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Volatilidade Ativos de Renda Fixa

Fundo 12 meses
Desde o 

início
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RF LP 19,71% 12,53%

FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 12,76% 7,96%

FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 5,95% 4,26%

FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP -% 4,88%

FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LP 0,33% 0,20%

FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 0,34% 0,29%

FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 5,00% 3,05%

FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,55% 0,49%

FI CAIXA BRASIL IRF M TITULOS PUBLICOS RF LP 5,99% 3,82%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP 4,08% 2,75%

FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF 9,19% 8,24%

BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI 6,22% 4,41%

CDI 0,07 0,4

Gráfico de Risco X Retorno



Fundo
12 

meses
Desde o 

início
FIC FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR 43,38% 38,85%

FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS 38,43% 19,90%

FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO 46,46% 23,30%

FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL 58,99% 30,62%

FIA CAIXA CONSUMO 44,58% 22,95%

ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI 40,85% 21,68%

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI 42,71% 27,12%

BAHIA AM VALUATION FIC FIA 43,49% 22,88%

FIC FI CAIXA CAPITAL PROT BOLSA VALORES MULT 1,76% 1,83%

FIC FI CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP 7,73% 2,92%

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 28,47% 18,57%

Gráfico de Risco X Retorno

Volatilida Ativos de Renda Variável



Mês

Contribuição do 

Servidor 

Ativos/Aposentados

Contribuição 

Patronal

Rendimento de 

Aplicação

Compensação 

Previdenciária
Outras  receitas

Aporte para cobertura 

do déficit atuarial- 

Municipio

Aporte para cobertura 

do déficit atuarial - 

Câmara

Taxa de administração Total Geral

JANEIRO 49.118,04 188.665,91 1.835.702,25 354.031,38 11.444,20 2.004.444,16 27.593,33 1.700,00 4.472.699,27

FEVEREIRO 1.204.390,77 2.396.669,32 -511.823,17 369.889,11 28.760,39 2.004.444,16 27.593,33 5.519.923,91

MARÇO 1.228.154,10 2.438.567,09 -13.802.790,55 369.889,11 83.075,57 2.004.444,16 27.593,33 -7.651.067,19

ABRIL 1.298.560,43 2.571.726,45 4.672.886,15 349.409,13 11.991,66 2.004.444,16 27.593,33 10.936.611,31

MAIO 1.308.156,49 2.591.145,41 5.532.784,62 367.205,34 12.011,63 2.004.444,16 27.593,33 11.843.340,98

JUNHO 1.313.954,75 2.602.568,41 5.123.035,09 1.011.006,80 12.083,42 2.004.444,16 27.593,33 12.094.685,96

JULHO 1.326.233,20 2.600.362,17 7.239.271,42 376.719,69 12.189,34 2.004.444,16 27.593,33 13.586.813,31

AGOSTO 1.663.722,37 2.591.336,67 -2.377.898,15 379.975,86 12.256,42 2.009.276,66 22.760,85 4.301.430,68

SETEMBRO 1.659.745,89 2.587.707,19 -3.291.576,10 380.105,20 18.702,65 2.009.276,66 22.760,84 3.386.722,33

OUTUBRO 0,00

NOVEMBRO 0,00

DEZEMBRO 0,00

TOTAL 11.052.036,04 20.568.748,62 4.419.591,56 3.958.231,62 202.515,28 18.049.662,44 238.675,00 1.700,00 58.491.160,56

Mês Aposentadorias Pensões Salário maternidade Auxilio doença
Compensação 

Previdenciári ao RGPS

Despesas 

administrativas
Total Geral

JANEIRO 3.925.289,44 308.017,13 3.385,03 0,00 12.061,28 1.700,00 4.250.452,88

FEVEREIRO 3.933.509,80 312.174,36 110.103,64 183.145,62 10.271,85 4.549.205,27

MARÇO 4.112.982,87 314.444,59 121.548,12 137.682,99 10.271,85 4.696.930,42

ABRIL 4.139.415,91 314.444,59 107.633,23 230.825,42 10.271,85 4.802.591,00

MAIO 4.161.212,11 314.444,59 0,00 0,00 33.721,98 4.509.378,68

JUNHO 4.200.343,43 316.023,40 0,00 0,00 14.503,85 4.530.870,68

JULHO 4.236.830,36 308.312,97 0,00 0,00 12.155,12 4.557.298,45

AGOSTO 5.943.479,37 442.159,64 0,00 0,00 12.155,12 6.397.794,13

SETEMBRO 4.307.745,37 324.646,13 0,00 0,00 12.155,28 4.644.546,78

OUTUBRO 0,00

NOVEMBRO

DEZEMBRO 0,00

TOTAL 38.960.808,66 2.954.667,40 342.670,02 551.654,03 127.568,18 1.700,00 0,00 0,00 42.939.068,29

Servidores Ativo                              3.273 178.886,12

Servidores inativos 1.074                            368.947.005,19            

Pencionista                                 147 369.125.891,31Saldo Bancário atual

Saldo Consignações  saldo em 30/09/2020

Receitas e Despesas -Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV

 Receita 2020

Despesas 2020

Investimentos  e aplicações  



 
TERMO DE REFERÊNCIA 

Solicitação nº 1/2020 
 

PROPONENTE: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. EPP, inscrita no CNPJ 
sob o nº 26.341.935/0001-25, com sede na Av. Angélica, nº 2.503, Conj. 75, Bairro 
Higienópolis, cidade de São Paulo/SP, CEP 01227-200. 
 

1. DO OBJETO 
 
1.1 Contratação através de processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO de empresa 
devidamente habilitada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), para prestação de 
serviços de Assessoria Financeira e Consultoria em investimentos de recursos do Regime 
Próprio de Previdência Social - RPPS, contando com ao menos um responsável técnico, 
devidamente habilitado na CVM como Consultor de Valores Mobiliários, objetivando 
monitorar o desempenho, o enquadramento, a diversificação, a dispersão e o risco da carteira 
de investimento do TOLEDOPREV, auxiliar na avaliação quantitativa de qualidade e risco 
dos produtos oferecidos para aplicação dos recursos financeiros, bem como dos ativos que 
compõem os fundos de investimentos, inclusive de fundos investidos por estes fundos, sob a 
gestão do Comitê de Investimentos e pelo Gestor de Recursos do TOLEDOPREV, 
disponibilizando as informações definidas no item 6 e seus subitens.  
1.2 A empresa contratada deverá disponibilizar sistema proprietário em plataforma web que 
possibilite ao TOLEDOPREV o acompanhamento da alocação de seus investimentos nos 
fundos onde estes forem aplicados conforme normas estabelecidas na Política de 
Investimentos e na Legislação em vigor. 
1.3 O objeto deverá ser executado em estrita observância das normas da CVM inclusive da 
INCVM nº 592/217 e Resolução CMN 3922 e alterações, e as análises fornecidas deverão ser 
isentas e independentes. 
1.4 Elaboração de Estudo de ALM (Asset Liability Management), buscando atender tanto as 
exigências do Manual do Pró Gestão versão 3.1, item 3.2.6, quanto subsidiar a elaboração da 
Política de Investimentos anual do TOLEDOPREV. 
 
2.  JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
2.1 O TOLEDOPREV gere integralmente seus investimentos através de um Comitê de 
Investimentos, que faz a gestão própria de todos os recursos financeiros, tendo caráter 
deliberativo as suas decisões. 
2.2 Com o crescimento do patrimônio do TOLEDOPREV, de aproximadamente R$ 400 
milhões de reais, e, diante da necessidade de construir uma carteira de investimentos com 
produtos cada vez mais diversificados, e ante o refinamento das aplicações que devem ter um 
controle cada vez mais elevado, vide a complexidade das estruturas envolvidas no desenho 
dos modelos de investimentos disponíveis no mercado, bem como ao elevado modelo de 
gestão e responsabilidades agora exigido pela Lei 9.717/1998, se faz necessária a 
implementação de uma estrutura de análise e acompanhamento ainda mais efetiva e robusta, 
que demanda a contratação de uma empresa especializada que disponibilize sistema 
informatizado em ambiente WEB (Plataforma) e auxilie no acompanhamento do mercado, na 
análise dos cenários econômicos, na abertura das carteiras dos fundos de investimentos (FICs 
e FIs) em formato XML da ANBIMA, no controle de enquadramentos perante a Resolução do 
Conselho Monetário Nacional (CMN) vigente e da respectiva Política de Investimentos do 
TOLEDOPREV, aderente a avaliação de risco de mercado (VaR = Value at Risk) de cada 
fundo de investimento e das carteiras consolidadas para cada um dos seguimentos previstos na 



 
Resolução do CMN vigente, e cujos riscos sejam fixados na Política de Investimentos da 
unidade gestora, e na elaboração de estratégias de alocação com base em Estudo de ALM 
(Asset Liability Management), tendo em vista os ditames do Manual do Pró Gestão versão 
3.1, item 3.2.6, a fim de garantir uma gestão eficiente dos recursos investidos, buscando 
cumprir o preceito constitucional da busca e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do 
TOLEDOPREV. 
2.3 A contratação da LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. EPP justifica-se ainda, 
por apresentar o MENOR PREÇO global entre 4 (quatro) propostas apresentadas por 
empresas que prestam serviços especializados na área de Assessoria Financeira Consultoria 
em Investimentos para RPPS e elaboração de Estudo de ALM, assim como possui vasta 
experiência profissional nestas áreas devidamente comprovada por meio de atestados 
previamente apresentados.  
 
3. DO VALOR  
3.1 O valor anual para prestação de serviços de Assessoria Financeira e Consultoria em 
investimentos de recursos do RPPS a ser pago pelo TOLEDOPREV à CONTRATADA será 
no montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais) pelo periodo de 12 (doze) meses, sendo o valor 
mensal de R$ 1.000,00 (hum mil reais);  
3.2 Para a elaboração de Estudo de ALM (Asset Liability Management), o 
TOLEDOPREV pagará o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em parcela única;  
3.3 No preço total estabelecido, devem estar incluídos todos os custos e despesas 
(impostos, taxas, seguros, frete, e outros encargos decorrentes) envolvendo prestação de 
serviços durante todo o período de vigência contratual. Também deverão estar inclusas todas 
as despesas de eventuais viagens e hospedagem de técnicos da CONTRATADA, não sendo 
admitida, em hipótese alguma, a inclusão posterior de qualquer despesa adicional, a qualquer 
título e a qualquer tempo. 
 
4. DA JUSTIFICATIVA DE VALOR 
 
4.1 Considerando as 4 (quatro) pesquisas de preços anexas, realizada pela Diretora Executiva 
do TOLEDOPREV, Roseli Fabris Dalla Costa, sendo que duas empresas apresentaram 
proposta no valor global, por inviabilidade na segregação dos produtos, e, duas empresas 
apresentaram proposta detalhada de valor por serviço. 
4.1.1 Ainda, foi efetuado pesquisa no Banco de Preços, como referência do preço praticado no 
mercado. 
4.1.2 A proposta selecionada foi a de MENOR VALOR GLOBAL, da empresa LDB 
CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA – EPP, conforme descrição no quadro abaixo. 
 

Código Descrição do Produto Unid Quant 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
 R$ 

54925 

Contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços na área de 
investimentos em Regime Próprio de 
Previdência Social – RPPS.  

1 12  1.000,00 12.000,00 

54926 
Elaboração anual de Estudo ALM 
(Asset Liability Management). 

1 1  3.000,00   3.000,00 

 
 



 
5. DO AMPARO LEGAL 
 
O Amparo Legal: Inciso II, do Artigo 24, da Lei Federal nº 8666/93, prevê como dispensável 
a licitação cujo valor para compras corresponda até 10% (dez por cento) do previsto no artigo 
23, inciso II, alínea ‘a’.  
 
6.1 ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
6.1.1 Auxiliar na elaboração da Política de Investimentos anual do TOLEDOPREV apontando 
tecnicamente o que deve ser previsto na mesma, para manter a sua integridade, bem como 
manter avaliação permanente sobre eventuais correções, adequações e acréscimos que devam 
ser objeto de implementação, presente ou futura, mantendo relatórios mensais sobre o seu 
cumprimento e providências. 
6.1.2 Assessoramento na elaboração de edital de credenciamento, atendendo as exigências da 
SPREV, bem como orientação e suporte para o correto credenciamento de instituições 
financeiras e fundos de investimentos. 
6.1.3 Realizar mensalmente videoconferência com o TOLEDOPREV para avaliar o cenário e 
a carteira de investimentos, devendo ainda:  
a) Opinar sobre a necessidade e oportunidade de realizar movimentações ao longo do mês, 
indicando o benchmark que deve resgatar e aplicar; 
b) Opinar sobre aplicação dos recursos novos do TOLEDOPREV; 
c) Observar a necessidade de aderência da carteira atual à Política de Investimentos e ao 
Estudo ALM; e 
d) Tratar das demandas diversas feitas pelo TOLEDOPREV. 
6.1.4 Após a reunião o consultor deverá enviar, por e-mail, um resumo sucinto e objetivo das 
suas opiniões e das tratativas efetuadas, podendo encaminhar anexo pareceres, apresentações 
ou documentos diversos que embasaram a opinião. 
6.1.5 Fazer duas visitas presenciais ao TOLEDOPREV, quando solicitado, com as custas por 
conta da CONTRATADA. Sendo uma para apresentação e discussão sobre cenário e 
conceitos econômicos e outra visita para verificação in loco dos procedimentos formais 
executados pelo TOLEDOPREV. 
6.1.6 Disponibilizar Sistema Informatizado em ambiente WEB (Plataforma) com login e 
senha para o RPPS poder acompanhar sua carteira de investimentos com os seguintes 
requisitos mínimos: 
a) Controle de acesso seguro e individualizado para o TOLEDOPREV, de modo que outros 
clientes da CONTRATADA não tenham acesso não autorizado às informações do 
TOLEDOPREV; 
b) Informação dos dados referentes aos investimentos do TOLEDOPREV; 
c) Ferramenta de auxílio no preenchimento do Formulário APR (Autorização de Aplicação e 
Resgate), com preenchimento automático das informações exigíveis pelo Ministério da 
Fazenda (valor da cota, patrimônio líquido, etc.) da data de aplicação ou resgate referente ao 
fundo de investimento; 
d) Acesso ao sistema em modo consulta por qualquer membro da administração do 
TOLEDOPREV, tais como controles externo e interno, Comitê de Investimentos, Conselhos 
de Administração e Fiscal, aumentando a transparência e facilitando os processos de auditoria 
e fiscalização permanente do TOLEDOPREV; 
e) Disponibilização das informações de rentabilidade e patrimônio líquido de todos os fundos 
de investimento registrados na CVM, para cálculo de rentabilidade e enquadramento das 
carteiras; 



 
f) Exibição e impressão de relatórios mensais de acompanhamento da Carteira de 
investimentos do TOLEDOPREV apresentando, rentabilidade, risco, saldo, patrimônio 
líquido e percentual de alocação dos ativos da carteira de investimento, permitindo a 
verificação da evolução patrimonial, rentabilidade e enquadramento. O relatório deve ser 
apresentado em até 5 (cinco) dias úteis após o envio dos extratos dos fundos pelo 
TOLEDOPREV; 
g) Visando o acompanhamento da Carteira de Investimentos a CONTRATADA deverá 
apresentar relatórios com descrição dos ativos e os saldos existentes na data de 31/12/2019 e 
as movimentações mensais efetuadas a partir desta data, utilizando extratos e relatórios 
fornecidos pelo TOLEDOPREV; 
h) Apresentação de cálculo de Var, Índice de Sharpe e Volatilidade de cada investimento 
individualmente, e da carteira consolidada, por artigo, por benchmark, individualizando 
também o índice de dispersão dos fundos em si, ou por famílias, ou pela carteira integral. 
6.1.7 Para atendimento dos ditames da Portaria MPS nº 519/2011 e Resolução CMN Nº 
3.922/10, ou o que os substitua, mais precisamente, o artigo 2º, § 2º, do artigo 10º e o artigo 
12º desta Resolução, a fim de que as respostas solicitadas pelo CADPREV com relação aos 
ativos de crédito privado que fazem parte dos fundos de investimentos possam ser atendidas, a 
prestação dos serviços compreenderá, mensalmente, a possibilidade de abertura de carteira de 
cada um dos fundos de investimentos que o TOLEDOPREV possui os seus recursos alocados, 
bem como nos fundos por estes investidos, através do “arquivo xml” da ANBIMA, enviado 
por cada Banco/Asset ao TOLEDOPREV, com a posição de fechamento do último dia útil de 
cada mês, propiciando assim, a descoberta de cada um dos ativos que fazem parte da carteira 
do fundo (analisar o ativo final que cada fundo adquire no mercado financeiro). Não poderá 
ser utilizada a carteira aberta da CVM de cada um dos fundos, uma vez que existe a 
defasagem de 90 dias para a sua divulgação. 
6.1.8 Se o investimento do TOLEDOPREV for realizado em um Fundo de Investimento em 
Cotas de Fundos de Investimentos, o chamado FIC, será imprescindível que seja aberta a 
carteira do Fundo de Investimento que o FIC compra através do “arquivo xml” da ANBIMA, 
enviado por cada Banco/Asset ao TOLEDOPREV, para que os ditames legais possam ser 
atendidos e verificados por esse RPPS. 
6.1.9 Ainda, se porventura o TOLEDOPREV possuir carteiras próprias ou carteiras 
administradas, ou fundo exclusivo, a análise de abertura dessas carteiras também deverá ser 
realizada através do “arquivo xml” da ANBIMA, enviado por cada Banco/Asset ao 
TOLEDOPREV de cada uma delas, sendo que no final, serão consolidadas com todos os 
demais fundos de investimento que o TOLEDOPREV possui seus recursos alocados. 
6.1.10 A cada três meses deverá ser feita uma apresentação das análises obtidas com a 
abertura de carteiras em reunião do Comitê de Investimentos, para atendimento da Portaria nº 
519, de 24/08/2011, Artigo 3º, Inciso V. Assim, as apresentações serão realizadas:  
a) No mês de Abril, com relação ao fechamento do primeiro trimestre (carteiras abertas de 
janeiro, fevereiro e março);  
b) No mês de Julho, com relação ao fechamento do segundo trimestre (carteiras abertas de 
abril, maio e junho);  
c) No mês de Outubro, com relação ao fechamento do terceiro trimestre (carteiras abertas de 
julho, agosto e setembro) e,  
d) No mês de Janeiro do ano seguinte, com relação ao fechamento do quarto trimestre 
(carteiras abertas de outubro, novembro e dezembro). 
6.1.11 Deverá ser entregue, mensalmente, um relatório em formato “word” (.doc), com a 
descrição do que foi encontrado na abertura de carteira de cada um dos fundos que o 
TOLEDOPREV possui seus recursos alocados, respondendo para cada um deles, as seguintes 



 
questões exigidas pelo CADPREV da Secretaria de Previdência, vinculada ao Ministério da 
Economia: 
e) Há ativos financeiros não emitidos por Instituição Financeira? 
f) Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na 
CVM? 
g) Há ativos financeiros emitidos por Securitizadoras (Certificado de Recebíveis Imobiliários 
(CRI) ou Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA)? 
h) Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de Fundo de Investimento em 
Direitos Creditórios (FIDC)? 
i) Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo Risco 
de Crédito? 
6.1.12 Ainda deverá ser emitido um relatório com diagnóstico técnico sobre: 
a) Enquadramento dos investimentos em relação à Política de Investimentos do 
TOLEDOPREV e à Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3922/2010 (ou outra que 
venha substitui-la);  
b) Aderência à meta atuarial estabelecida na Política de Investimentos vigente;  
c) Adequação do risco da carteira de investimento e dos respectivos ativos avaliados em 
relação ao horizonte de investimento e ao perfil de risco definido na Política de Investimentos 
vigente (Desvio Padrão e VaR); 
d) Indicação, sempre que necessário, dos ativos em carteira que estejam apresentando 
desempenho insatisfatório ou risco incompatível com a política de investimentos ou com o 
Estudo de ALM realizado, sugerindo as adequações possíveis para saneamento da situação 
encontrada;  
e) Adequação as eventuais mudanças por edição de nova Resolução pelo CMN, por edição 
de nova Portaria que regulamente os investimentos dos RPPS junto a SPREV, ou orientação 
oriunda desta secretaria e da CVM. 
6.1.13 Disponibilizar arquivo XML com as informações mensais do DAIR para ser importado 
pelo TOLEDOPREV no sistema “CADPREV-Ente Local” e, posteriormente, postado no 
sistema da SPREV.  
6.1.14 Avaliar, quando solicitado, emitindo parecer objetivo e em tempo hábil para subsidiar 
as decisões de investimento do TOLEDOPREV, eventuais oportunidades de realocação de 
recursos que possam gerar ganhos ou evitar perdas pela ocorrência de fatos relevantes nos 
cenários políticos ou econômicos. 
6.1.15 Avaliar os fundos de investimentos, quando solicitado, para subsidiar as decisões de 
investimento do TOLEDOPREV, com parecer objetivo a respeito da adequação à legislação, 
à política de investimento vigente e ao Edital de Credenciamento de Gestores e Fundos de 
investimentos do TOLEDOPREV, da exposição ao risco em relação à carteira de ativos e ao 
estudo de ALM realizado e da viabilidade de investimento em relação ao cenário econômico 
no momento do estudo e a outros produtos similares ofertados no mercado. Os resultados das 
análises deverão ser apresentados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sendo admitido um 
prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis para os fundos estruturados. 
6.1.16 Apresentar, a pedido do TOLEDOPREV, ranking de fundos de investimentos por 
enquadramento a Resolução 3.922/2010, utilizando critérios objetivos como risco e retorno. 
6.1.17 Em relação aos RELATÓRIOS a prestação de serviços compreende, na forma digital e 
on-line: 
a) Editorial sobre o panorama econômico relativo ao mês anterior, com sínteses da situação 
externa e interna; 
b) Indicadores econômicos e projeções para itens específicos, conforme Boletim Focus e/ou 
outras publicações, para pesquisa em caso de necessidade; 



 
c) Gráficos comparativos de rentabilidade e riscos dos fundos de investimentos; 
d) Relatório de Política de Investimentos - envio de minuta base da Consultoria para o ano 
corrente e análise da Política de Investimentos vigente do RPPS; 
e) Relatório de análise inicial da carteira de investimentos e sugestão para otimização da 
carteira; 
f) Relatório de Monitoramento - análise qualitativa da situação da carteira em relação à 
composição, rentabilidade, enquadramentos, aderência à Política de Investimentos, riscos 
(mercado, liquidez e crédito), análise quantitativa baseada em dados históricos e ilustrada por 
comparativos gráficos; 
g) Relatório Trimestral - contendo análise sobre a rentabilidade e risco das diversas 
modalidades de operações realizadas pelo TOLEDOPREV, com títulos, valores mobiliários e 
demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável; 
h) Relatório de Avaliação de Fundos de Investimentos - análise de regulamento, 
enquadramento, prospecto (quando houver) e parecer opinativo; 
i) Parecer Técnico de Assembleia de Fundos de Investimentos - resumo e análise de ata 
contendo parecer opinativo; 
j) Parecer Técnico de Política de Investimentos - análise da Política de Investimentos vigente 
do RPPS contendo parecer opinativo; 
k) Parecer Técnico contendo subsídios e esclarecimentos para utilização em defesas junto à 
Órgãos Reguladores, Fiscalizadores e Judiciais. 
6.1.18 A contratada deve fornecer treinamento para uso do sistema sem custo adicional, a 
todos os servidores do TOLEDOPREV que necessitarem utilizar o sistema, bem como aos 
membros do Comitê de Investimentos e Conselhos de Administração e Fiscal do 
TOLEDOPREV, que necessitarem realizar consultas no sistema. Em caso de alteração do 
corpo de servidores ou dos membros do Comitê e Conselhos, deverá ser fornecido 
treinamento aos novos servidores ou novos membros do Comitê e Conselhos sem custo 
adicional. 
 
6.2. DA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE “A.L.M.”  
A empresa deverá também elaborar Estudo de ALM (Asset Liability Management), 
compatível com as restrições impostas pela legislação vigente aplicável ao RPPS, a fim de 
subsidiar o processo de tomada de decisão sobre a distribuição e realocação dos ativos 
financeiros de forma racional e sistematizada, visando garantir o equilíbrio financeiro e 
atuarial do regime ao longo do tempo. Os estudos de ALM deverão incluir, de um lado, a 
macro alocação através da construção da Fronteira Eficiente de Markowitz e de outro, a 
modelagem de Cash Flow Matching para a determinação dos vértices de títulos públicos 
federais para serem adquiridos e proteger o Passivo do TOLEDOPREV, em consonância com 
a Resolução CMN nº 3.922/2010 e alterações posteriores, as normas da Secretaria de 
Previdência do Ministério da Economia, principalmente o estabelecido no Manual do Pró 
Gestão em vigor, item 3.2.6. Deve-se ainda ressaltar que o Estudo de ALM não é o Estudo de 
Solvência, uma vez que compreende não só a Fronteira Eficiente de Markowitz, como 
também a modelagem de Cash Flow Matching. 
 
7. DOS PRAZOS PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DOS RELATÓRIOS E 
CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
7.1 Os relatórios constantes no presente termo, acima citado, deverão estar disponíveis por 
meio eletrônico, no endereço constante no item 13.4 deste documento, em até 5 (cinco) dias 
úteis após o recebimento dos dados a serem enviados ou inseridos em site da 
CONTRATADA pela CONTRATANTE, ressalvado qualquer atraso justificado pela 



 
indisponibilidade de informações por parte dos gestores e/ou administradores e/ou 
custodiantes dos fundos de investimento. 
7.2 Caso a CONTRATANTE tenha necessidade, será agendada conferência telefônica ou 
video conferência para discussão e apresentação de dados e aspectos relevantes, constantes 
nos Relatórios disponibilizados pela CONTRATADA. 
7.3 As conferências, especialmente, devem focar em aspectos técnicos da gestão de risco, 
sobre dados relativos ao grau de exposição a riscos emanados dos regulamentos dos fundos 
e da carteira do TOLEDOPREV, ou, ainda, sobre resultados de estratégias de investimento 
ou tendências e projeções de mercado, em face de outras oportunidades de aplicação e/ou a 
mudanças na conjuntura externa ou interna que possam afetar os investimentos, sendo que, 
não devem ser tratadas, em regra, tanto pelos gestores da CONTRATANTE como pelos 
profissionais da CONTRATADA, questões relativas ao fornecimento ou solicitação de 
recomendações para a aplicação e/ou resgate de ativos específicos. 
7.4 Os cenários discutidos e estratégias mais adequadas a cada momento a serem apreciadas 
não serão entendidos como de responsabilidade da CONTRATADA, por se tratarem de 
informações de conhecimento público e divulgadas pelo Banco Central, pela ANBIMA, 
pelas Instituições financeiras nos relatórios publicados ou ainda veiculadas pela imprensa. 
7.5 O prazo para a entrega do estudo de ALM será de 30 (trinta) dias corridos a contar da 
assinatura do contrato. 
 
8. METODOLOGIA DE TRABALHO 
8.1 Uma vez assinado o contrato, a CONTRATANTE entregará à CONTRATADA, os 
relatórios existentes sobre a carteira de investimentos nos quais deverão constar a descrição 
dos ativos, os saldos existentes no dia 31/12/2019 e as movimentações efetuadas no mês a 
mês a partir desta data. 
8.2 Os relatórios de desempenho dos fundos serão elaborados através da verificação das 
cotas dos fundos que são publicadas pela CVM e pela Anbima, as quais apresentam 
valorização ou desvalorização e, assim, resultam no desempenho dos ativos e da carteira. 
8.3 A avaliação da performance dos fundos será realizada através de indicadores utilizados 
pelos agentes do mercado: rentabilidade, índice de sharpe e outros. 
8.4 Mensalmente, até o 5º dia útil do mês subseqüente, a CONTRATADA deverá fornecer 
as informações necessárias à realização das análises e confecção dos relatórios. 
8.5 Deverá ser emitido ao final de cada trimestre, em março, junho, setembro e dezembro, 
um relatório sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas 
pelo TOLEDOPREV com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos 
segmentos de renda fixa e renda variável, em cumprimento aos ditames da Portaria MPS 
519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. 
8.6 A avaliação da performance dos fundos será realizada através de indicadores utilizados 
pelos agentes do mercado: rentabilidade, índice de sharpe e outros. 
8.7 No que tange à análise de risco, a CONTRATADA apresentará a CONTRATANTE o 
Var % (Value at Risk), no período de 1 (um) mês. 
8.8 A interação do gestor da CONTRATANTE com o consultor de investimentos, para 
tratar de assuntos específicos dos serviços contratados, poderá se dar por telefone, e-mail ou 
ainda através do sistema Skype ou outro comunicador sendo tratados os seguintes assuntos: 
�� Apresentação das análises realizadas; 
�� Discussão de aspectos legais; 
�� Nível de risco das carteiras; 
�� Estratégias dos gestores do TOLEDOPREV e outras utilizadas pelo mercado; 
�� Alocações e produtos utilizados pelo mercado; 



 
�� Aspectos técnicos da gestão de risco. 
8.9 O consultor da CONTRATADA poderá realizar análise de regulamentos de fundos de 
investimentos, apresentando ao CONTRATANTE, com base nos pressupostos da legislação 
vigente, as análises objetivas. 
8.10 A CONTRATADA prestará assessoria à CONTRATANTE em processo de 
credenciamento de instituições financeiras e de gestores de recursos de terceiros, com base 
nos pressupostos da legislação vigente. 
8.11 Na elaboração da Política de Investimentos, cujo objetivo é estabelecer diretrizes, 
parâmetros e limites para a gestão dos investimentos, em conformidade com o que reza a 
Resolução CMN 3.922/2010, a CONTRATADA participará das discussões com os gestores 
do TOLEDOPREV e os membros do Comitê de Investimentos, elaborando uma minuta que 
será apreciada pelo Comitê, que anotará as sugestões reenviando à CONTRATADA para 
revisão final, devendo considerar, além de outros dados exigidos pela Secretaria de 
Previdência e órgãos fiscalizadores, os aspectos legais da Resolução CMN nº 3.922/2010, 
conforme abaixo: 

“Art. 4º - Os responsáveis pela gestão do regime próprio de previdência social, 

antes do exercício a que se referir, deverão definir a política anual de aplicação 

dos recursos de forma a contemplar, no mínimo: 

� – O modelo de gestão a ser adotado e, se for o caso, os critérios para a 

contratação de pessoas jurídicas autorizadas nos termos da legislação em vigor 

para o exercício profissional de administração de carteiras; 

�� – A estratégia de alocação dos recursos entre os diversos segmentos de 

aplicação e as respectivas carteiras de investimentos; 

��� – Os parâmetros de rentabilidade perseguidos, que deverão buscar 

compatibilidade com o perfil de suas obrigações, tendo em vista a necessidade de 

busca e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial e os limites de 

diversificação e concentração previstos nesta Resolução; 

�� – Os limites utilizados para investimentos em títulos e valores mobiliários de 

emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica; 

� – a metodologia, os critérios e as fontes de referência a serem adotados para 

precificação dos ativos de que trata o art. 3º; 

�� – a metodologia e os critérios a serem adotados para análise prévia dos riscos 

dos investimentos, bem como as diretrizes para o seu controle e monitoramento; 

��� – a metodologia e os critérios a serem adotados para avaliação e 

acompanhamento do retorno esperado dos investimentos; 

���� – o plano de contingência, a ser aplicado no exercício seguinte, com as 

medidas a serem adotadas em caso de descumprimento dos limites e requisitos 

previstos nesta Resolução e dos parâmetros estabelecidos nas normas gerais dos 

regimes próprios de previdência social, de excessiva exposição a riscos ou de 

potenciais perdas dos recursos.” 

 

 
9. DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 
 
9.1 O pagamento será feito em parcelas mensais, em conformidade com a execução dos 
serviços efetivamente realizados e concluídos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura eletrônica ao CONTRATANTE, 
devidamente atestada pelo fiscal e gestor, dando conta do cumprimento de todas as exigências 
contratuais. 



 
9.2 Para o Estudo de ALM, o pagamento será em parcela única após a entrega dos serviços, 
por meio eletrônico, dos trabalhos contratados, devidamente atestado pelo fiscal e gestor do 
contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura eletrônica. 
9.3 Deverá constar na Nota Fiscal a indicação do número do Contrato e do Empenho 
correspondente ao objeto. 
9.4 No caso de ser constatada irregularidade na documentação apresentada, o 
CONTRATANTE devolverá a Nota Fiscal/Fatura à CONTRATADA para as devidas 
correções. 
9.5 Ocorrendo a devolução da Nota Fiscal/Fatura, prazo para pagamento será 
automaticamente renovado a partir da solução das respectivas pendências. 
9.6 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, nos termos da legislação vigente e deste contrato. 
9.7 O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária de titularidade da 
CONTRATADA, sendo vedada à emissão de títulos ou boletos pela mesma. 
9.8 A Nota Fiscal eletrônica, deverá ser encaminhada simultaneamente para os endereços 
eletrônicos, a saber: toledoprev@toledo.pr.gov.br; marisa.lange@toledo.pr.gov.br; 
maicon.tesouraria@toledo.pr.gov.br. 
 
10. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 
 
10.1 O prazo de início da execução dos serviços será a partir da assinatura do contrato 
conforme definido neste documento.  
10.2 O prazo de execução do contrato será de 12 (doze) meses, e vigência 13 (treze) meses, a 
contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos e condições da Lei 
8.666/93 até o limite de 60 (sessenta) meses;  
10.3 Nos primeiros 12 (doze) meses de contrato, o preço será fixo e não haverá reajuste, 
sendo que, decorrido este prazo e havendo necessidade, o preço poderá ser reajustado pela 
variação do INPC Índice Nacional de Preço ao Consumidor do IBGE, no período, desde 
que solicitado pela CONTRATADA. 
 
11. AS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
11.1 Envidar seus melhores esforços na prestação dos serviços; 
11.2 Prestar todos os serviços e efetuar as análises solicitadas pela CONTRATANTE 
conforme especificado no item 6 deste documento; 
11.3 Manter os padrões de qualidade e metodologia especificadas, informando previamente 
qualquer alteração que deva ser introduzida por razão de ordem técnica (“up grade”), de 
mercado ou derivada de nova regulamentação do setor; 
11.4 Na hipótese de alteração das metodologias utilizadas, oferecer, caso seja necessário, 
material para treinamento adicional do pessoal técnico da CONTRATANTE; 
11.5 Utilizar sistemas de comunicação e processamento de informações seguros, que 
preservem a confidencialidade das informações individuais recebidas e processadas, com base 
em padrões normalmente aceitos no mercado ou pelas partes; 
11.6 Suspender a prestação de serviços que estejam comprometidas ou que possam vir a ser 
comprometidas por problemas ou falhas justificados, até que tais falhas ou problemas sejam 
sanados; 
11.7 Suspender definitivamente, e a qualquer tempo, quaisquer dos serviços que sejam 



 
comprometidos por falhas ou problemas, ou que possam vir a ser comprometidos por 
problemas ou falhas, quando não possam ser sanados; 
11.8 Iniciar imediatamente os estudos e procedimentos visando contornar qualquer problema 
detectado na prestação dos serviços; e 
11.9 Utilizar metodologias e critérios baseados em series de desempenho histórico dos ativos 
e/ou das instituições analisadas; 
11.10 Os direitos e obrigações decorrentes deste contrato não poderão ser cedidos por 
qualquer das partes sem a autorização prévia e expressa da outra; 
11.11 Se qualquer das partes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissão, a 
inobservância, de todo ou em parte, de qualquer das cláusulas e condições deste contrato, tal 
fato não poderá ser considerado novação nem liberará, desonerará, ou de qualquer forma, 
afetará ou prejudicará essas mesmas cláusulas e condições, as quais permanecerão inalteradas, 
como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 
11.12 Não receber remuneração, direta ou indireta, advinda dos estruturadores dos produtos 
sendo oferecidos, adquiridos ou analisados, em perfeita consonância ao disposto no art. 18, 
III, “a” da Resolução CMN nº 3.922: Art. 18. Na hipótese de contratação objetivando a 
prestação de serviços relacionados à gestão dos recursos do regime próprio de previdência 
social: (...) III - a contratação sujeitará o prestador e as partes a ele relacionadas, direta ou 
indiretamente, em relação às aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social, 
a fim de que: 
a) não recebam qualquer remuneração, benefício ou vantagem que potencialmente 
prejudiquem a independência na prestação de serviço. 
 
12.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
12.1  Efetuar o pagamento à CONTRATADA, após o cumprimento das formalidades legais. 
12.2  Notificar à CONTRATADA sobre quaisquer irregularidades, fixando o prazo para sua 
correção. 
12.3 Fornecer à CONTRATADA, todos os esclarecimentos necessários para entrega do 
produto e demais informações necessárias à realização das análises e confecção dos relatórios, 
para o desempenho do produto contratado, inclusive no que diz respeito às datas para o envio 
de tais informações. 
12.4 Proceder com o acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação dos serviços 
prestados. 
12.5 Escolher e responsabilizar-se pelos seus técnicos designados para encaminhamento das 
informações à CONTRATADA e análise dos relatórios por ela gerados. 
12.6 Observar os termos do Contrato, e, manter os padrões de qualidade e metodologia 
especificadas, adequando-se às alterações que devem ser introduzidas, por razões de ordem 
técnica (“up grade”), de mercado ou derivada de nova regulamentação do setor. 
 
13   DAS OBRIGAÇÕES E DIREITOS DAS PARTES 
 
13.1 Cada parte obriga-se a manter sigilo a respeito de qualquer informação confidencial de 
titularidade da outra parte que venha a receber em decorrência da prestação de serviços 
realizada sob o âmbito deste contrato, a saber: 
13.1.1."Informação Confidencial" inclui todas as informações identificadas por legendas 
como sendo privadas ou confidenciais, ou identificadas oralmente pela parte divulgante como 
privadas ou confidenciais e confirmadas por escrito dentro de 30 (trinta) dias da comunicação; 
13.1.2 Também são consideradas informações confidenciais, para todos os efeitos do presente 



 
contrato, as informações assim definidas pela legislação relacionadas às atividades da 
CONTRATANTE e aquelas constantes de documentos referentes à carteira de investimentos 
da CONTRATANTE, especialmente quando demonstrarem a composição da referida carteira 
ou os objetivos ou planos de investimento da CONTRATANTE. 
13.2 Para a execução dos serviços contratados, as informações confidenciais poderão ser 
disponibilizadas a empregados, prepostos, consultores ou pesquisadores das partes, 
respondendo a CONTRATADA pelos atos destas pessoas no que tange ao dever de sigilo. 
13.3   Não serão consideradas como informações confidenciais aquelas: 
13.3 1  Já disponíveis ao público sem quebra deste contrato; 
13.3.2  Devidamente recebidas por terceiros não envolvidos na prestação de serviços previstos 
neste contrato sem descumprimento de quaisquer das presentes obrigações de 
confidencialidade; 
13.3.3  Independentemente desenvolvidas por pessoas ou agentes de uma parte sem acesso às 
Informações confidenciais da outra; 
13.3.4  Já comprovadamente conhecidas do recebedor no momento da divulgação; ou 
13.3.5  Que, por ordem judicial ou de autoridade competente, devam ser divulgadas, hipótese 
na qual a parte a quem for dirigida a ordem, deve comunicar, imediatamente, à outra parte 
sobre a existência da determinação e as informações a ela relacionadas. 
13.4  Todas as comunicações relacionadas aos serviços prestados sob o âmbito do presente 
contrato deverão ser obrigatoriamente encaminhadas aos endereços, fac-símiles ou e-mails 
especificados abaixo, e endereçadas, conforme o aspecto, às seguintes pessoas: 
a) Para a CONTRATADA: Sr. Ronaldo de Oliveira; e-mail: 
ronaldo@ldbempresas.com.br; Telefone/fax nº (11) 3214-0372; Endereço: Av. Angélica, nº 
2.503, Conj. 75, Bairro Higienópolis, cidade de São Paulo/SP, CEP 01227-200. 
 
b) Para a CONTRATANTE: Srª. Roseli Fabris Dalla Costa; e-mail: 
toledoprev@toledo.pr.gov.br;  Telefone (45) 3055-8840; Endereço: Rua Raimundo Leonardi, 
1586 – Centro – Toledo-PR – CEP 85900-110. 

 
13.5  As notificações deverão, necessariamente, ser encaminhadas por escrito, por meio postal 
com Aviso de Recebimento ou e-mail com comprovação de recebimento. 
 
14 DAS GARANTIAS E RESPONSABILIDADES 

 
14.1 A CONTRATADA garante que buscará, em regime de melhor esforço, na execução dos 
serviços ora contratados, fornecer informações à CONTRATANTE que a auxiliem na gestão 
de risco e na administração de carteiras de investimentos, próprias ou terceirizadas, a fim de 
que a CONTRATANTE avalie o desempenho de tais carteiras e, se possível, otimize o 
desempenho de seus investimentos; 
14.2 Para tanto, a CONTRATADA garante que as metodologias e critérios utilizados na 
prestação dos serviços atendam aos requisitos regulamentares e técnicos usualmente 
utilizados no mercado e recomendados pelos órgãos oficiais competentes; 
14.3 A CONTRATADA deverá manter os dados dos produtos da carteira de investimento do 
CONTRATANTE pelo período de 5 anos, objetivando assegurar a alta qualidade e 
confiabilidade dos serviços prestados; 
14.4 A CONTRATADA responderá por danos decorrentes de sua culpa, dolo ou má-fé na 
prestação dos serviços ora contratados. 
 
15 GESTOR E FISCAL DE CONTRATO  



 
15.1  Os responsáveis pela supervisão e acompanhamento do desenvolvimento das atividades 
serão os seguintes técnicos: MARISA CRISTINA LANGE, Assistente Administrativo, 
marisa.lange@toledo.pr.gov.br, Telefone (45) 3055-8930, titular e MAICON JOSE 
FERRONATTO, Analista em Administração e Planejamento e Diretor de Tesouraria, 
tesouraria.maicon@toledo.pr.gov.br, Telefone (45) 3055-8840, suplente, ambos da Secretaria 
da Fazenda e Captação de Recursos. 
15.2 A gestão do contrato, será realizada pela representante do TOLEDOPREV, ROSELI 
FABRIS DALLA COSTA, toledoprev@toledo.pr.gov.br; Telefone (45) 3055-8840, Diretora 
Executiva do TOLEDOPREV, designada conforme Artigo 9º da Lei Municipal nº 1929, de 4 
de maio de 2006, que reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social do Município de 
Toledo e a entidade de previdência.  
 
16  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas ocorrerão por conta de Dotação Orçamentária do TOLEDOPREV, na função 
programática nº 01.001.09.272.0053.2-001 3.3.90.39.00.05.00 00010 001, autorizada na Lei 
Orçamentária anual. 
 
17 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
17.3 A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações 
definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem 
prejuízo das sanções legais, Art. nº 86 a 88 da Lei nº. 8.666/93 e responsabilidades civil e 
criminal: 
17.1.1 O atraso injustificado na execução do serviço contratado implica no pagamento de 
multa de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do contrato, isentando em 
consequência o TOLEDOPREV de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao 
período em atraso. 
17.1.2 A inexecução parcial ou a execução parcial em desacordo com o especificado no edital 
ou contrato implica no pagamento de multa de 5% (cinco por cento) calculada sobre o valor 
total do contrato. 
17.1.3 A inexecução total ou execução total em desacordo com o edital ou contrato, implica 
no pagamento de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato. 
17.2 Constituem motivos para rescisão contratual às hipóteses especificadas nos artigos 77 e 
78, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93; 
17.3 Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do Contrato, o 
TOLEDOPREV poderá aplicar, as seguintes penalidades: 
17.3.1  Advertência;  
17.3.2  Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato; 
17.3.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 2 (anos) anos;   
17.3.4 Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua 
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
17.4 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao 
processo. 
 
18 DA CONDUTA DE PREVENÇÃO DE FRAUDE E CORRUPÇÃO 

 
18.1 O licitante/CONTRATANTE deve observar e a CONTRATADA deve observar e fazer 



 
observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de 
execução do objeto contratual, cabendo-lhes a obrigação de afastar, reprimir e denunciar toda 
e qualquer prática que possa caracterizar fraude ou corrupção, em especial, dentre outras: 
Prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou 
na execução do contrato; 
Prática fraudulenta: falsificar ou omitir fatos, com o objetivo de influenciar o processo de 
licitação ou de execução do contrato; 
Prática colusiva: esquematizar ou estabelecer acordo entre dois ou mais licitantes, com ou 
sem o conhecimento de representantes ou propostos do órgão licitante, visando a estabelecer 
preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
Prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas 
ou sua propriedade, visando a influenciar sua participação em processo licitatório ou afetar a 
execução do contrato; 
Prática obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações falsas, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de 
qualquer das práticas acima; e praticar atos com a intenção de impedir materialmente o 
exercício do direito de inspeção para apuração de qualquer das práticas acima. 
 
 
 

Toledo, 14 de outubro de 2020. 
 
 
 

Lucelia Giaretta Mattiello 
Assist. Administrativo-Matr. nº 56073-1 

Elaboração do Termo de Referência 
 
 
 

Roseli Fabris Dalla Costa 
Diretora Executiva do TOLEDOPREV 

Elaboração do Termo de Referência 
 
 
 

Claudia Carneiro da Silva Piacenti 
Secretária de Recursos Humanos 
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