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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 006/2022/CONSELHO DELIBERATIVO

 
CONSELHO DELIBERATIVO
(Lei de Criação nº. 777/2017 Alterado pela Lei 839/2019).
ATA 006/2022
 
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo
realizada aos 06 (seis) dias do mês de junho 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, Gilmario Silva
de Goes, Renata de Oliveira Campos e Marinalva Gomes da
Silva, para tratar sobre a contratação de uma nova consultoria
previdenciária, após o Distrato amigável com a empresa
INOVE CONSULTORIA ATUARIAL, a qual desde o dia 01
(primeiro) de junho não presta seus serviços ao IPECAN. A
Superintendente Sra. Izolda Madella encaminhou ao jurídico
para análise de como proceder diante deste fato. Conforme
despacho jurídico entende que a Administração pode convocar
a segunda colocada, se entende que há conveniência
administrativa, como por exemplo, para evitar os custos e os
prazos adicionais derivados de uma nova licitação. Isso tem
amparo conforme art.24,§ XI da Lei 8.666/93: “É dispensável a
licitação, na contratação de remanescente de obra, serviço ou
fornecimento, em consequência de rescisão contratual, desde
que a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as
mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive
quanto ao preço, devidamente corrigido;”. No entanto, isso é
facultativo a administração, tendo em conta que a mesma pode,
ou não, realizar uma nova licitação se entender que deste modo
melhor atende ao interesse da administração. O interesse
público se sobrepõe ao interesse privado. Diante do despacho
jurídico a Superintendente encaminhou o oficio nº
014/2022/IPECAN, datado em 02 (dois) de junho do corrente
ano, para empresa EFICAZ CONSULTORIA E
ASSESSORIA, solicitando se há manifestação de interesse por
se tratar da segunda colocada, conforme Pregão Eletrônico Nº
001/2021 e em conformidade com o Termo de Referencia
constante no Processo Administrativo 036/2021. Diante disto,
o Conselho Deliberativo, por entender que o Instituto necessita
de assessoria previdenciária; assessoria na concessão de
benefícios e compensação previdenciária; estudos,
planejamento e realizações de eventos relacionados à RPPS –
Regime Próprio de Previdência Social (palestras) concorda por
unanimidade que seja convocada a segunda colocada, até
mesmo para evitar gastos com uma nova licitação e
prejuízo/atraso na demanda do Instituto. O Conselho ressalta
que se faz necessário o cumprimento dos itens discriminados
no Termo de Referencia citado, por parte da segunda colocada,
para que não ocorram transtornos futuros ao Instituto. Nada
mais a ser tratado, às 10h15min, 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
 
KELLY DAIANE GAVENDA
Secretária
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