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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 31/2020  
PROCESSO Nº 486/2020 

 
OBJETO – Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de elaboração de estudos 

atuariais visando diagnosticar a situação real do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS dos servidores 
públicos municipais de Francisco Beltrão – Pr., bem como para elaboração de anteprojeto e aprovação perante o 
Ministério da Previdência Social quanto à unificação dos fundos previdenciários, conforme as especificações 
abaixo:  

EMPRESA CONTRATADA: ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA 
CNPJ: 21.810.869/0001-71 
Item Código Especificação UN Quantidade Valor total 

R$ 

01 74592 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços para elaboração de 
estudos técnicos atuariais visando diagnosticar a situação real do Regime Próprio de 
Previdência Social – RPPS dos servidores públicos municipais de FRANCISCO 
BELTRÃO/PR, com elaboração de propostas de financiamento atuarial dos custos futuros, 
estudos para simular diferentes cenários financeiros e atuariais, bem como a prestação de 
serviços de assessoria técnica necessária para reestruturação do RPPS, que contemplam o 
estudo jurídico para definição da natureza jurídica mais adequada ao novo órgão gestor, 
elaboração de Anteprojeto de Lei prevendo adequado Plano de Benefícios e de Custeio e 
Estrutura Administrativa, em consonância com os novos pressupostos constitucionais e 
legais, criação ou adequação do Estatuto municipal; apoio técnico previdenciário e apoio à 
fiscalização e acompanhamento, com orientação e treinamento dos servidores do RPPS. 

SERV 1,00 48.000,00 

 

Valor total dos gastos com a Inexigibilidade de licitação nº 31/2020 R$ 48.000,00 
 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 
Considerando a Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de 

previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias (principalmente regras de idade, 
alíquota, benefícios); 

Considerando a Portaria nº 1348, de 03 de dezembro de 2019, que dispõe sobre parâmetros e prazo até 
31 de julho de 2020, para atendimento das disposições do artigo 9º da EC nº 103/2019, para Estados, Distrito 
Federal e Municípios comprovarem a adequação de seus Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS e emissão 
do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP; 

Considerando que a Lei Municipal nº 3141/2004 que dispõe sobre o RPPS do Município de Francisco 
Beltrão, dispondo acerca da natureza e das características dos benefícios previdenciários, e do respectivo regime 
de custeio; 

Considerando a Lei Municipal nº 3334/2005 – Art. 133- Fica criado o Fundo Previdenciário do Grupo 
A (Plano Financeiro) e o Fundo Previdenciário do Grupo B (Plano Previdenciário); 

Extrato Bancário apresenta saldo em 30/06/2020: Plano Financeiro R$ 1.698.915,48 e R$ 398.586,19 
(Compensação Previdenciária) e Plano Previdenciário R$ 99.052.314,47; 

Diante do exposto acima, faz-se necessário à contratação de empresa, para diagnosticar a situação do 
Prevbel, simulação de possíveis adequações e elaboração de planejamento para a gestão e financiamento atuarial e 
atendimento da legislação.   

Os recursos orçamentários estão previstos nas contas: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte Saldo orçamentário R$ 

430 03.002 04.122.0404.2004 3.3.90.39.05.00 000 1.129.843,86 
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Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente inexigibilidade de licitação são 
próprios do Município.  

 A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa ACTUARY 
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.810.869/0001-71, estabelecida Avenida 
Presidente Kennedy, nº. 2999, salas 08 e 09, Bairro Água Verde, CEP 80.610-010, na cidade de Curitiba – Pr., 
considerando o que consta no Artigo 25, inciso II, da Lei de Licitações nº 8.666/93. 

 A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 
Jurídica do Município. 
 

Francisco Beltrão, 07 de agosto de 2020. 
 
 

Nileide T. Perszel 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
 

De acordo com a inexigibilidade de licitação nº 31/2020, em 07 de agosto de 2020. 
 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 

 

 


