INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
TITULARES DE CARGO EFETIVO DO
MUNICÍPIO DE CARAZINHO
www.previcarazinho.com.br

CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ATUARIAL
CONTRATO Nº02/2021
O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES TITULARES DE CARGO EFETIVO DO
MUNICIPIO DE CARAZINHO - PREVICARAZINHO, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ sob nº 10.225.642/0001/42, com sede na Avenida Flores da Cunha, nº 944,
na cidade de Carazinho/RS, representado pela Presidente CAROLINE LEOCÁDIO ENDLER,
brasileira, portadora do CPF nº 013.188.770-08, doravante denominado CONTRATANTE e
GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na
Avenida Protásio Alves, 2854, sala 502, bairro Petrópolis, na cidade de Porto Alegre/RS,
inscrita no CNPJ sob o nº 04.531.195/0001-54, representado pelo representante legal,
doravante denominada CONTRATADA, é celebrado o presente contrato de prestação de
serviços que será executado em conformidade ao disposto na Lei Federal n° 8.666/93 e
demais normas complementares, vinculado ao disposto no edital de Dispensa de Licitação
010/2021 e à proposta vencedora, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui o objeto do presente contrato a contratação de empresa para prestação de
Serviços Especializados de Assessoria Atuarial para o Instituto de Previdência dos
Servidores Titulares de Cargo Efetivo do Município de Carazinho- PREVICARAZINHO.
1.2 O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com eficácia e
qualidade requeridas.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
A CONTRATADA assegura a execução do objeto, conforme as especificações abaixo
enunciadas:
a) Realização da avaliação atuarial anual, tendo por base o cadastro dos servidores no
exercício anterior, para apurar as reservas matemáticas e o resultado atuarial
(superávit/déficit técnico), em conformidade com o que preceitua a Portaria MF nº 464/201,
e de acordo com nota técnica atuarial, aprovada pela Secretaria Especial de Previdência e
Trabalho;
b) Elaboração de Nota Técnica Atuarial (NTA) para atendimento das exigências do artigo 5°
da Portaria MF nº 464/2018;
c) Desenvolvimento do Relatório de Avaliação Atuarial contemplando todos os resultados
apurados, parecer técnico e indicações do atuário responsável para estabelecimento ou
manutenção de equilíbrio financeiro atuarial;
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d) Fluxo atuarial anual projetado de receitas e despesas do RPPS, para fins de
preenchimento do Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA) e demais
exigibilidades dos órgãos reguladores e fiscalizadores;
e) Assessoria para elaboração de leis municipais advindas dos resultados apurados pela
Avaliação Atuarial;
f) Elaboração de sistema de acompanhamento de amortização de déficit atuarial, quando
necessário;
g) Assistência na gestão atuarial do RPPS, em questões relativas aos resultados averiguados
pela Avaliação Atuarial;
h) Reunião presencial para exposição dos resultados apurados pela Avaliação Atuarial, em
data previamente acordada;
i) Assessoria consultiva permanente para questões atuariais envolvendo o RPPS, ao longo do
período contratado;
j) Realização de até 2 (duas) visitas presenciais, para explanação acerca de assuntos
relacionados ao equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, em datas definidas entre as partes.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
3.1 A CONTRATADA assegura que os trabalhos serão executados pelo período de 12 meses,
iniciando em 15 de setembro de 2021 e finalizando em 14 de setembro de 2022, podendo
ser prorrogado respeitando o limite e as condições impostas no art. 57, inciso II da Lei n°
8.666/93.
3.2 Estabelecem as partes contratantes que, para renovação deste contrato, as partes
interessadas se notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior a 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
Pela prestação dos serviços contratados, a CONTRATADA receberá a importância total de R$
9.200,00 (nove mil e duzentos reais), nas seguintes condições:
a) O pagamento será realizado em 12 parcelas de igual valor, que serão pagas mensalmente,
através de transferência bancária, e ocorrerá em até 15 (quinze) dias corridos a partir da
emissão e remessa da Nota Fiscal pela CONTRATADA;
b) Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo valor
do IPCA/IBGE do período, ou outro índice que vier a substituí-lo e com o pagamento de juros
de 0,5% ao mês (meio por cento) calculados pró-rata, até o efetivo pagamento;
c) A partir do segundo ano de prestação dos serviços, o contrato será reajustado pelo valor
do IPCA/IBGE, sem prejuízo do direito à revisão do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, quando incidentes fatores de oneração dos serviços prestados, nos termos da
legislação vigente, caso em que o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro
inicial será objeto de aditamento contratual;
d) Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria.
CLÁUSULA QUINTA - ENCARGOS SOCIAIS
As despesas com encargos fiscais, sociais, previdenciários e trabalhistas e quaisquer outras
que se fizerem necessárias ao cumprimento do presente contrato serão suportadas pela
CONTRATADA.
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CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
Este contrato poderá ser alterado na forma prevista no Art. 65 da Lei nº 8.666/93. Tal
alteração será formalizada por meio de Termo Aditivo ao presente.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES
A CONTRATADA caberá as seguintes atribuições:
a) Executar o serviço, obedecendo às especificações e as condições gerais deste contrato, as
disposições da legislação em vigor, bem como os detalhes e instruções fornecidas;
b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento;
c) Dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que
verificar na execução do contrato;
d) Cumprir rigorosamente os prazos estipulados neste contrato;
e) Arcar com todas as despesas de execução do objeto deste contrato;
f) Refazer sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, os trabalhos executados
deficitariamente ou em desacordo com as instruções deste contrato;
g) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
h) Cumprir as posturas do MUNICÍPIO e as disposições legais Estaduais e Federais que
interfiram na execução dos serviços;
i) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados
em decorrência da execução do contrato;
j) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação
vigente.
O CONTRATANTE obrigar-se-á:
a) Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários para o perfeito
desenvolvimento do serviço;
b) Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da CONTRATADA, promovendo o
bom entendimento entre seus servidores e cumprindo suas obrigações estabelecidas neste
contrato;
c) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de representante da Autarquia
nominalmente designado como Gestor, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93;
d) Providenciar as inspeções necessárias, através do órgão fiscalizador, com vistas a
assegurar o cumprimento dos prazos estabelecidos neste contrato;
e) Notificar a CONTRATADA, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer em
função da execução do serviço, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades;
f) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida na Cláusula
Terceira deste contrato.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do contrato o PREVICARAZINHO poderá, garantida
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades:
I. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 10(dez) dias, após o
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II.

III.

qual será considerado inexecução contratual;
Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada
com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a
Administração pelo prazo de 01(um) ano;
Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulado
com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a
Administração pelo prazo de 02 (dois) anos.

Observação 1: As multas serão calculadas sobre o montante do contrato.
Observação 2: As multas aplicadas na execução do contrato serão descontadas do
pagamento, a critério exclusivo do PREVICARAZINHO e, quando for o caso, cobradas
judicialmente.
CLÁUSULA NONA- DA FISCALIZAÇÃO
9.1 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela Presidente do
PREVICARAZINHO, na forma do artigo 67 da Lei n° 8.666/93, a quem compete verificar se a
CONTRATADA está executando o serviço, observando o contrato e os documentos que o
integram.
§ 1° A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo responsável que anotará
em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
determinando ao preposto da empresa o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados.
§ 2° A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos, processos de
inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE.
§ 3° A existência e atuação da fiscalização do CONTRTANTE em nada restringe a
responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos serviços
contratados e suas consequências e implicações próximas e remotas.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:
50 – PREVICARAZINHO
01 – PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
04 – ADMINISTRAÇÃO
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
2003 – PREVIDÊNCIA E SAÚDE DO SERVIDOR
4005 – PROJ/ATIV MANUTENÇÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO
35315/3339035010000 – ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA
0400 – RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/ 1110 TAXA
ADMINISTRATIVA
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 Será rescindido o presente contrato, nos seguintes casos:
a) Por ato unilateral e escrito do CONTRATADO, nos casos previstos nos incisos I a XII e
XVII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93, não cabendo indenização de qualquer das
parte;
b) Por mútuo acordo, mediante formalização através de aviso-prévio, não cabendo
indenização de qualquer das partes, desde que haja conveniência para o
CONTRATANTE; recebendo a CONTRATADA o valor dos serviços já executados e
assegurados todos os demais direitos previstos em lei, à CONTRATANTE, nos casos de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de
1993, inclusive os direitos previstos no art. 58 da referida Lei.
c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente.
10.2 Será rescindido o presente contrato, independente de notificação judicial ou
extrajudicial, sem qualquer direito à indenização à CONTRATADA, se esta:
I – não cumprir regularmente quaisquer das obrigações assumidas neste contrato;
II – subcontratar, transferir ou ceder, total ou parcialmente, o objeto deste contrato a
terceiros;
III – fusionar, cindir ou incorporar-se a outra empresa, contrariando as disposições legais;
IV – executar os serviços com imperícia técnica;
V – falir, requerer concordata ou for instaurada insolvência civil;
VI – paralisar ou cumprir lentamente os serviços, sem justa causa por mais de 30 (trinta) dias
consecutivos;
VII – demonstrar incapacidade, desaparelhamento, inidoneidade técnica ou má fé;
VIII – atrasar injustificadamente o início dos serviços.
10.3 – Ficam reconhecidos os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei 8.666/93.
10.4 O contrato poderá ser rescindido por iniciativa da CONTRATADA, sem prejuízo do
recebimento do valor dos serviços já executados, quando a CONTRATANTE:
a) Não cumprir regularmente quaisquer obrigações assumidas neste contrato;
b) Atrasar o pagamento de parcelas de serviços já recebidos ou executados, pelo prazo
superior a 90 (noventa) dias, ressalvadas as hipóteses previstas na legislação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão
decididos pela CONTRATANTE, e na impossibilidade desta, a competência será do Poder
Judiciário da Comarca do CONTRATANTE. Fica o presente contrato vinculado à legislação
municipal que lhe é correlata, aos preceitos legais instituídos pelo Direito Público quanto aos
contratos administrativos e às disposições constitucionais pertinentes e aos princípios da
teoria geral dos contratos, assim como as disposições contidas e na Lei nº 8.666, de 1993 e
os demais regulamentos e normas administrativas aplicáveis ao caso, que fazem parte
integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro de Comarca de Carazinho/RS para
dirimir quaisquer litígios oriundos do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer
outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim certas e ajustadas, as partes assinam este instrumento em duas vias de
igual teor e forma, após lidas e achadas conforme.
Carazinho, 15 de setembro de 2021.
Assinado de
forma digital por
CAROLINE
LEOCADIO
ENDLER:0131887
7008
Dados:
2021.09.15
10:49:43 -03'00'

Assinado de forma
digital por MICHELE
MICHELE DE MATTOS
DE MATTOS DALL'
DALL'
AGNOL:83736085087
AGNOL:83736085087
Dados: 2021.09.17
11:16:30 -03'00'

CAROLINE LEOCÁDIO ENDLER
Presidente do Previcarazinho
CONTRATANTE

Gestor Um Consultoria Atuarial
CNPJ 04.531.195/0001-57
CONTRATADA

CAROLINE
LEOCADIO
ENDLER:01
318877008
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