
INSTITUTO I'E PREfIDTNCIT DO ;II UNI''iPI O
DEIBÁCI'EÍUBÁ TPMÀ
CNPJ : 0 1. 5 I A. 57ó/000 Ló I

ConsideÍâ.do que o lnstitlto dê Previdênciá sempre prôza pelo cumprimenio
da Lêgâldade e EÍciência. buscando sempre hanler € conduzÍ os processos
prévldenciános €m atendimentô à legislaçáo apl@da, e vsando aplicáÍ á
regLlãmênlação dada pelâ Le fêderâl no I796/1999 ê lâmbém pelas seguintes nôrmâs
.omo o Decreto n." 3.11299, Decrelo n." 3.217199, Poda.ia MPAS n.o 6.209/99 ê
outras normas fedêráis, Íâz-se necessáro a Compensação Prevdenciáriã quê devc
ocorer enlre rêoimês dê previdência socia, necessáro â párlir dô homênto em que
um trabahadôr higE dê Lm sslema de previdêncià social para oLtÍô, parindo do
slstema no quâlo tÍabalhador ingressou que é denôhinado Íegim€ instiludor, vindo do
regime dê Íllâção anleriorque é denomrãdô Íegim€ de orgem.

Considerando que a rompelsr!áo p'ev oe.crofla e rôrêser d pard .e\ rr.r
aó rêgme instiluidor pêlâs ôôntÍibuiçôes realizadas peo tábâhadÕr ao regime de
oÍgêm, sendo este repâss€ de vaiores.ealizado mensam6ntê, seguindo a ógie de
lnanciamerto do RGPS, para assm aterderâoArl 37o, da Conslituição Fêderêtoqua
bem versa sôbre o pÍincipro v nculante dâ eficiôncia da admirisráção púbtica surge a
necessidadê de contrataçâo por méiô de um processo administÉtvo com basê na Le
I666/93

Considerando que no ntu lo de at€nder ã detêÍhinação €gat, inÍormo q ue após
tomar conhecimenlô dâs noc€ssdades e prestáçáô dos serylços acma eencados,
oo!ed: cora(óe( 6r êrp esdr esDe.iát7ádd\ ro aao. pard assia cLrpí.ás
lormáldádes do Arl.26 Paráqrafó único, lnciso lll, da lei 6666/93 paÍa assim
fôrmalzãr a Conlratação de Pessoa jurídica abalxo istádá, para at€nder as
.ôcsssidades do kÉltútodê PÍêvidêôcia do Municipio de Abaeleluba/PA

GÂBINETE DO PRESIDENTE

ESCOLHÀ DO CONTRÂTADO:
Escolhê á êmprêsa abaixo lislada em face á pr€staaão de oulros sery Ços côm

re^oinê.ro "d'r.ír'óno. e lê100 soô d -e10r LotaÇáo oe p.eços obliôà pd.d r
prêstação dos seNiços objetô dessa contralaçâo, sugüo a contrátaçãô dà mesma a
émpÍ€sã DVALONI CONSULTORIA LTDA, pessoã iuridica de direito pÍivado, com
CNPJ n' 23.540.416/0908-06.

Determina a ôoniÍatação dâ pessoa juridica supÍacitada em tace da execuÉo
dos lÉbahos técnicos e profssionas de assessôria e consuttoria Prevtdencára, com
lécnicos que pôssLêm atuação proÍssionêl de condLtâ Írerulávet, iá deservovendô
nest,ê lrslilulo ê em oLtros trêbalhos PrevdenôiáÍios nos s€gumenlos Atlarial, supôrte
à Gesláô, e oulros rnerenles âos Regimes Próprios de Previdênciá Sôciâ], dêmonstÍã
âsslh sêgLraÕça pa.a a execuçãôdos tÍabalhos objelo dâ presénte contrataçáo

Oêlermina á veriícaçãodê dolaçâo orçamêntáriá, parâ qu€ €xistindo, possamos
conlalar com ô representanle da empresa ehvlàndo- hs a soticitação de documertos
necessários paÍa a Íormalização da contrátáção
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TêleÍons: (91) 3751 2999
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