PREFEITURA MUNICIPAL
ITAQUI - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Setor de Licitações

Contrato nº 002/2017
CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CÁLCULO ATUARIAL 2017, QUE FAZEM O MUNICÍPIO DE ITAQUI E A EMPRESA GUILHERME THADEU
LORENZI WALTER – ME

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO que fazem
de um lado o MUNICÍPIO DE ITAQUI/RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ sob o nº. 88.120.662/0001-46, com sede nesta cidade, sito a Rua Bento Gonçalves, nº. 335,
denominado neste ato como CONTRATANTE e representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Jarbas

da Silva Martini, brasileiro, maior, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no
C.P.F. sob nº 130.631.970-68 e portador da Carteira de Identidade nº 7023879906 , brasileiro,
maior, residente e domiciliado nesta cidade e, do outro lado GUILHERME THADEU LORENZI
WALTER – ME, inscrito no CNPJ n° 18.934.959/0001-60, com sede na cidade de Canoas, à Rua
Frederico Guilherme Ludwig n° 80, apto 1406 B, bairro Centro, CEP 92.310-240, telefone (51)
9631.3499 e e-mail gwatuarial@gmail.com, neste ato representada por Guilherme Thadeu Lorenzi
Walter, brasileiro, solteiro, atuário, inscrito no CPF n° 013.410.910-40 e portador do RG n°
1083495554, denominada como CONTRATADO, tendo em vista o Processo Administrativo nº
186.323/2017, a Dispensa de Licitação nº 001/2017 e a Lei nº 8.666/93, perante as testemunhas
nomeadas e firmadas, os quais firmam o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condi ções:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1.- Constitui objeto do presente contrato a realização do serviço de avaliação atuarial de 2017 para
o Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor - FAPS, com a elaboração dos seguintes documentos:
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a) Análise da aderência das hipóteses atuariais, tendo em vistas as exigências da Portaria MPS nº
403/2008, e elaboração de Relatório contemplando as hipóteses indicadas e suas respectivas justificativas técnicas;
b) Elaboração de Nota Técnica Atuarial (NTA) para atendimento das exigências do artigo 5° da Portaria MPS nº 403/2008, se necessário;
c) Realização da avaliação atuarial relativa ao ano-base de 2016, contemplando a apuração das Provisões Matemáticas e o resultado atuarial (superávit/déficit técnico) de acordo com o que preceitua a
Portaria MPS nº 403/2008, conforme metodologia estabelecida em Nota Técnica Atuarial, aprovada
pela Secretaria de Previdência Social (SPS);
d) Elaboração de Relatório de avaliação atuarial contemplando todos os resultados apurados, parecer
técnico e indicações do atuário responsável para estabelecimento ou manutenção de equilíbrio financeiro e atuarial;
e) Fluxo atuarial anual projetado de receitas e despesas do fundo, para fins de preenchimento do De monstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA) e demais exigibilidades dos órgãos reguladores e fiscalizadores;
f) Cálculo da rentabilidade auferida pelos recursos garantidores do plano de benefícios, quando da
avaliação atuarial, para verificar se está em nível adequado para a estabilidade financeiro-atuarial do
mesmo;
g) Elaboração de Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA), bem como tomar
todas as providências necessárias para o encaminhamento das informações ao Ministério da Previdência Assistência Social – MPAS;
h) Assessoria para elaboração de Leis Municipais advindas dos resultados apurados pela Avaliação
Atuarial, objeto dessa proposta;
i) Elaboração de sistema de acompanhamento de amortização de déficit atuarial, se necessário;
j) Assessoria para gestão atuarial do RPPS em questões relativas aos resultados apurados pela Avaliação Atuarial objeto dessa proposta;
k) Simulação com a apuração do resultado atuarial com o desenvolvimento de dois cenários: desfa zimento da Segregação de Massas e/ou alteração da data de corte;
l) Assessoria para preenchimento do DIPR; e
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m) Reunião presencial para apresentação dos resultados e questionamentos, em data a ser acordada
entre as partes.
Parágrafo Primeiro. O Atuário deverá prestar, ainda, todos os serviços atuariais previstos na Legislação Vigente, especialmente o Previsto na Portaria nº 403 do Ministério da Previdência Social.
Parágrafo Segundo. A empresa vencedora do certame tem plena responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas;
Parágrafo Terceiro. A CONTRATADA não poderá transferir a outrem as obrigações assumidas
neste contrato.
Parágrafo Terceiro. A fiscalização do presente contrato correrá por conta dos seguintes servidores:
Gestor - Sr. Cid Vanderlei Krahn, Filcal - Sra. Sandra Lindemayer Krahn e suplente - Sra.
Cristiani Silveira de Leon.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
2.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela prestação do serviço de que trata o presente
contrato a importância de R$ 7.250,00 (sete mil duzentos e cinquenta reais).
Parágrafo único. Os valores do presente contrato não pagos na data aprazada deverão ser corrigidos
desde então até a data do efetivo pagamento, pelo índice IGP-M, calculado pró-rata dia.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega do serviço.
Parágrafo Primeiro.

Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da

guia de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados
na prestação do serviço.
Parágrafo Segundo.

O valor referente ao ISSQN será retido no ato do empenho, exceto quan-

do se tratar de empresas optantes pelo Simples.
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Parágrafo Terceiro. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a
matéria

CLÁUSULA QUARTA – DAS PENALIDADES
4.1. No caso de descumprimento das Cláusulas deste instrumento contratual serão aplicadas, confor me o caso, as seguintes penalidades:
a) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
b) inexecução parcial do contrato: executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de
05 dias: advertência e multa de 2% sobre o valor atualizado do contrato;
c) inexecução parcial do contrato: atraso injustificado até o limite de 07 dias: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 ano e multa de 5% sobre o valor
correspondente ao montante não adimplido do contrato;
d) inexecução total do contrato atraso superior ao previsto na alínea anterior: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor
atualizado do contrato;
e) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública
pelo prazo de 2 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
Parágrafo Primeiro. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
Parágrafo Segundo. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta à contratada em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
Parágrafo Terceiro. A contratada está obrigada a manter durante toda a execução contratual todas
as condições de habilitação, nos termos do art. 55, XIII da Lei nº 8.666/93.
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Parágrafo Quarto. Constituem motivos para rescisão contratual todos os elencados no art. 78 da
Lei nº 8.666/93.
Parágrafo Quinto. A inexecução total ou parcial do contrato pode ensejar sua rescisão, conforme
previsão do art. 77 da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo Sexto. As multas aplicadas na execução do contrato serão descontadas do pagamento, a
critério exclusivo do MUNICÍPIO e, quando for o caso, cobradas judicialmente.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. As despesas decorrentes desta contratação serão suportadas pela seguinte dotação:
ÓRGÃO 13: Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor
UNIDADE 01: Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor
PROJETO/ATIVIDADE: 2900 Manutenção Administrativa/FAPS
CÓDIGO: 3339039000000 - Serviços Técnicos Profissionais
RECURSO 50
REDUZIDO 3284
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N° 148117.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO
6.1. A empresa deverá executar o serviço até 30 de abril de 2017.

CLÁUSULA SÉTIMA - VINCULAÇÃO
7.1. O presente contrato está vinculado a Dispensa de licitação nº 001/2017, à proposta da empresa
contratada e à Lei n° 8.666/93.
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CLÁUSULA OITAVA - FORO
8.1. Para questões de litígios decorrentes do presente contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Ita qui, com exclusão de qualquer outro, por mais especializada que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 3
(três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo firmadas, a tudo presentes.

Itaqui, 23 de janeiro de 2017.

MUNICÍPIO DE ITAQUI
Jarbas da Silva Martini
Prefeito Municipal

________________________________________________________
GUILHERME THADEU LORENZI WALTER - ME
Guilherme Thadeu Lorenzi Walter

