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CONTRATO Nº 005 / 2018 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
QUE FIRMAM ENTRE SI O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 
TRIUNFO – TRIUNFOPREV E A EMPRESA BRPREV 
AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA – ME. 
 

 
Pelo presente instrumento de Contrato de Prestação de Serviços, sem vínculo empregatício, de 
um lado o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 
TRIUNFO - TRIUNFOPREV, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 
04.783.285/0001-35, localizado na Rua Alaíde Siqueira, nº 65, Bairro Guanabara, Triunfo, 
Pernambuco, CEP: 56.870-000, representado por sua Diretora Presidente, a Sra. MARIA LÚCIA 
ALVES DE LIMA, brasileira, casada, diretora previdenciária, portadora da cédula de identidade nº 
717094 – SDS/PE e CPF nº 377.457.514-20, residente e domiciliada na Rua Sigismundo Pinto, nº 
135, Centro, Triunfo, Pernambuco, CEP: 56.870-000, de ora em diante denominado simplesmente 
de CONTRATANTE e de outro lado a empresa BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA 
ATUARIAL LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 18.615.216/0001-
27, localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 1.151, Sala 616, Bairro Menino Deus, Cidade de 
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP: 90.150-005, representada pelo seu sócio 
administrador o Sr. PABLO BERNARDO MACHADO PINTO, brasileiro, solteiro, empresário, 
portador da cédula de identidade nº 1088960826 – SJS/RS e CPF nº 022.568.950-25, residente e 
domiciliado na Estrada Chapéu do Sol, nº 06, Bairro Chapéu do Sol, Cidade de Porto Alegre, 
Estado do Riu grande do Sul, CEP: 91.787-030, aqui denominada simplesmente de 
CONTRATADA estando as partes sujeitas às normas da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e 
subsequentes alterações, obedecidas as condições estabelecidas na licitação realizada na 
modalidade DISPENSA Nº 002/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:  
 
1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados, 
visando a elaboração da Avaliação Atuarial e Nota Técnica Atuarial do exercício de 2017 ano 2018 
para o TRIUNFOPREV. 
 
Os serviços serão desenvolvidos da seguinte forma: 
 
a) Realização do cálculo atuarial anual para reavaliar o Plano existente, de acordo com a 

legislação e regulamento em vigor; 
 
b) Elaborar alternativas de financiamento para que o Regime apresente equilíbrio financeiro e 

atuarial; 
 
c) Apurar as provisões Matemáticas correspondentes, bem como estabelecer o Plano de Custeio 

para o próximo exercício; 
 
d) Apresentar o Demonstrativo de Projeções Atuariais de Receitas e Despesas Previdenciárias 

(Anexo XIII do RREO). - Preenchimento do DRAA – Demonstrativo dos Resultados da 
Avaliação Atuarial e apresentação do Demonstrativo de Projeção Atuarial da LRF; 
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e) Apresentação de Relatório de Avaliação Atuarial detalhado; 
 
f) Elaboração da Nota Técnica Atuarial, a ser encaminhada ao MPS – Ministério da Previdência 

Social.  
 
Parágrafo Primeiro – Os serviços serão executados em estrita obediência ao presente Contrato, 
devendo ser observados integral e rigorosamente as especificações fornecidas pelo Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Triunfo – TRIUNFOPREV, aprovado pelas 
autoridades competentes, assim, e elaboração de relatórios circunstanciado dos trabalhos 
executados no final de cada período.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
 
2.1. O valor global para a prestação dos serviços será de R$ 7.100,00 (Sete mil e cem reais). 
 
Parágrafo único – O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do 
presente contrato correrá por contas exclusiva da CONTRATADA. A contratada fica responsável, 
exclusivamente, pela contratação de seus funcionários e encargos inerentes destes. 
 
2.2. O preço dos itens antes relacionados inclui todos os custos diretos e indiretos para a entrega, 
constituindo-se na única remuneração devida pelo TRIUNFOPREV. 
 
2.3. O pagamento ocorrerá através depósito bancário, em até 30 (trinta) dias subsequente aos 
serviços realizados, comprovada a adequação com o disposto na dispensa, mediante recebimento 
da nota fiscal. 
 
2.3.1. A Nota Fiscal quando emitida deverá obrigatoriamente ser emitida em nome do Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Triunfo - TRIUNFOPREV, pessoa jurídica de 
direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 04.783.285/0001-35, localizado na Rua Alaíde Siqueira, 
nº 65, Bairro Guanabara, Triunfo, Pernambuco, CEP: 56.870-000. 
 
2.3.2. A fatura deverá ser apresentada devidamente identificada o número da licitação e do 
Contrato de Prestação de Serviços. 
 
2.3.3. A Contratada deverá manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com 
as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas na licitação (regularidade fiscal). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DESPESAS E FONTES DE RECURSOS: 
 
3.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das dotações 
orçamentárias abaixo especificadas, consignadas no Orçamento do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Triunfo – TRIUNFOPREV para o exercício de 2018, aprovado 
pela Lei n° 1.424 de 27 de Novembro de 2017, classificada na dotação que segue: 

 
Unidade: 021104 – Entidade Supervisionada 
Programa de Trabalho: 09.272.3001.2033.000 – Gestão Administrativo do TRIUNFPREV 
Natureza da Despesa: 3.3.90.35 – Serviços de Consultoria 
Fonte de Recurso: 00100 – Recursos Próprios 
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CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO: 
 
4.1. O prazo de vigência do Contrato será de 04 (quatro) meses, contados da data da assinatura 
do instrumento contratual, podendo o prazo ser prorrogado de acordo com o Art. 57 da Lei 
8666/93, caso necessário. 
 
4.2 – O preço pelo qual serão prestados os serviços objeto da presente licitação não sofrera 
reajuste. 
 
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
A Contratada se obriga, ainda: 
 
5.1. A responder pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 
à fiscalização ou a acompanhamento do TRIUNFOPREV. 
 
5.2. A manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório. 
 
5.3. A prestação de serviços ora contratados deverá ser executada pela empresa vencedora e a 
critério da Administração. A empresa devera disponibilizar um profissional para deslocar-se junto 
ao TRIUNFOPREV para a elaboração dos projetos e propostas. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES À CONTRATADA: 
 
6.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas 
neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das 
sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal: 
 
6.1.1. Advertência; 
 
6.1.2. Multa, nos seguintes termos: 
 
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, 

calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida. 
 
b) Até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula 

do contrato, exceto prazo de entrega; 
 
c) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de inexecução total da obrigação 

assumida, bem como na hipótese de rescisão do contrato prevista no inc. I do art. 79 da Lei 
Federal nº. 8.666/93; 

 
6.1.3. Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de 
até 02 (dois) anos; 
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6.1.4 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 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
6.2. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao 
processo. 
 
6.3 A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança 
administrativa ou judicial. 
 
CLÁSULA SETIMA – DAS PRERROGATIVAS DO TRIUNFOPREV: 
 
7.1. Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, 
respeitados os direitos da contratada; 
 
7.2. Aplicar as penalidades previstas pela a inexecução total ou parcial do ajustado; 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: 
 
8.1. Quando conveniente ao TRIUNFOPREV à inclusão de garantia de execução; 
 
8.2. Quando necessária à modificação do regime de execução do seu objeto, em face da 
verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originais; 
 
8.3. Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada à antecipação do pagamento, com 
relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de execução do 
objeto. 
 
8.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, 
de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão deste para mais ou 
para menos, conforme o caso. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: 
 
O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, pelo CONTRATANTE, 
independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses; 
 
a) infringência de qualquer obrigação ajustada; 
 
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA. 
 
c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou 

transacionar qualquer direito decorrente deste contrato. 
 
d) e os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os 
prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas 
obrigações contratuais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO: 
 
10.1 A declaração de nulidade deste contrato opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos 
que este, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO: 
 
11.1. Elegem, de comum, o Foro da comarca de Triunfo, Pernambuco, para dirimir eventuais 
dúvidas, resultantes do presente Contrato. 
 
11.2. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente Termo em 03 (três) vias de igual 
forma e teor.  
 
 
Triunfo/PE 09 de março de 2018. 
 
 
 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Triunfo - TRIUNFOPREV 
Maria Lúcia Alves de Lima – Gestora Previdenciária 

Contratante 
 
 
 

BRPREV Auditoria e Consultoria Atuarial Ltda - ME 
Pablo Bernardo Machado Pinto – Sócio Administrador 

Contratado 
 

 
TESTEMUNHAS: 

 
 

1 -  ______________________________________________ 
 Nome: 
 CPF: 
 
 
2 -  ______________________________________________ 
 Nome: 
 CPF: 

 
 
 
 


