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Da: Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento 
Para: Gabinete do Prefeito 
Objeto: Solicitação de Parecer 

 
 
   Solicito seja analisada a possibilidade legal de contratação de pessoa 
jurídica  para prestação de serviços técnicos especializados, representados pela elaboração 
de avaliação atuarial, constando de laudo técnico atuarial e elaboração de Demonstrativo de 
Resultado de Avaliação Atuarial – DRAA.  
 

A avaliação atuarial compreenderá o cálculo correspondente ao 
universo dos servidores efetivos, dos inativos e  dos  pensionistas,  sujeitos  ao  Regime 
Jurídico  Municipal.  

 
A avaliação atuarial deverá demonstrar as informações conforme 

exigências contempladas nas Portarias MPS nº 402 e 403, ambas de 10.12.2008 e nº 21 de 
16.01.2013 e alterações e, em especial, os seguintes aspectos: 
- Benefícios custeados pelo Regime Próprio de Previdência e considerados na avaliação 
atuarial. 
- Tabela demonstrativa dos servidores ativos, inativos e pensionistas, com idade média geral 
dos grupos, remuneração, proventos e pensões médias aferidas, estratificação por sexo e 
separação do quadro do magistério das demais categorias funcionais. 
- Tabela identificando o número de anos que faltam para a inativação dos servidores. 
- Quadro estatístico com resumo das despesas gerais com pagamento de benefícios e valor 
médio dos mesmos; remuneração, proventos e pensões que formam a base das 
contribuições; taxa de risco considerada na avaliação e outros dados essenciais ao trabalho 
apresentado. 
- Bases técnicas utilizadas na avaliação atuarial (tábuas de serviço, taxa de juros, regimes 
financeiros utilizados e taxa de crescimento das remunerações). 
- Cálculo dos custos dos benefícios existentes e dos futuros benefícios e outros encargos. 
- Determinação do déficit técnico inicial.  
- Reservas Técnicas: benefícios a conceder e concedidos. 
- Análise dos bens garantidores das reservas técnicas. 
- Fixação das contribuições normais puras. 
- Determinação do déficit previdenciário, se houver, e apresentação de plano de amortização 
do passivo atuarial. 
- Projeção de receitas e despesas do Regime Próprio de Previdência para um período de 75 
anos. 
 

Embasamento legal: o trabalho deve observar o disposto na Emenda 
Constitucional Nº 20, de 16.12.98; na Emenda Constitucional N. 41, de 19.12.2003; na 

Emenda Constitucional N.° 47 de 05.07.2005; na Lei Federal Nº 9.717, de 27.11.98; Portarias 
Ministeriais ns.º 402 e 403, ambas de 10.12.2008:  Portaria  nº 21 de 16.01.2013  e demais 
leis e atos normativos aplicáveis. 
 
 
   Foram colhidos 04 (quatro) orçamentos, sendo:  
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   - TFG CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA EMPRESARIAL, CNPJ  nº 
07.476.494/0001-24, no valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais); 
   - LUMENS ATUARIAL, CNPJ nº 18.934.959/0001-60, no valor de 
R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais); 
   - FARDIN ASSESSORIA ATUARIAL, CNPJ nº 11.101.069/0001-28, 
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); e  
   - BRPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA, CNPJ 
nº 18.615.216/0001-27, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).  
 
   De acordo com os preços orçados, a empresa que cotou a  
menor proposta, foi a BRPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA, CNPJ 
nº 18.615.216/0001-27, sita na Av. Getúlio Vargas, nº 1151, sala 616, em Poro Alegre 
– RS, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 
 

O pagamento será efetuado após a conclusão dos serviços, 
mediante apresentação do respectivo documento fiscal. 

 
Assim, solicitamos seja analisada a possibilidade legal de 

contratação da mesma,  mediante dispensa de licitação, nos termos do disposto no art. 
24, inc. II, da Lei nº 8.666/93.  
    
   Estação, 04 de novembro de 2019. 
 
 
 

   Marisete Bernarda Serafini 
   Secretária Municipal de Fazenda e  
   Planejamento 
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Do: Gabinete do Prefeito 
Para: Procuradoria Geral 
Objeto: Solicitação de Parecer 

 
 

Solicito seja analisada a possibilidade legal de contratação 
de empresa  para prestação de serviços técnicos especializados, representados 
pela elaboração de avaliação atuarial, constando de laudo técnico atuarial e 
elaboração de Demonstrativo de Resultado de Avaliação Atuarial – DRAA, 
mediante dispensa de licitação, em razão do valor, nos termos do disposto no 
art. 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93. 
 
   Segundo informações repassadas pela Secretaria de 
Fazenda e Planejamento, a empresa que cotou a  menor proposta, foi a 
BRPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA, CNPJ nº 
18.615.216/0001-27, sita na Av. Getúlio Vargas, nº 1151, sala 616, em Poro 
Alegre – RS, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 
 

O pagamento será efetuado após a conclusão dos  serviços, 
mediante apresentação do respectivo documento fiscal. 

 
 

 
Estação, 04 de novembro de 2019. 

 
 
 

HUMILDES DE ALMEIDA CAMARGO 
Prefeito Municipal 
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Objeto: Parecer Jurídico 

Assunto: Dispensa de Licitação 

 

Vem a esta Procuradoria Jurídica para análise e parecer a questão referente 

à possibilidade legal de contratação da empresa BRPREV ASSESSORIA E 

CONSULTORIA ATUARIAL LTDA, CNPJ nº 18.615.216/0001-27, sita na Av. Getúlio 

Vargas, nº 1151, sala 616, em Poro Alegre – RS, para prestação de serviços técnicos 

especializados, representados pela elaboração de avaliação atuarial, constando de 

laudo técnico atuarial e elaboração de Demonstrativo de Resultado de Avaliação 

Atuarial – DRAA, mediante dispensa de licitação, em razão do valor, nos termos do 

disposto no art. 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93. 

 

Segundo dados repassados pela Secretaria de Fazenda e Planejamento, a 

avaliação atuarial compreenderá o cálculo correspondente ao universo dos 

servidores efetivos, dos inativos e  dos  pensionistas,  sujeitos  ao  Regime Jurídico  

Municipal.  

 

A avaliação atuarial deverá demonstrar as informações conforme exigências 

contempladas nas Portarias MPS nº 402 e 403, ambas de 10.12.2008 e nº 21 de 

16.01.2013 e alterações e, em especial, os seguintes aspectos: 

- Benefícios custeados pelo Regime Próprio de Previdência e considerados na 

avaliação atuarial. 

- Tabela demonstrativa dos servidores ativos, inativos e pensionistas, com 

idade média geral dos grupos, remuneração, proventos e pensões médias aferidas, 

estratificação por sexo e separação do quadro do magistério das demais categorias 

funcionais. 

- Tabela identificando o número de anos que faltam para a inativação dos 

servidores. 

- Quadro estatístico com resumo das despesas gerais com pagamento de 

benefícios e valor médio dos mesmos; remuneração, proventos e pensões que 
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formam a base das contribuições; taxa de risco considerada na avaliação e outros 

dados essenciais ao trabalho apresentado. 

- Bases técnicas utilizadas na avaliação atuarial (tábuas de serviço, taxa de 

juros, regimes financeiros utilizados e taxa de crescimento das remunerações). 

- Cálculo dos custos dos benefícios existentes e dos futuros benefícios e outros 

encargos. 

- Determinação do déficit técnico inicial.  

- Reservas Técnicas: benefícios a conceder e concedidos. 

- Análise dos bens garantidores das reservas técnicas. 

- Fixação das contribuições normais puras. 

- Determinação do déficit previdenciário, se houver, e apresentação de plano 

de amortização do passivo atuarial. 

- Projeção de receitas e despesas do Regime Próprio de Previdência para um 

período de 75 anos. 

 

Embasamento legal: o trabalho deve observar o disposto na Emenda 

Constitucional Nº 20, de 16.12.98; na Emenda Constitucional N. 41, de 19.12.2003; 

na Emenda Constitucional N.° 47 de 05.07.2005; na Lei Federal Nº 9.717, de 

27.11.98; Portarias Ministeriais ns.º 402 e 403, ambas de 10.12.2008:  Portaria  nº 

21 de 16.01.2013  e demais leis e atos normativos aplicáveis. 

 

Segundo informações repassadas pela Secretaria de Fazenda e 

Planejamento, a empresa que cotou a  menor proposta, foi a BRPREV ASSESSORIA 

E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA, CNPJ nº 18.615.216/0001-27, sita na Av. 

Getúlio Vargas, nº 1151, sala 616, em Poro Alegre – RS, no valor de R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais). 

 

O pagamento será efetuado após a conclusão dos serviços, mediante 

apresentação do respectivo documento fiscal. 
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A Administração Pública tem como regra geral para contratação a 

observância do princípio da obrigatoriedade do prévio processo licitatório (art. 37, 

inc. XXI, da CF). 

 

 No entanto, a própria Constituição Federal no artigo mencionado faz 

ressalva ao prever que nos “casos especificados na legislação” esse princípio 

poderá ser excepcionado. Assim é que o legislador federal, a quem competiu tratar 

de regras gerais sobre licitação, ao regulamentar essa norma constitucional na Lei 

Federal nº 8.666/90, elencou hipóteses que afastam a obrigatoriedade de licitação, 

abarcando-as em dois institutos, quais sejam, a dispensa e a inexibilidade de 

licitação. 

 

 A diferença entre ambas reside no fato de que na dispensa é possível a 

competição, ou seja, a feitura de propostas pelos interessados, facultado ao 

administrador, em hipóteses taxativas elencadas pelos arts. 17 e 24 da Lei 

8.666/90, que discricionariamente deixe de realizar o processo licitatório, ao passo 

que na inexigibilidade não há possibilidade de competição porque só há um 

objeto ou uma pessoa apta a atender as necessidades da administração (art. 25 da 

mesma lei).  

 

 Feitas essas delineações conceituais analisemos o caso em questão. 

 

O art. 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93, confere à Administração Pública a 

possibilidade de dispensa de licitação "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;” . 
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No caso em tela o valor total da contratação importará em  R$ 3.500,00 (três 

mil e quinhentos reais) e está dentro do limite estabelecido no inc. II, do art. 24 da 

Lei de Licitações. O pagamento será efetuado após a realização dos serviços, 

mediante apresentação do respectivo documento fiscal. 

 

A escolha da empresa encontra-se justificada, pois conforme orçamentos 

anexos, foi a que apresentou a menor proposta. 

 

Assim, entende-se configurados os requisitos do art. 24, inc. II e do art. 26, 

da Lei nº 8.666/93. 

 

 Com base no exposto, a Procuradoria Jurídica, S.M.J., emite parecer  

favorável à contratação em tela, mediante dispensa de licitação, com amparo no 

art. 24, inc. II, Lei nº 8.666/93, eis que atendidos os requisitos legais autorizadores. 

 

Contudo, à consideração superior do Prefeito Municipal. 

 

Estação, 05 de novembro de 2019. 

 

 

Flávia T. Klein Santolin 

Procuradora Geral do Município 

OAB/RS 28.125 
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JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  

 

- Contratada: BRPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA, CNPJ nº 

18.615.216/0001-27, sita na Av. Getúlio Vargas, nº 1151, sala 616, em Poro Alegre – 

RS.  

 

- Objeto: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos 

especializados, representados pela elaboração de avaliação atuarial, constando de 

laudo técnico atuarial e elaboração de Demonstrativo de Resultado de Avaliação 

Atuarial – DRAA, mediante dispensa de licitação, em razão do valor, nos termos do 

disposto no art. 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93. 

 

- Motivação: necessidade de observância ao disposto na Emenda Constitucional Nº 

20, de 16.12.98; na Emenda Constitucional N. 41, de 19.12.2003; na Emenda 

Constitucional N.° 47 de 05.07.2005; na Lei Federal Nº 9.717, de 27.11.98; Portarias 

Ministeriais ns.º 402 e 403, ambas de 10.12.2008:  Portaria  nº 21 de 16.01.2013  e 

demais leis e atos normativos aplicáveis. 

 

- Dotação orçamentária: - Órgão: 21 – Fundo de Previdência Social do Município - 

FPS ; 

- Atividade/Projeto: 2.086 – Manutenção das Atividades Administrativas do FPS; 

- 21.01.09.122.0032.2086.3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica. 

 

- Valor: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo o pagamento efetuado após 

a conclusão dos serviços, mediante apresentação do respectivo documento fiscal.  

 

- Previsão legal: Art. 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93 

 

Estação, 06 de novembro de 2019. 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2019 
 

 
 O Prefeito Municipal de Estação, no uso das atribuições  que lhe confere 
a legislação municipal, e  com amparo no  disposto no art. 24, inc. II,  da Lei nº 
8.666/93, com base no parecer emitido pela Assessoria Jurídica e na 
manifestação da Comissão Municipal de Licitações, resolve: 
 
 HOMOLOGAR, a seguinte: 
 

a)Dispensa de Licitação nº 13/2019: Contratante: Prefeitura 
Municipal de Estação; Contratada: BRPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA 

ATUARIAL LTDA; Objeto: prestação de serviços técnicos especializados, 

representados pela elaboração de avaliação atuarial, constando de laudo 
técnico atuarial e elaboração de Demonstrativo de Resultado de Avaliação 

Atuarial – DRAA; Valor: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); Base 
Legal: Art. 24, inc. II, Lei nº 8.666/93; Processo de Dispensa de Licitação 
nº 13/2019. HUMILDES DE ALMEIDA CAMARGO. Prefeito Municipal. 

 
b) Autorizar o empenho das despesas resultantes à conta da 
seguinte dotação orçamentária:  
 

- Órgão: 21 – Fundo de Previdência Social do Município - FPS ; 

- Atividade/Projeto: 2.086 – Manutenção das Atividades Administrativas 

do FPS; 

- 21.01.09.122.0032.2086.3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO, 06 de novembro de 2019. 
 
 
 

HUMILDES DE ALMEIDA CAMARGO 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

 


