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ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE

RONDÔNIA 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA 

ATA 005/2022/CONSELHO DELIBERATIVO

 
CONSELHO DELIBERATIVO
(Lei de Criação nº. 777/2017 Alterado pela Lei 839/2019)
 
ATA 005/2022
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo
realizada aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio do ano de
2022, ás 09h00min, na sala de reuniões do INSTITUTO DE
PREVIDENCIA – IPECAN/CNRO. Reuniram-se os membros
deste Conselho, sendo: Edson Gonçalves da Silva, Kelly
Daiane Gavenda, Ednelson de Oliveira Moreira, Francieli de
Ariquemes Paim de Lima, Renata de Oliveira Campos e
Marinalva Gomes da Silva, para tratar sobre os serviços
prestados pela consultoria previdenciária da empresa INOVE
CONSULTORIA ATUARIAL, a qual os serviços
desempenhados não estão atendendo as necessidades do
Instituto, conforme apresentado pela Superintendente no
relatório apresentado a este Conselho em 09/05/2022. Diante
disto, este conselho solicitou no dia 10 (dez) de maio do
corrente ano, através do Oficio nº
001/2022/CONSELHODELIBERATIVO/IPECAN, uma
análise contratual em relação ao não cumprimento dos
requisitos especificados no Contrato Administrativo Nº
006/2021 e no Termo de Referência datado em 11 (onze) de
maio de 2021. Sugeriu rescisão do contrato havendo possíveis
perdas/prejuízos ao Instituto. Diante deste questionamento feito
pelo Conselho Deliberativo o Instituto através da
Superintendente notificou a empresa INOVE. Em 20/05/2022 a
empresa INOVE encaminhou ao IPECAN uma manifestação
em relação a Notificação 001/2022-IPECAN. Em suas
alegações, conforme verificado a empresa não reconhece as
falhas apontadas pelo Instituto. Conforme relatado e
demonstrado pela Superintende a empresa não esta atendendo
as demandas constantes no termo de referencia e no contrato.
Foi relatado pela superintendente que, a pedido do Senhor
Romulo, da empresa INOVE a mesma participasse de uma
reunião que ocorreu dia 23/05/2022 ás 16 horas . A
superintendente relatou que nesta reunião e conversa pelo
telefone a empresa sugeriu uma rescisão amigável. Disse que
solicitou que a empresa encaminhasse o pedido da rescisão
amigável. Assim, através do oficio nº 007/2022 solicitou que
este conselho se reunisse para deliberação a cerca da proposta
encaminhada em 24/05/2022 pela empresa inove pelo email:
matheus.nobrega@inove-a.com.br, que propôs rescisão
amigável do contrato administrativo nº 006/2021. O qual
informa que a rescisão amigável implica do lado da INOVE a
renúncia de seu direito de integral cumprimento do prazo de
vigência do contrato administrativo, e do lado do IPECAN o
reconhecimento da não adequação da aplicação de quaisquer
penalidades administrativas oriunda da execução do presente
contrato administrativa. Acordado anteriormente ao email por
via telefone e videoconferência com a Superintendente Sra.
Izolda Madella. Diante disto, o Conselho Deliberativo, por
entender que a rescisão amigável atende as partes interessadas,
por meio de votação unanime decidiu por rescisão do contrato
com a empresa citada, a partir do dia 31 (trinta e um) de maio
de 2022. Nada mais a ser tratado, às 10h06min, a reunião foi
encerrada. A presente ata segue assinada pelo Presidente e pela
secretaria. Os demais membros assinam em lista que segue
anexa.
 
EDSON GONÇALVES DA SILVA
Presidente



06/06/2022 10:15 Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia

https://www.diariomunicipal.com.br/arom/materia/A94D5B62/03AGdBq25FFgUBbOvIs8GknQoEpGVwHeBEJTmEO1q5YpUU9WnAyYrPnmztuxa… 2/2

 
KELLY DAIANE GAVENDA
Secretária
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