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1. No segundo semestre de 2019 foram realizados 65 contratações, sendo 03 por 
intermédio de concorrência, 02 por pregão eletrônico, 12 por pregão presencial, 25 por 
inexigibilidade de licitação, 20 por dispensa de licitação, 03 por adesão a atas de registro de 
preços, tendo sido celebrados 9 termos aditivos no período. 

2. No semestre destacam-se as seguintes contratações: 

a) A contratação da empresa Mongeral que proporcionou economia de 
aproximadamente 44% em relação ao valor estimado da concorrência e impactou em 
sensível redução dos valores anteriormente cobrados pela empresa no contrato anterior 
para a cobertura mediante seguro específico para riscos atuariais decorrentes da concessão 
de benefício em razão de invalidez e morte de participantes do Plano Executivo Federal-
ExecPrev, do plano LegisPrev e de outros planos que venham a ser administrados pela 
Fundação. 

b) A seleção de 12 fundos de investimento fundos de investimento, por meio de 02 
pregões presenciais, que a diversificação da carteira de investimentos da Fundação. 

c) A contratação da empresa Roland Berger para a prestação de serviços de 
consultoria especializada objetivando a definição do posicionamento institucional e 
estratégico, bem como da estrutura organizacional da Funpresp-Exe, considerando o 
histórico e a situação atual da entidade, desafios, tendências e perspectivas para o segmento 
de previdência, cujo trabalho deverá servir de base para diversas ações que serão tomadas 
no sentido de reformular completamente a Fundação, com perspectiva de médio/longo 
prazo, buscando alinhar a gestão e estrutura da entidade ao novo Planejamento Estratégico 
Plurianual e às melhores práticas do mercado. 

3. O ganho em eficiência aqui demonstrado decorre da experiência da equipe da 
GELOG em negociações, norteadas pela aplicação dos normativos federais que regem as 
contratações. Dessa maneira, a mensuração da economia gerada em relação ao que foi 
inicialmente estimado como valor de contratação equivale a 42,88% do orçamento 
aprovado para os contratos assinados. 
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