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                                                                                             CONTRATO Nº 005/2019 - QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO 
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE 
JETIBÁ E A EMPRESA I F CONSULTORIA 
ATUARIAL EIRELI. 

 

 

 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA 

MARIA DE JETIBÁ, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, sediado à Rua 

dos Imigrantes, nº 245, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, inscrito junto ao C.N.P.J sob o número 

39.616.875/0001-58, neste ato representado pelo Presidente, o Srº DAVID RAASCH, brasileiro, 

casado, servidor público, inscrito no C.P.F com o nº 979.251.287-04, daqui por diante denominado 

CONTRATANTE e a empresa I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 10.541.510/0001-20, com Sede social à Rua Monsenhor Trebaure, nº 210, Bairro 

Centro, Cuiabá - MT, CEP 78.005-380, neste ato representada pelo seu Sócio Diretor, Srº IGOR 

FRANÇA GARCIA , brasileiro, casado, portador do CPF nº 013.475.576-60, residente e domiciliado 

na Rua Monsenhor Trebaure, nº 210, Bairro Centro Norte, CEP 78.005-380, Cuiabá – MT, Fone (65) 

3621-8267, (65) 9242-8876, e-mail igor_atuario@hotmail.com, denominado simplesmente 

CONTRATADO, mediante as disposições expressas nas cláusulas a seguir: 

 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços de Assistência e Consultoria de 

Investimentos no acompanhamento da carteira de investimento, com o objetivo do cumprimento da 

Meta Atuarial e do Plano Anual de Investimentos – Política de Investimentos de 2020, conforme 

exigência da Resolução CMN 3.922/10. 

 

CLAUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO 

2.1. Os trabalhos serão realizados na Sede da contratada e consistem em: 

a) Elaboração da Política Anual de Investimentos – PAI, baseado no estudo de ALM, 

conforme exige o Art. 4 da Resolução CMN 3.922/10; 

b) Preenchimento via CADPREVWEB. 

 

CLÁSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

3.1.     Os serviços terão início na data de assinatura do presente contrato e vigora até 31/12/2019. 

3.2.     O prazo máximo para execução dos serviços objeto do presente termo de referência, será de 

30 (trinta) dias contados da entrega de todos os relatórios, extratos e demais documentos necessários 

para elaboração da política de investimentos.  

 

CLÁSULA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

4.1.      A responsabilidade técnica pela execução dos trabalhos será do profissional Srº Igor França 
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Garcia, atuário, registrado no Instituto Brasileiro de Atuária sob o registro MIBA /RJ 1.659, 

certificado pela ANBIMA CPA – 10, ANBIMA CPA – 20, ANBIMA CEA (Especialista de 

investimentos) e Consultor de Valores Mobiliários credenciado pela CVM – Comissão de Valores 

Mobiliários. 

 

CLÁSULA QUINTA - DO VALOR CONTRATUAL E FORMA DE PAGAMENTO 

5.1.     O valor do presente contrato é de R$ 800,00 (oitocentos reais); 

5.2.     O pagamento será efetuado em uma única parcela, mediante apresentação da nota fiscal; 

5.3.      No preço deverão estar inclusos os custos e despesas decorrentes de licenças, impostos e taxas 

de qualquer natureza, salários, encargos sociais e outros que direta ou indiretamente decorram do 

cumprimento do contrato, não sendo permitida nenhuma cobrança adicional. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA MULTA POR ATRASO 

6.1.     As parcelas pagas em atraso sofreram multa de 5% mais correção de 2%. a.m. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO EMPENHO 

7.1.     Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes deste contrato proverão da 

seguinte dotação orçamentária: 019001.0927200012.081.33903900000 - Outros serviços de terceiros - 

Pessoa Jurídica - Ficha: 010 - Sub Elemento: 33903905000 - Serviços Técnicos Profissionais - Fonte 

de Recurso: 1430. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

8.1.     Dá-se, por dispensa de processo licitatório, à guia do inciso II, artigo 24, da Lei Federal no 

8.666, de 08/06/93, e suas posteriores atualizações, a contratação da prestação dos serviços 

convencionados. 

 

CLAÚSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES 

9.1.      São obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar os pagamentos previstos na cláusula terceira deste instrumento. 

b) Fornecer os dados pertinentes e necessários para a elaboração da PAI, sempre que solicitados 

pela CONTRATADA. 

 

9.2.      São obrigações da CONTRATADA: 

a) Proceder às alterações concernentes a mudanças na legislação; 

b) Manter sigilo absoluto dos resultados apurados; 

c) Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato da assinatura do 

Contrato. 
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d) O encerramento das obrigações da contratada se dará após o término do contrato, ressalvando 

que a empresa fica obrigada, mesmo após encerramento do contrato, a prestar auxílio, emitir 

justificativas e outras medidas que por ventura se fizerem necessárias. 

 

CLÁSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO E PENALIDADES 

10.1.     O presente contrato ficará de pleno direito, rescindido, em caso de inexecução total ou parcial, 

ficando o CONTRATANTE no direito de retomar os serviços e aplicar multas na 

CONTRATADA, além de exigir, se for o caso, indenização. Os casos de rescisão administrativa são 

os previstos nos Artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93, aplicando-se as penalidades contratuais previstas, e 

as penalidades previstas na mencionada legislação (art. 80-Lei 8.666/93). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FISCALIZAÇÃO 
 

11.1..   A fiscalização dos serviços em referência ficará sob a responsabilidade da servidora do 

IPS/SMJ, Srª Silvana Gumz. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

12.1.     As partes elegem o Foro da Comarca de Santa Maria de Jetibá – ES, para dirimir quaisquer 

dúvidas oriundas do presente instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. E por estarem justos e contratados, e considerando o presente Contrato juridicamente perfeito, 

assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e para os mesmos efeitos legais, na presença 

das testemunhas signatárias. 

 

E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, 

juntamente com 02 (duas) testemunhas igualmente signatárias. 

 

Santa Maria de Jetibá – ES, 25 de novembro de 2019 

 

 

_________________________________________________ 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 

      DAVID RAASCH - Presidente do IPS/SMJ 

Contratante 
 
 

_______________________________________ 
I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI 

 IGOR FRANÇA GARCIA - Diretor 
Contratado 

 

Testemunhas: 

________________________________                     __________________________________ 

CPF:                   CPF:  


