
Pregão Eletrônico

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 

Termo de Julgamento de Recursos do Pregão Eletrônico

Nº 00026/2021 
 

Às 15:21 horas do dia 05 de outubro de 2021, após analisados e decididos os recursos do Pregão nº 00026/2021,
referente ao Processo nº 37972/2021, a autoridade competente, Sr(a) CARLOS EDUARDO MERLIN, ADJUDICA aos
licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado de Julgamento. 

**OBS: Itens sem recurso serão adjudicados pelo Pregoeiro e constarão do termo de adjudicação. 

 
Resultado do Julgamento de Recursos

Item: 1
Descrição: Consultoria e assessoria - econômico , financeira
Descrição Complementar: • Levantamento das peculiaridades da carteira de investimentos do Instituto de
Previdência dos Servidores do Município de Goiânia – GOIANIAPREV, visando à adequação e otimização de seus
ativos face as características de seu passivo apresentada na Avaliação Atuarial; • Enquadramento das aplicações nos
segmentos e artigos da Resolução CMN nº 3.922/2010, com alerta em casos de desenquadramento; • Rentabilidade
individual e comparativa – benchmarks – das aplicações financeiras de forma a identificar aquelas com desempenho
insatisfatório; • Análise de risco da carteira dos fundos de investimento; • Avaliação formal sobre aspectos técnicos:
de enquadramento, de risco e legal demandados pelo GOIANIAPREV diante das Instruções Normativas vigentes da
CVM, pertinentes a Fundos de Investimentos aplicáveis aos Regimes Próprios de Previdência Social-RPPS,
evidenciando os aspectos positivos ou negativos do investimento; • Marcação a mercado ou na curva da Carteira de
Títulos Públicos Federais permitindo a visualização de oportunidades de compra e venda; • Concentração de
investimentos por instituição financeira. Obs: Verificar descrição completa no Termo de Referência do edital
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 90.705,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %
Situação: Adjudicado com decisão

Adjudicado para: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA , pelo melhor lance de R$ 7.000,0000 .

 
Visualizar Recurso do Item 

 
Eventos do Item

Evento Data Observações

Adjudicado 05/10/2021
15:21:48

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,
CNPJ/CPF: 26.341.935/0001-25, Melhor lance: R$ 7.000,0000

Fim do documento


