
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
REFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA BOA VISTA 

TERRA DE LUTA E FE
“DOE ORGAOS, DOE SANGUE:SALVE VIDAS'’

TERMO DE INEXIGIBILIDADE

Processo de Incxigibilidadc de Licita^ao n" 002/2022

Do Objeto: Contrata9ao de empresa especializada em capacita^ao para analise de 
requerimentos do de compensa^ao previdenciaria.

ESPECIFICACOES TECNICAS

Procedimento de analise de requerimentos de compensa^ao financeira encaminhados 
tanto pelo Regime geral de previdencia social (RGPS) quanto por regimes proprios de 
previdencia social (RPPS), considerando as funcionalidades do sistema de compensa^ao 
disponiveis no novo comprev.

Verifica9ao de requerimentos que se encontram para analise pelo proprio municipio ate 
o maximo de 10 requerimento, previamente indicados pelo contratante.

Demais Criterios conforme Termo de Referencia em anexo.

Do Contratado: DPM EDUCAgAO LTDA
Endere9o: AV PERNANBUCO 1001, NAVEGANTES, PORTO ALEGRE-RS

Do Valor e do Pagamento: A presente Contrata9ao importa o valor de R$ 5.970,00 (cinco mil 
novecentos e setenta reais).

Da Justificativa O sistema de compensatSo previdenciaria - COMPREV, possibilita a Compensate 

Previdenciaria entre o RGPS e os Regimes Proprios de Previdencia Social (RPPS), ou seja, e urn acerto de contas 

entre o Regime Geral de Previdencia Social (RGPS) e os Regimes Proprios de Previdencia Social (RPPS). Os 
Municipios, ao atenderem o preceito constitucional, instituindo o RPPS, geram o direito de 

se compensar financeiramente com o RGPS e RPPS.
O sistema de compensate previdenciaria nao estava sendo alimentado por nosso municipio a bastante 

tempo, porem, com o Decreto n° 10.188/2019 nos termos do art. 25 do Decreto 10.188, de 2019, os 

entes federativos deverao comprovar a celebragao do termo de adesao e do contrato previstos no § l9 

do art. 10 desse decreto, ate 31 de dezembro de 2021, sob pena de ficarem sem o Certificado de 

Regularidade Previdenciaria - CRP. Em dezembro de 2021 foi celebrado o termo de adesao e o 

contrato com a Dataprev para utiliza9ao do sistema.

A partir do Decreto n9 10.188/2019, vem sendo trabalhado urn novo sistema para a efetiva9ao 

da compensagao previdenciaria entre o Regime Geral e os Regimes Proprios, e os Regimes Proprios 

entre si, chamado Novo COMPREV.

Recentemente a Prefeitura Municipal juntamente com o conselho Municipal do RPPS nomeou 

o Analista Comprev, conforme portaria n9 089/2022 de 13 de Janeiro de 2022. O analista sera
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responsavel por todo o sistema Comprev, desde a insergao dos requerimentos, analises e cumprir as 

exigencias propostas no sistema.

Saiientamos que a pessoa indicada nao possui conhecimento do sistema Comprev, por nao ter 

tido nenhum contato com o mesmo ate entao, e como ninguem na prefeitura tinha conhecimento 

previo do sistema ou capacita^ao, foi disponibilizado ao analista Comprev o curso WORKSHOP NOVO 

COMPREV - Trabalhando com o novo sistema. No curso foi apresentado como e o funcionamento e a 

operafao do novo sistema, sendo voltado para a sua operacionalizagao. Porem, nao foi detalhada a 

questao de analise de requerimentos.

De acordo Portaria SEPRT/ME n? 15.829 de 2020:

Art. 45 Nos termos do § 89 do art. 11 do Decreto n^ 10.188, de 2019, a partir de de Janeiro 

de 2022, os requerimentos de compensa^ao financeira apresentados pelos regimes instituidores 

deverao ser analisados pelos regimes de origem em ate 1.080 (mil e oitenta) dias, sob pena de incidir 

a mesma atualiza^ao dos valores dos recolhimentos em atraso de contribui^Ses previdenciarias 

arrecadadas pelo RGPS aos requerimentos que ultrapassarem esse prazo.

§19 O prazo para analise dos requerimentos previsto no caput sera reduzido para:

I - 540 (quinhentos e quarenta) dias, em 2023;

II - 360 (trezentos e sessenta) dias, em 2024;

III -180 (cento e oitenta) dias, em 2025; e

IV - 90 (noventa) dias, a partir de 2026.

§29 A Secretaria Especial de Previdencia e Trabalho podera estabelecer, observado 0 disposto 

no §89 do art. 11 do Decreto n9 10.188, de 2019, prazos inferiores aos previstos no caput e no § l9, 

para analises dos requerimentos relatives aos beneficios concedidos a partir de 2022.

§39 Para efeitos do caput, serao aplicados:

I - a taxa referencial do Sistema Especial de Liquida^ao e Custodia - SELIC para titulos 

federais, acumulada mensalmente, calculada a partir do primeiro dia do mes subsequente ao 

vencimento do prazo ate o mes anterior ao do pagamento; e

II - a taxa de um por cento no mes do pagamento

§49 O previsto neste artigo se aplica £ compensa^ao financeira entre 0 RGPS e os RPPS e dos

RPPS entre si.

Considerando 0 prazo para 0 ano de 2022 que e de 1080 dias, temos varies requerimentos a 

serem analisados que ultrapassam esse periodo, o que ocasionara em multas e a atualiza^ao dos 

valores a serem pages de acordo com a taxa Selic.

Logo abaixo, tabela de requerimentos solicitados pelo RGPS:
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Logo abaixo, tabela de requerimentos solicitados pelo RGPS:

Dt. Criasao Requerimento Dias na Situa^oMatriculaCPF
12/09/2011 
27/05/2015 
23/11/2015 
12/02/2016 
13/11/2018 
13/11/2018 
21/02/2019 
26/09/2019

12444766091
17009286000
14147602053
22925198015
27334198034
45514577015
88948153072
32383886068

0 3830
24713310
22952356

515 2212
3174 1177

10316 1177
6521 1110
4758 888

Como se pode observer, na sua grande maioria os requerimentos ultrapassam os 1080 dias, e a 

cada dia que passa sem analise aumenta o valor a ser pago, decorrente das multas e taxas por atraso.

Informamos que o Analista Comprev nao possui conhecimento tecnico e nem conhece os 

procedimentos, bem como os calculos, proje^oes financeiras e as disposi^oes constitucionais e legais 

quanto a analise de requerimentos, isso se da pelo fato de ser uma atribuifao recente e de nao termos 

nenhuma pessoa que estivesse operando o sistema Comprev anteriormente ou com conhecimento 

relacionado ao sistema e a analise.

Diante do exposto, se faz necessario a capacitate do analista Comprev, atraves de curso para 

analise da compensate previdenciaria com a maior brevidade possivel, tendo em vista que, o tempo 

esta decorrendo para an^lises dos requerimentos em atraso, ocasionando multas e taxas e a cada dia 

que passa esses valores aumentam.

Portanto, segue anexo o or^amento do curso, e refor$amos a importancia do mesmo, pois nao 

temos a qualificato necessaria para essa analise e a cada dia que passa aumenta os dias, e 

consequentemente as multas e taxas para o pagamento dessas compensates.

Do Fundamento Legal: Art. 25, inciso I, da Lei 8.666/93 de 21 de Junho de 1993 e altera9oes 
poster! ores.

Fazem parte deste documento:
Anexo I - Termo de Referencia 
Anexo II - Minuta de Contrato.

Santana da Boa Vista, 19 de abril de 2022.

End.: Rua Independencia, 374 - Fone/Fax (0xx53) 3258-1350 
CNPJ n°. 88.141.460/0001-80 - CEP: 96.590-000 - Santana da Boa Vista - RS
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Comissao de Licitagao:
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Fernandat^Paliga^aa Rosa
Q

/

AdalWerto r anas Nunes

Veridiana Lopes de Sousa

End.: Rua Independencia, 374 -Fone/Fax (0xx53) 3258-1350 
CNPJ n°. 88.141.460/0001-80 - CEP: 96.590-000 - Santana da Boa Vista - RS




