CONTRATO PARTI CULAR D E PRESTAÇÃO DE
SER VIÇOS N. º 003/201 5.

Pelo presente instrumento particular que fazem entre si,
de

um

lad o

o

VER A-PREVI

-

FUNDO

MU NICI PAL

DE

PREVIDÊNCI A SOCIAL DOS SERVI DOR ES D E VER A sito a Av.
Otawa 1651, Vera -MT, dev idamente cadastrado no C.N.P.J. sob n.º
04.244.981/0001 -73,

representad o

neste

ato

pela

Diretora

Executiva, Srª. C L ARI CE SCHEIT CAL GARO , portadora do CPF n º
948.476.570-04, reside nte e domic iliada em Vera -MT, doravante
denominado simple s mente de C ONTRAT ANTE, e de o utro lado , AG
CO NSULTORIA

E

CONTABILIDAD E

LTD A

EPP,

de vidamente

cadastrada no C.N.P.J s ob n.º. 05.01 1.768/0001 -84, situada na
avenida Curitiba, n º 2734, edif ício An dreolla no segundo piso sala
202, Centro Sorriso-MT., neste ato represen ta da por LOURDES
ELIAN E HAGERS BOSA, bras ileira, casada, residênc ia na Rua
Pará

–

nº

2 91-

Ce ntro,

Sorriso-MT,

porta dora

do

C.P.F

551.912.239-34 CARTEIRA DE IDEN TIDADE PROFI SSIONAL n º
MT008764/O -5, órgão expe didor CRC-MT, doravante d enominado
simplesmente CONTR ATADO, tem ju sto e c ontratad o o presente
Con trato de Prestaçã o de Serv iços, mediante as cláusulas e
condições que segu em.

DO OBJETO

CL ÁU SULA PRIM EIR A: O o bjeto do presente contrato consiste em:

1.1.

Realização de Reavaliaç ão Atu aria l, re fe rente o exerc ício
de 2015, nos termos do inciso I do art. 1º, da Le i n.º
9.717/98, da Portaria MPAS n.º 4.992 de 05/02/99 e Lei
Comple me ntar n. º 101, nos termos do Art. 4.º, § 2.º, inciso
IV, al ínea “a”, visan do a verificação de viabilidade de

funcion amento do Regime Próprio de Pre vidência Socia l, de
modo a garantir o equilíbrio financeiro e atuarial, sem
necessidade de ress eguro.

1.2 .

Realiz ação

de

Projeção

Atuarial,

pre vista

na

L ei

de

Res ponsabilidade Fiscal n os termos do Art. 53 , § 1.º, incis o II;

1.3 . Emissão do Demonstrativo de Resultado da Avaliaç ão Atuarial
– DRAA, previsto no inciso XII, n.º 2 do anexo I da Portaria 4992
do MPAS;

1.4. Elaboração de Anteprojeto de Lei, visan do a modificação de
custeio d a Previdê ncia Municipal, caso n ecessá rio.

1.5. LDO – Elab oraç ão da Lei de Diretrizes Orçamentárias do
Instituto Pre videnciá rio;

1.6. AL M – Estudo que faz o c asamen to entre os ativos e os
passivos futuros do Ins titu to Previd enciário, no intuito de obte r
investimentos

que

ac ompanhem

o

fluxo

projetado

para

o

pagamen to de Benef íc ios . Serve para tomadas de decisã o de
investimentos á longo prazo, p ara que os mesmos não interfiram
na necessidade de ca ixa do RPPS.

1.7. CONTABIL ID ADE DA AVALIAÇÃO ATUARIAL – Elaboraçã o da
parte contáb il da Av aliação Atu aria l, relacionad o com o plano de
contas para os RPPS.

D A D ESCRIÇ ÃO E FORMA DE EXEC UÇÃO

CL ÁU SULA SEGUND A : Os s erv iços objetos deste contrato, se rão
compo stos de 04 (quatro) e ta pas descritas a seguir:

ITEM 1.1

- Levantam ento e Des envolvim ento Preliminar
-

Lev antamento dos dados cadastrais dos servidores
municipais po te nciais do plano co nforme “la yout”,
co ntendo dados para iden tificação.

- Des envolvimento do Estudo Atuarial
-

Desenvolvimen to
determinação

do
d os

cálc ulo

atuarial

bene fícios

para

prev is íveis ,

previa mente determinado s;
-

Determinaçã o

dos

rec ursos

e ventualmen te

demandados pelo p lano, visando a cob ertura dos
risc os eminentes e d o passivo atua ria l referentes
aos inativos e pensionistas , se houver;
-

Elaboraçã o

e

apresentação

dos

resultados

do

Estudo Atuarial à CONTRATANTE;
-

Determinaçã o do prazo de amortiz ação e m relação
ao

passivo

atuarial

(cus to

e special

do

p lano),

ev entualmente necess ários para constituiç ão das
reservas

matemáticas

para cobertura dos

riscos

eminentes e do passivo atuarial.

ITEM 1.2

- Pro je ção Atu aria l
-

Lev antamento de informaçõ es, de acordo com as
bas es cadas trais do estudo atuarial;

-

ITEM 1.3

Anális e e montage m de relatório.

- Demonstrativo de Resulta do de Av aliação Atuarial –
D RAA
-

Identific ação dos resu ltados do estudo a tu aria l.

DO PR AZO DE EXECUÇ ÃO

CL ÁU SULA TERCEIR A: Os serviços descritos na cláus ula anterior
serão executad os no praz o d e 12 0 (cen to e vinte) dias , a partir da
assin atura do pres ente contrato.

DO PREÇO E FORMA DE PAG AM ENTO

CL ÁU SULA

QUARTA :

O

valor

acordado

entre

as

partes

consignadas a prestação d e serviços é de R$ 5 .000,00 (cinco mil
reais).
CL ÁU SULA QUI NTA : O valor total descrito na cláusu la quarta se rá
pago da segu inte forma:

- R$ 3.000,00 (Três mil reais) na co nfirm ação do cen so atuarial.

- R$ 2.000,00 (do is m il rea is) n a entrega dos serviç os.

D AS RESPONSABILI DADES

CL ÁU SULA SEXTA : A CONTRATADA se responsabiliza em:
 Manter a CONTRATANTE

semp re informada dos resultados de

todos as etapas previstas ness e contrato;
 Manter sigilo absoluto aos dad os coletados n o munic ípio, dand o
des tino único e exclusivo como base para os estudos e c álculos
atuariais objeto deste con trato;

CL ÁU SULA SÉTIMA: A CONTRATANT E s e res ponsabiliz a em:
 Efetuar os pa gamentos nos prazos previstos na cláusula quinta
do prese nte contrato;

DOS RECURSOS

CL ÁU SULA OITAVA : Os recursos utiliz ados para c oncretizaçã o do

presente

Con trato

correrão

por

conta

da

seguinte

dotação

orçamentária:

0044.09.001.09.27 2.0026.2051.33.90 .35.00.00.00
SER VIÇOS D E CONSULTORIA.

DO SUPORTE LEG AL

CL ÁU SULA NONA : O presente c ontrato rege-se p ela Lei n.º
8.666/93 atualizad a pe la d e n.º 8.883/ 94, dispensável de licitação,
como també m pelas c onvençõ es estabele cidas nes te instrumento.

DA R ESCISÃO

CL ÁU SULA D ÉCIM A : A inexecuç ão total ou pa rcial do Contra to
pelas partes, co nstitui motiv os para rescisão c ontra tu al, e a mesma
dar-s e-á

indepen dentemente

de

interpelaç ão

ou

notificação

judicia l.

CL ÁU SULA ONZE : A CONTRATADA reconh ece os direitos da
administraç ão em c aso de resc isão administrativ a prevista no Art.
77 e 78 da Lei n.º 8.666 de 21/06/93.

DAS SANÇÕES ADMINI STR ATIVAS

CL ÁU SULA DOZ E : O n ão cu mpriment o das cláusulas do presente
contrato, s ujeitar á qu aisquer u ma das partes , a multa de mora de
2% (dois por cento) do valor do co ntrato.

CL ÁU SULA TREZE : A multa que alude a c láusula an te rior, não
impede que a ad minis traç ão resc inda unilateralmente o contrato e
aplique as outras sanções previstas na Le gislação pe rtinen te .

DO FO RO

CL ÁU SULA

QU ATORZE :

As

partes

consignad as,

de

comum

acordo, elege m o Foro da Coma rca de Vera/MT, para dirimire m
quaisque r dúv idas oriundas d o pres ente.

E, por estarem certos e de acordo assinam o presente instrumen to
particular, elab orad o em 03 (três) vias de igual teor e for ma, n a
presença de 02 (duas) tes temunhas.

Vera/MT, 28 de abril de 201 5.

FUNDO M UNI CIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SER VIDORES D E VER A/M T
CONTRATANTE

___________________________________________________________
AG CONSULTORIA E CONT ABILIDADE LTDA EPP
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

