
PREFETTURA MUN|C|PAL DE ESTAçAO - RS
Unidos, gerando desenvolvimento!

PAREGER JURíDICO

Processo de Licitação ..........: 05212022

Modalidade

Data de Abertura da Licitação.: 3110312022

Objetivo: .,.,: Contratação de empresa parc realização de assessoria de

investimentos ao RPPS de Estação registrada na VM conforme Resolução 3.92212010 e suas

alterações, bem como suporte técnico conforme as exigências da Lei 13.846/2019. DISPENSA DE

LtcrrAÇÃo $6t2022.

Nos termos do parágrafo único do Artigo 38 da Lei 8666/93 e suas alteraçÕes posteriores,

examinamos os termos e documentos referentes a abertura do presente processo licitatório.

A abertura desta licitação, assim como a lavratura dos documentos preliminares, obedeceu

ao determinado pela referida legislação.

Pelo preenchimento dos requisitos legais, aprovamos a abertura e os termos do presente,

opinando pelo prosseguimento deste processo licitatório, em seus demais tramites legais.

Art. 24, inc. ll, da Lei no 8.666i93 para outros serviços e compras de valor alé 10o/o (dez por

cento) do limite previsto na alÍnea "a", do inciso ll 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.

Prefeitura Municipal de Estação, em 31 de Março de 2022.

CEP: 99.930-000 - Estaçáo - RS

www.pmestacao.com.br

Rua Fiorelo Piazetta,95. Fone (54)3337-1166



PREFETTURA MUN|C\PAL DE ESIA çAO - RS
U nidos, gerando desenvolvimento!

TERMo DE HoMoLocnçÃo E ADJUDtcnçÃo DE PRocESSo DE DISPENSA

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições que lhe são suas alterações posteriores,

vista do parecer conclusivo exarado pela comissão permanente de licitações do Município, resolve:

01 - Homologar e adjudicar a presente licitação nestes termos:

a) Modalidade: Dispensa Pequeno Valor

b) Número: 03612022

c) Objetivo: Contratação de empresa para realização de assessoria de investimentos ao RPPS

de Estação registrada na VM conforme Resolução 3.92212010 e suas alterações, bem como suporte

técnico conforme as exigências da Lei 13.84612019, conforme termo de formalização de dispensa.

DTSPENSA DE LTCTTAÇÃO OSA\ZOZZ,

d) Fornecedores e ltens: REFERÊNCIA

Materiais/Serviços:

GESTÃO RISCO LTDA

Quantidade Descrição

12 Meses SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

Prestação de serviços de consultoria em investimentos e sistema online de investimentos (sgi)

e)ValorTotal pelo período de 12 meses: R$9,728,88 (NOVE MlL, SETECENTOS E VINTE E

otTo REAIS E oITENTA E OITO CENTAVOS)

f) Fundamentação legal: Art. 24,inc.ll, da Lei no 8.666/93 para outros serviços e compras de

valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "4", do inciso ll 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.

02 - Autorizar o Empenho das despesas resultantes na seguinte dotação orçamentária:

21 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - TPS

21.01 - RPPS NÃOAUTARQUIA

2.080 - MANUTENÇÃO OnS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FPS

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA

Prefeitura Municipal de Estação , em 3110312022

Rua Fiorelo Piazetta,
CEP: 99.930-000 - Estaçáo - RS

www.pmestacao.com.br

95. Fone'fí)3337-1166

Zimmermann



PREFETTURA MttNtCtpAL DE ESTAçÃO - RS
Unidos, gerando desenvolvimento!

TERMO DE FORMALTZAÇÃO DE LrCrrAçÃO

DISPENSA PEQUENO VALOR 03612022

Autorizo a presente dispensa de licitação com a(s) empresa(s) para a aquisição do(s)

seguinte(s) item(s):

CONtTAtAdA: REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA 14.261.603/0001-51

Objeto: Contratação de empresa para realização de assessoria de investimentos ao RPPS de

Estação registrada na VM conforme Resolução 3.92212010 e suas alterações, bem como suporte

técnico conforme as exigências da Lei 13.846/2019. DISPENSA DE LICITAçÃO $612022.

Dotações: 21 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICíP|O - FPS

21,01 . RPPS NÃOAUTARQUIA

2.080 - MANUTENÇÃO DAS ATTVTDADES ADMTNTSTRATIVAS DO FPS

3.3.90,39 - OUTROS SERVTÇOS DE TERCETROS - PESSOA JURÍDICA

Valor Total pelo período de 12 meses:

R$ 9.728,88 (NOVE MlL, SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E OITO

CENTAVOS)

Fundamentação Legal: Art. 24, inc. ll, da Lei no 8.666i93 para outros serviços e compras de valor

até 100/o (dez por cento) do limite previsto na alÍnea "a", do inciso ll 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.

Prefeitura Municipal de Estação, em 31 de Março de 2022.

Rua Fiorelo Piazetta, 95. Fone (54)3337-1166
CEP: 99.930-000 - Estaçáo - RS

www.Pmestacao.com.br

Prefeito Municipal
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RESUMO DA DISPENSA

Processo Número ...............: 05212022

Data da Licitação ..,...,......: 3110312022

Data da Homologação/Adjudicação: 31/03 12022

Modalidade ..: Dispensa Pequeno Valor Lei 8666/93

Fundamentação Legal:

Art.24, inc. ll, da Lei no 8.666/93 para outros serviços e compras de valor ate 10o/o (dez por cento)

do limite previsto na alínea "a", do inciso lldo artigo anteriore 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.

Objetivo:

Contratação de empresa para realização de assessoria de investimentos ao RPPS de Estação

registrada na VM conforme Resolução 3.92212010 e suas alterações, bem como suporte técnico

conforme as exigências da Lei 13,846/2019. DISPENSA DE LICITAçÃO 03612022.

Dotação:

21 .0 1 .09. 1 22.0032.2080. 3. 3, I 0. 39, 0 5. 00. 0 0

Vencedores:

REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA

ValorTotal pelo período de 12 meses:

R$ 9,728,88 (NOVE MlL, SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E OITO

cENTAVOS)

Zimmermann

Rua Fiorelo Piazetta, 95. Fone (54)3337-1166
CEP: 99.930-000 - Estação - RS

www.pmestacao.com.br


