
 

 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA 

 
 
Processo Administrativo Nº 0115/2021 -IL 
Inexigibilidade Nº 0006/2021 - IL 
 

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 
 

O Prefeito de Arroio Trinta, senhor Alcidir Felchilcher, considerando a decisão proferida 

pela Comissão designada através do Decreto nº DECRETO Nº 2151, de 14 de junho de 2021., 

bem como o parecer favorável emitido pela assessoria jurídica, e tendo constatado que o 

procedimento atendeu à legislação pertinente em toda sua tramitação, com fundamento no Art. 

43º, VI da Lei 8.666/93, resolve: 

RATIFICAR a presente Inexigibilidade, do tipo Menor preço Por item, embasada no 

Art. 25, inc. II da Lei 8.666/93 e tendo como objeto Contratação de empresa especializada em 

prestação de serviço de Consultoria Técnica para a implantação do Regime de Previdência 

Complementar dos servidores públicos (RPC), em observância a aplicação da Emenda 

Constitucional nº 103/2019., nestes termos: 

Proponentes que apresentaram o menor preço e seus respectivos itens:  

 

 1501 - Krause Consultores Associados S/S LTDA (03.448.633/0001-55) 

Item Material/Serviço Unid. 
medida 

Quant Valor 
unitário 

(R$) 

Valor 
total (R$) 

1 36673 - Serviço de 
Consultoria Técnica para a 
implantação do Regime de 
Previdência Complementar 
dos servidores públicos 
(RPC). 
DA ESPECIFICAÇÃO DOS 
SERVIÇOS  
 a) Análise da legislação 
municipal de instituição do 
Regime Próprio;  

SV 1  
16.800,00 

 16.800,00 



 b) Proposição e/ou análise do 
Projeto de Lei do Ente 
Federativo que instituirá o  
Regime de Previdência 
Complementar dos servidores 
públicos (RPC), com sua  
apresentação para a 
Administração Direta e 
Câmara de Vereadores (01 
reunião,  presencial ou on-
line);   
c) Realização de curso de 
capacitação on-line para o 
Grupo de Trabalho do ente  
federativo, que irá realizar a 
seleção da Entidade Fechada 
de Previdência  
Complementar, com duração 
de 04 horas (* Caso o ente 
promova acordo de  
cooperação com outra unidade 
federativa, o treinamento 
poderá ser realizado de  forma 
presencial);   
d) Assessoria na especificação 
de requisitos técnicos e 
econômicos mínimos a serem  
apresentados no processo de 
seleção da EFPC;   
e) Assessoria na elaboração do 
Edital de Seleção de Entidade 
Fechada de  Previdência 
Complementar;   
f) A análise do Regulamento 
do Plano apresentado pela 
EFPC, Estatuto e Convênio  de 
Adesão para fins de seleção;  
g) Análise dos requisitos 
apresentando pelas EFPCs 
com quadro comparativo para  
fins de escolha pelo Grupo de 
Trabalho do Ente, ressalvada a 
realização da análise  das 
carteiras de investimentos das 
entidades;   
h) Assessoramento ao Grupo 
de Trabalho do Ente 
Federativo, no processo de  



escolha da Entidade Fechada 
de Previdência Complementar, 
por até 03 reuniões (on line 
e/ou presencial), com duração 
de até 02 horas, cada uma;  
 i) Assessoramento nos 
procedimentos de envio do 
Convênio de Adesão para 
registro  na Secretaria de 
Previdência/PREVIC 

Valor Total  16.800,00 
 

Emita-se a nota de empenho ou, sendo o caso, o respectivo contrato, publicando-se em 

seguida.  

 
 

Arroio Trinta - SC, 31/08/2021. 
 
 
 
 

Alcidir Felchilcher. 
Prefeito de Arroio Trinta. 

 
 

 


