municipal n.º 963 de 30 de Outubro de 2001, possui a finalidade de administrar e executar planos 
de benefícios de caráter previdenciário, devendo cumprir e fazer à Legislação da qual é 
subordinada.  

 
Para atingir sua eficácia institucional e cumprir seus objetivos, o TRIUNFOPREV 

necessita da contratação de serviços atuariais para avaliação de seu plano de benefícios. A 
contratação de assessoria e consultoria atuarial é obrigatória para o adequado atendimento ao 
estabelecido na Lei nº 9.796/99 que regulamenta a Compensação Financeira, na Portaria nº 
7.796/2000 que estabelece os Critérios das Avaliações Atuariais, na Lei Complementar nº 
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), os enquadramentos da Lei nº 9.717/98 que dispõe 
sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos RPPS, Portaria nº 4.992/99 e da 
Portaria nº 402/2008 do MPAS que ambas disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para 
organização e funcionamento dos RPPS, Portaria nº 403/2008 do MPS que dispõe sobre as 
normas aplicáveis às avaliações e reavaliações atuariais dos RPPS, a Lei nº 10.887/2004 e as 
Emendas Constitucionais nº 20, 41, 47 e 70 e toda legislação inerente a contratação do objeto 
deste presente. 

 
03- JUSTIFICATIVA DE PREÇO 
 

Os valores para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos 
especializados, visando a elaboração da Avaliação Atuarial e Nota Técnica Atuarial do exercício 
de 2017 ano 2018 para o TRIUNFOPREV, estão compatíveis com os valores de mercado, 
conforme levantamento de preços feito previamente. Senão, vejamos: 
 
Empresa 01: BRPREV Auditoria e Consultoria Atuarial Ltda ME 
Empresa 02: Actury Assessoria Previdenciária Ltda 
Empresa 03: ETAA Escritório Técnico de assessoria Atuarial S/S Ltda 
Empresa 04: RPPSBRASIL Consultoria 
 
Item Objeto Empresa 01 Empresa 02 Empresa 03 Empresa 04 

01 

Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços técnicos especializados, 
visando a elaboração da Avaliação Atuarial e Nota 
Técnica Atuarial do exercício de 2017 ano 2018 
para o TRIUNFOPREV 

7.100,00 7.800,00 7.900,00 7.950,00 

 



 

 
Avenida José Verissimo dos Santos, nº 247, Bairro Guanabara, Triunfo, Pernambuco, CEP: 56.870-000 – Fone/Fax: 0** 8 7 3846 1677 

CNPJ 04.783.285/0001-35     -     Email: triunfoprev@bol.com.br  //  triunfoprev@gmail.com 

A Comissão Permanente de Licitação do TRIUNFOPREV, em atendimento aos dispositivos legais, 
abre vistas do Processo de Dispensa nº 002/2018 à Assessoria Jurídica do Município, a fim de que 
se manifeste por meio de Parecer Jurídico na legalidade do mesmo. 
 
 

Triunfo em 05 de Março de 2018. 
 
 

 
 

Maria Cláudia Lima Barros 
Presidente da CPPL 

 
 
 

Elizeu Antônio dos Santos 
Secretário da CPL 

 
 
 

Maria José Leandro Paiva 
Membro da CPL 
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