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TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PROCESSO Nº 001/2020 

Fica dispensada de licitação na forma do art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, 
Decreto nº 9412/2018 e suas alterações posteriores á despesa abaixo especificada. 
 

OBJETO: Contratação de empresa visando assessoria e consultoria atuarial ao regime 
próprio de previdência do município de Planalto - PR, pelo período de 12 (Doze) meses 
em atendimento à obrigatoriedade prevista na lei 9.717/1998 e considerando os critérios 
atuariais previstos na portaria MPS nº 464/18 e instruções normativas nº 01 a 10/2018, 
conforme abaixo segue: 

Item Objeto Quant. Unid. Preço 
unitário 
mensal 

Preço total 

01 ✓ Realizar cálculo atuarial anual para 

reavaliar o Plano existente, de acordo com a 
legislação e regulamentos em vigor. 

✓ Apurar as Provisões Matemáticas 

correspondentes, bem como estabelecer o 
Plano de Custeio para o próximo exercício. 

✓ Apresentar o Demonstrativo de Projeções 

Atuariais de Receitas e Despesas 
Previdenciárias da LRF. 

✓ Preencher o DRAA - Demonstrativo dos 

Resultados da Avaliação Atuarial. 

✓ Apresentar um Relatório de Avaliação 

Atuarial detalhado. 

✓ Apresentar a Nota Técnica Atuarial, a ser 

encaminhada a Secretaria de Previdência 
Social. 

✓ Prestar as informações atuariais 

necessárias ao Tribunal de Contas do Estado. 

✓ Elaborar a projeção mensal das Provisões 

Matemáticas durante a vigência deste 
contrato. 

✓ Avaliar a rentabilidade mensal dos 

investimentos (meta atuarial) do Regime 
Próprio de Previdência. 

✓ Estudo da evolução da população de 

servidores ativos e inativos do Plano 
Previdenciário e da aderência das hipóteses 
atuariais utilizadas nas 

avaliações anuais. 

✓ Reavaliação dos resultados da avaliação 

anual e emissão de pareceres de impacto 

 
 
 
 
 

 
12 

 
 
 
 
 

 
Mes 

 
 
 
 
 

 
R$ 1.400,00 

 
 
 
 
 

 
R$ 16.800,00 
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atuarial, no caso de: 

➢ Mudanças significativas da massa de 

participantes (concursos públicos, conversão 
de vínculo de funcionários não efetivos em 
efetivos, etc). 

➢ Modificações no Plano de Cargos e 

Salários, com elaboração de propostas de 
reequilíbrio do plano se a modificação 
provocar algum desequilíbrio. 

➢ Alteração na legislação aplicável aos 

Regimes Próprios de Previdência no Brasil, 
como a reforma da previdência e nas normas 
aplicáveis as avaliações e avaliações 
atuariais. 

✓ Atendimento técnico atuarial ao RPPS, 

durante a vigência deste contrato, em caso de 
questionamentos do Tribunal de Contas, do 
Ministério da Previdência ou de qualquer 
outro tipo de auditoria. 
 Elaboração de propostas de financiamento 
com o objetivo de assegurar o equilíbrio 
financeiro e atuarial e como alternativa ao 
modelo atual: 
 Implantação de segregação de massas. 
 Plano de equacionamento por prazo em 
alíquotas adicionais ou aportes financeiros. 

➢ Repactuação do plano de custeio pela 

revisão dos prazos. 

  Redução do plano de equacionamento pela 
dação de bens, direitos e imóveis do 
município para o RPPS. 

  Elaboração de estudo técnico da aderência 
das premissas e hipóteses 

atuariais utilizadas nas avaliações atuariais 
do RPPS, para comprovação de sua 
adequação às características da massa de 
beneficiários do regime, observando a taxa de 
juros, crescimento real das remunerações e 
probabilidades de ocorrência de morte e 
invalidez. 
  Elaborar estudo específico da situação 
econômico-financeira e atuarial do RPPS, 
identificando as principais causas do déficit 
atuarial por meio do balanço de ganhos e 
perdas atuariais. 

 Elaborar cálculo da duração do passivo e 
assim definir a taxa de juros parâmetro para 
aplicação na próxima avaliação atuarial e na 
política de investimentos em consonância 
com a Portaria no 17/2019. 
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Elaborar estudo de viabilidade do plano de 

custeio, demonstrando que o ente público é 

capaz de honrar com as suas obrigações 

junto ao RPPS. 

Total Estimado: R$ 16.800,00 
 

EMPRESA: Luiz Claudio Kogut – Assessoria e Consultoria Atuarial- ME.  

CNPJ Nº 35.621.856/0001-69 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para cobertura das despesas decorrentes desta 
contratação serão utilizados recursos próprios do Fundo de Previdência do Município 
de Planalto, Provenientes da seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

DOTAÇÃO 

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

00050 16.001.09.272.0402.2001 3.3.90.39.00.00.00001 

 

VALOR TOTAL: R$ 16.800,00 (Dezesseis mil e oitocentos reais). 
 

PRAZO DE ENTREGA: O prazo máximo para a execução do objeto será de no máximo 
30(trinta) dias, após o recebimento da solicitação. 
 
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado na entrega do trabalho, com 
apresentação da respectiva nota fiscal. 
 
 

Planalto – Pr., 10 de Março de 2020. 
 
 

DILCE MARIA HOSDA 
Presidente FUNPREV de Planalto 
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