
  

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 092/2019 

O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Rio Branco. nº 234, inscrito no CGC/MF sob nº 
10.587.671/0001-54 representado pelo Prefeito Municipal o Senhor GILSON DE CARLI, brasileiro, casado, 
portador do CPF sob o nº 450.250.450.53, residente e domiciliado na Rua Voluntários da Pátria, nº 610, doravante 
denominado CONTRATANTE e a Auditec – Auditoria e Consultoria Técnica Atuarial pessoa jurídica de direito 
privado, com sede na Rua Manajó 52, casa 03, bairro Assunção, na cidade de Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ 
sob o nº 93.316.271/0001-31 e Inscrição Municipal nº 105.613-2-3, representada pela sócia diretora Lucília 
Nunes de Souza, brasileira, atuária MIBA- 431, CPF sob o nº 215.431.510-00, doravante denominada 
CONTRATADA, celebram este contrato mediante as cláusulas que seguem: 

DOS FUNDAMENTOS LEGAIS  
O presente Contrato tem como fundamentos legais e será executado segundo:  
a) As disposições da Lei nº 8.666/93 e legislação complementar vigentes e pertinentes à matéria;  
b) Os preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, no que couber, os princípios da Teoria 

Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 54, da Lei nº 8.666/93, combinado 
com o inciso XII do art. 55 do mesmo diploma legal; 

c) Processo Licitatório nº 058/2019 – Dispensa de Licitação nº 019/2019. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

É objeto deste contrato a Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Consultoria Atuarial 
no Regime Próprio de Previdência Social do Município de Liberato Salzano/RS. 

1.  A Consultoria Atuarial a ser realizada deverá atender ao que dispõe a Portaria MF nº 464 de 2018 no que 
se refere às responsabilidades e atribuições conferidas aos dirigentes, gestores, conselheiros do RPPS e ente 
federativo, através do acompanhamento, atendimento e orientações, conforme o demonstrado a seguir: 

1.1. Acompanhamento: 

a) Das hipóteses atuariais constantes do Relatório de Análise das Hipóteses, que deverão ser observadas e 
analisadas, no mínimo, trimestralmente, afim de atestar sua aderência às hipóteses e premissas utilizadas na 
avaliação atuarial do exercício; 

b) Da elaboração do Sumário Executivo com os resultados e recomendações do Relatório de Análise das 
Hipóteses para cientificação dos conselhos deliberativo e fiscal, dos beneficiários do regime e dos órgãos de 
controle interno e externo; 

c) Das informações necessárias para a composição do balanço patrimonial, dentro do prazo contratual; 

d) Da Taxa Real de Crescimento da Remuneração (crescimento salarial acima da inflação e crescimento 
vegetativo) e da Taxa Atuarial de Juros, analisadas e avaliadas semestralmente; 

e) Do limite do custo administrativo previsto no Art. 15 da Portaria nº 402/2008 com o correspondente comparativo 
trimestral, referente à arrecadação/custos administrativos; 

f) Do comportamento observado, quanto à Política de Investimentos/Meta Atuarial, referente ao que foi observado 
nos últimos cinco anos de gestão do RPPS; 

g) Do resultado atuarial, demonstrado na avaliação atuarial realizada no exercício, analisando as prováveis causas 
dos acréscimos ou reduções nos custos previdenciários, bem como nos déficits ou superávits apresentados, suas 
origens e/ou causas; 

h) Da adequação do equacionamento do déficit atuarial em conformidade com o disposto na legislação vigente, 
bem como o da escolha do plano de amortização a ser implementado em lei. 

1.2. Atendimento: 

a) Às consultas formuladas pelo Contratante e que refiram-se, exclusivamente, à questões atuariais, excluídas 
aquelas de responsabilidade da empresa contratada para a realização da avaliação atuarial. 

1.3. Orientações: 

a) Quanto à qualidade e pertinência das informações cadastrais a serem utilizadas nas avaliações atuariais; 

b) Quanto ao envio, pelo ente federativo, dos arquivos da base cadastral utilizada na avaliação atuarial do RPPS 
à Secretaria de Previdência; 



  
c) Quanto às normas aplicáveis às avaliações atuariais, para assegurar a transparência, liquidez e o equilíbrio 
econômico, financeiro e atuarial do plano previdenciário;  

d) Para o preenchimento dos dados de responsabilidade do Contratante constantes do Demonstrativo de Ganhos 
e Perdas Atuariais e do Demonstrativo de Viabilidade Orçamentária e Financeira; 

e) Quanto à necessidade de adesão/atualização do Convênio de Compensação Financeira e ao acesso aos 
relatórios úteis à avaliação atuarial; 

f) Quanto aos procedimentos e conteúdo das respostas às notificações e apontamentos formulados pelos órgãos 
oficiais de fiscalização e controle - SPPS e TCE - no que tange à assuntos de responsabilidade do Contratante e 
referentes exclusivamente às questões atuariais, excluídas aquelas de responsabilidade da empresa contratada 
para a realização da avaliação atuarial. 

g) Quanto à divulgação das informações financeiras e atuariais do RPPS com linguagem clara e acessível; 

h) Quanto à necessidade de elaboração de avaliação atuarial no período compreendido entre duas avaliações 
atuariais anuais, caso seja verificada a ocorrência de fato relevante que possa prejudicar a situação financeira e 
atuarial do RPPS.  

1.4. Relatório Final: 

a) Será encaminhado ao RPPS um Relatório Final de Consultoria Atuarial, dando conhecimento à Unidade 
Gestora, Conselhos e Ente Federativo, de todos os procedimentos realizados no próximo exercício ou ao final 
deste Contrato, demonstrando suas origens, consequências e resultados conclusivos. 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Além das obrigações elencadas na cláusula anterior, são obrigações adicionais da CONTRATADA: 

I - Formar o quadro de pessoal necessário à execução do objeto contratado, sendo a única responsável 
por seus empregados no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária, seguros e 
demais encargos e cominações legais;  

II – Arcar com os custos de deslocamento até o local onde a serviço será realizado, se houver; 
III - Executar os serviços, objeto deste contrato, nas especificações contidas neste Edital e seus 

Anexos; 
IV - Manter, durante toda a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
V - Recolher todos os tributos resultantes do fornecimento e/ou execução do objeto deste contrato; 
VI - Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados, facilitando o acompanhamento e a 

fiscalização por parta de Contratante; 
VII - Responder pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 

na execução do presente contrato; 
VIII - Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por 

seus empregados quando da execução do serviço objeto deste contrato; 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

São obrigações e responsabilidades do CONTRATANTE:  
I – Empenhar os recursos necessários garantindo o pagamento em dia; 
II - Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto deste contrato; 
III - Atestar a(s) nota(s) fiscal(is) correspondente(s), após o aceite do objeto fornecido; 
IV - Proporcionar condições para que a contratada possa desempenhar seus serviços dentro das 

normas deste contrato e legislações pertinentes; 
V - Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no 

fornecimento dos materiais no prazo de vigência deste contrato; e 
VI - Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato e edital. 
VII - Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e Fiscalização 

nos moldes do art. 67 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO DO CONTRATO 

O presente contrato vigora pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do termo 
contratual, podendo ainda ser prorrogado por igual período, se ambas as partes concordarem, com embasamento 
na Lei Federal 8.666/93, mediante Termo Aditivo. 

CLÁUSULA QUINTA -  PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 



  
A Contratada perceberá a importância RS 380,00 (trezentos e oitenta reais) mensais, referente aos 

serviços descritos nas Cláusula primeira, em até 30 (trinta) dias do mês subsequente à prestação dos serviços, 
mediante a apresentação de nota fiscal. 

Subcláusula Primeira - No preço acima, estão incluídos todas as despesas e custos, diretos e 
indiretos, necessários para a execução do objeto deste Contrato, tais como despesas com transporte, encargos 
de natureza trabalhista, previdenciária, social, tributária e outros, bem como, impostos, taxas, tributos 
incidentes ou que venham a incidir, como também os lucros da Contratada.  

Subcláusula Segunda – O pagamento poderá ser efetuado mediante cheque ou depósito bancário. 

  CLÁUSULA SEXTA - DO FISCAL DO CONTRATO 

O Contratante nomeia e constitui neste ato a Sr(a). Gestor do Conselho Municipal de Previdência dos 
Servidores Públicos de Liberato Salzano como fiscal desta contratação. 

Subcláusula Primeira - O fiscal deste contrato terá, entre outras, as seguintes atribuições: fiscalizar a 
execução deste contrato; comunicar ao Contratante sobre descumprimento; e solicitar a Administração a aplicação 
de penalidades por descumprimento de cláusula contratual. 

Subcláusula Segunda - A fiscalização exercida não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade verificada durante a execução deste contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

Este contrato poderá ser alterado na forma prevista no Art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA OITAVA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

Projeto/Atividade Recurso Despesa/Ano Descrição 

2.045.3390.39 050 009/2019 Manutenção de Fundo de Previdência Municipal 

2.045.3390.35 050 008/2019 Manutenção de Fundo de Previdência Municipal 

2.004.3390.39 1 18/2019 Manutenção das Atividades do Gabinete 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

A inexecução parcial ou total deste contrato ensejará à contratada as penalidades previstas na Lei nº 
8.666/93 e suas alterações, sempre garantida a prévia defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Constantina/RS para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste Contrato. 

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. 

  Liberato Salzano - RS, 03 de setembro de 2019. 

 
 

GILSON DE CARLI Lucília Nunes de Souza 
  Prefeito Municipal Atuária – MIBA - 431 
CONTRATANTE CONTRATADA 

 
 
 
Fernandes Miotto 
Gestor do Conselho Municipal de Previdência dos Servidores Públicos 
Fiscal de Contrato  
 
Testemunhas 
 
Nome: Janete Lucia Candaten     Nome: Mongela Pereira Nunes 
CPF: 450.267.930-53      CPF: 637.001.900-34 
 


