
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 
VIGÊNCIA: DE 24 DE JUNHO DE 2003 A 24 DE AGOSTO DE 2003 

  
 
  O MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR, pessoa jurídica de 
direito público, com sede na Rua Vinte e Cinco de Julho, s/nº, devidamente 
inscrito no CNPJ sob nº 04.215.013/0001-39, neste ato representado pelo 
Senhor Prefeito Municipal, ROSALINO MORESCO, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado em Coronel Pilar, a partir de agora denominado 
simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa INSTITUTO DE 
ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA- IEM, inscrita no CNPJ sob o nº 
02.310.921/0001-86, com sede na Rua Elisa Tramontina, nº 780, na cidade de 
Carlos Barbosa/RS, representada por seu sócio-gerente DARCÍ REALI, 
denominada simplesmente CONTRATADA, celebram o presente contrato de 
prestação de serviços, de acordo com as cláusulas e disposições a seguir 
expressas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - É objeto do presente a contratação de empresa 
especializada pela elaboração de avaliação atuarial, constando de laudo 
técnico atuarial, com os elementos indispensáveis para fins de orientação 
quanto ao gerenciamento e promoção de alterações legais do sistema 
previdenciário, incluindo o percentual dos servidores e do Contratante, visando 
a total cobertura dos benefícios de seguridade social. 
  
Parágrafo primeiro – São obrigações da contratada: 
 

- Déficit previdenciário atual 
- Fixação das contribuições puras 
- Reservas técnicas: benefícios a conceder e concedidos 
- Quadro de aposentadorias a se efetivarem, com as respectivas datas 
- Quadro constando média de remuneração dos servidores ativos 
- Determinação do déficit técnico inicial 
- Idade média dos ativos 
- Fornecimento de avaliação  em via encadernada 
- Apresentação da avaliação por técnicos da contratada, com explanação 

dos dados levantados à Contratante, na sede do Município. 
- Elaboração e avaliação a cargo de profissional atuário, registrado no 

IBA. 



 
 

- Assessoramento quanto ao correto levantamento dos dados dos 
servidores, com fornecimento de modelo de planilhas sistematizada. 

 
Parágrafo segundo -  Constituem encargos da Contratante: 
 

- Levantamento dos dados dos servidores junto aos arquivos do Setor de 
Recursos Humanos 

- Fornecimento dos dados solicitados pela Contratada no prazo estipulado 
neste contrato, de acordo com as orientações emanadas desta  

- Fornecimento de informações adicionais sobre os dados incompletos ou 
duvidosos 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – O trabalho a ser executado pela Contratada deverá 
observar o disposto na Emenda Constitucional nº 20, Lei federal nº 9.717 e 
legislação complementar do MPAS. 
 
Parágrafo único – O presente contrato não prevê a realização de Relatório 
Final de Avaliação Atuarial, correspondente ao final do presente exercício ou 
futuros exercícios fiscais. Igualmente, não prevê a prestação de assessorias 
posteriores de qualquer espécie, mas tão-somente o esclarecimento de 
dúvidas sobre os dados apresentados na presente avaliação atuarial. 
 
CLÁUSULA  TERCEIRA -  O regime jurídico do presente contrato é o da Lei 
Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e todas as suas alterações vigentes. 
 
CLÁUSULA QUARTA - O preço global da presente contratação é de R$ 
2.360,00 (dois mil, trezentos e sessenta reais).  
 
CLÁUSULA QUINTA - O pagamento dos serviços será efetuado na entrega do 
relatório final, por parte da Contratada.  
 
Parágrafo único - Por ocasião dos pagamentos, o CONTRATANTE poderá 
efetuar o desconto dos valores de multas aplicadas à CONTRATADA, em 
função de inadimplência na execução do contrato.   
 
CLÁUSULA SEXTA – Não haverá recomposição do valor do contrato.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – A presente contratação terá vigência a partir do dia 24 
de junho de 2003 e por 60 (sessenta) dias consecutivos, ultimando em 24 de 
agosto de 2003. 



 
 
CLÁUSULA OITAVA - Independentemente das sanções penais cabíveis, da 
indenização por perdas e danos, e da possibilidade de rescisão, a 
administração, no caso de inexecução total ou parcial do contrato, na forma do 
art. 87 da lei régia, poderá aplicar as seguintes sanções, cumuladas ou não 
com outras previstas no mesmo diploma legal: 
 
a) advertência; 
 
b) multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do 
contrato, em caso de sua inexecução parcial ou total; 
 
c) multa moratória de 0,33% ao dia em relação ao atraso na execução dos 
serviços; 
 
d) suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo de até dois anos; 
 
e) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação na forma da lei. 
 
CLÁUSULA NONA - Os recursos necessários para atender às despesas 
decorrentes desta contratação, estão alocados no Orçamento Geral do 
CONTRATANTE, na seguinte rubrica orçamentária:  
 
ÓRGÃO 03 – Secretaria Administração, Finanças e Planejamento 
Unidade 02 – Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS 
Atividade 2010 –Manutenção das atividades do RPPS 
3390.39.99.02.00 –Serviços Elaboração de Avaliação Atuarial  (340) 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - A comunicação entre as partes será escrita quando 
necessária.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Para dirimir as dúvidas e controvérsias 
emergentes deste contrato, fica eleito o foro da Comarca de Garibaldi. 
 
 
 
 
 



 
 
   E, por considerarem o presente instrumento de contrato, 
conforme, subscrevem-no na presença e juntamente com 02 (duas) 
testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor, forma e valor. 
 
 
      
     CORONEL PILAR, em 24 de junho de 2003. 
 
 
 
 
                          _____________________________ 
                                         CONTRATANTE 
                             ROSALINO MORESCO 
 
 
 
                             ____________________________ 
    INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA                                             
       CONTRATADA 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
________________________ 
 
 
________________________ 
 
 
 
Visto da Assessoria Jurídica. 
De acordo. 
 
Sonáli Chies 
OAB/RS 49.681 

 


