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CONTRATO Nº 001/2021. CONTRATO 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE 
SANTA MARIA DE JETIBÁ E A EMPRESA 
RTM CONSULTORES ASSOCIADOS 
LTDA-ME. 

 

 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA 

MARIA DE JETIBÁ, autarquia municipal, com Sede à Rua dos Imigrantes, nº 245, Centro, Santa 

Maria de Jetibá – ES, CEP: 29.645-000, inscrito no CNPJ sob o nº 39.616.875/0001-58, neste ato 

representado pelo seu Presidente, Sr. DAVID RAASCH, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 

979.251.287-04, daqui por diante denominado CONTRATANTE, e a Empresa RTM 

CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-ME, com Sede à Avenida Cristiano Machado, nº 1682, 

12º Andar – Salas 1201-1203, Bairro Cidade Nova – Belo Horizonte – MG, CEP: 31.170-024, 

inscrito no CNPJ sob o nº 22.911.238/0001-01, neste ato representado pelo Sr. PEDRO 

ANTÔNIO MOREIRA, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 133.954.676-00, daqui por diante 

denominado CONTRATADA, celebram o presente contrato, referente ao processo licitatório na 

modalidade de Pregão Presencial nº 002/2020, oriundo do processo administrativo número 

11.164/2020. As condições do edital licitatório acima citado desde já fazem parte deste instrumento 

contratual, ainda que não transcritas, juntamente com a proposta apresentada pela CONTRATADA. 

O presente contrato, bem como o processo licitatório que lhe deu origem são regidos pela a Lei nº 

10.520/02, Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para contratação de 

empresa especializada para a realização de serviços de consultoria previdenciária, especializada na 

área de gestão para execução e implantação dos requisitos necessários para a certificação institucional 

denominado Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes 

Próprios de Previdência Social para o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa 

Maria de Jetibá – ES, conforme descrição contida no “Anexo 03” e demais condições do Edital de 

Pregão Presencial nº 002/2020 e seus anexos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO 

 

2.1. O prazo de vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses tendo início a partir de 

01/02/2021 devidamente com a assinatura, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as 

partes, devidamente justificado e por interesse do Instituto de Previdência dos Servidores do 

Município de Santa Maria de Jetibá, limitando-se a 48 (quarenta e oito) meses, na forma do Art. 57, 

IV da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

2.2. O prazo máximo para o início da prestação dos serviços será em até 05 (cinco) dias úteis, 

contados da vigência do contrato. 
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CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
 

3.1. O valor do presente contrato é da importância anual de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos 

reais) divididos em doze (12) parcelas mensais. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
 

4.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente em doze (12) parcelas consecutivas conforme 

demonstrado abaixo, sendo considerada para faturamento, a entrega dos serviços por meio de 

relatórios e documentos apresentados pela emissão da Nota Fiscal de Serviços eletrônica – NFS-e 

em favor do contratante, sendo devidamente atestada pelo servidor nomeado pela fiscalização. 

 

Item Período 
 

Serviços Prestados 

 

1ª Meses 1 e 2 Diagnóstico Situacional  
Decisão do Nível 

Adesão Pró-Gestão 

2ª Meses 3 a 10 Implantação  
Pró-Gestão 

3ª Meses 11 e 12 Acompanhamento 
Certificação 

 

4.2. Ocorrendo a situação em que a implantação tenha ocorrido e consequentemente a certificação 

tenha sido emitida antes do prazo de doze (12) meses, as parcelas que ainda faltarem para pagamento 

para a empresa contratada, serão emitidas as devidas NFS-e para pagamento, considerando que o 

objetivo foi alcançado antes do prazo estabelecido, ocorrendo dessa forma, o pagamento das parcelas 

restantes será realizado em um único pagamento.   

 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

5.1 . Os custos referentes à contratação/aquisição dos serviços ficam a cargo do Instituto de 

Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá. 

5.2 . As despesas decorrentes da contratação do objeto/serviços correrão à conta da seguinte 

dotação: 019001.0912200011.024 – Implantação e Manutenção do Programa de Certificação 

Institucional e Modernização da Gestão dos RPPS – Pró-Gestão / Elemento de Despesa: 

33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica / Fonte: 14300000 – Recursos 

Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração / Ficha: 02 – Subelemento 33903905000 – Serviços 

Técnicos Profissionais. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 

6.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar 

o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da 

Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei Federal no 8.666/1993. 
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6.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 

controle da execução dos serviços e do contrato. 

6.3. Os A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 

previstos neste termo de referência. 

6.4. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 

pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável 

para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-

se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no §1º do art. 65 da Lei Federal no 

8.666/1993. 

6.5. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 

juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de 

acordo com o estabelecido neste termo de referência e na proposta, informando as respectivas 

quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

6.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 

disposto nos § § 1º e 2º do art. 67 da Lei Federal no 8.666/1993. 

6.7. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 

Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste termo de referência e na 

legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos arts. 77 e 80 da 

Lei Federal no 8.666/1993. 

6.8. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 

vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência 

desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art. 70 da Lei Federal no 8.666/1993. 

6.9. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato serão exercidos pela servidora que 

compõe o setor da Assessoria Administrativa da Contratante, Srª Raiana Hoffmann. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

7.1. Executar os serviços conforme especificações deste termo de referência e de sua proposta, com 

a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de 

fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade 

especificadas neste termo de referência e em sua proposta. 

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 

pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos materiais empregados. 

7.3. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração. 

7.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 

artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990), ficando a 

Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à 

Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos. 
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7.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, 

em conformidade com as normas e determinações em vigor. 

7.6. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além 

de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso. 

7.7. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão 

o órgão para a execução do serviço. 

7.8. Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de toda a 

mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão. 

7.9. Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de toda a 

mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão. 

7.10. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 

obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste termo de referência. 

7.11. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração. 

7.12. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 

executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e 

qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 

7.13. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 

serviços. 

7.14. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 

de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

7.15. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

7.16. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato. 

7.17. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 

sua proposta, devendo complementá-las, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 

satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 

arrolados nos incisos do § 10 do art. 57 da Lei Federal no 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado. 

8.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução 

dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

8.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas 

no Edital e seus anexos. 

8.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela 

contratada. 
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CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
 

9.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei Federal nº. 8.666/1993 e da Lei Federal nº 

10.520/2002, a Contratada que: 

I - Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; II - Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

III - Fraudar na execução do contrato;  

IV - Comportar-se de modo inidôneo;  

V - Cometer fraude fiscal; 

VI - Não mantiver a proposta. 

9.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, 

sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

I - Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos 

para a Contratante; 

II - Multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 

da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

III - Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 

IV - Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, 

será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

V - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade Contratante, pelo 

prazo de até dois anos; 

VI - Declaração de inidoneidade para licitar ou 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, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir 

a Contratante pelos prejuízos causados. 

9.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei Federal n o 8.666/1993, a 

Contratada que: 

I - Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento 

de quaisquer tributos;  

II - Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

III - Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

9.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto 

na Lei Federal n° 8.666/1993; 

9.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

9.6. É facultado ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá 

aplicar o disposto no art. 40, XIV, “d” da Lei Federal nº 8.666/93 caso o contratante incorra nas 

infrações previstas na citada Lei. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 
 

10.1. O presente instrumento poderá ser rescindido: 

10.1.1. Por ato unilateral e escrito do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa 

Maria de Jetibá, nas funções previstas nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal nº 

8.666/93, e com as consequências indicadas no Art. 80 do mesmo diploma legal, sem prejuízo da 

aplicação das sanções previstas na Cláusula Oitava desse instrumento. 

10.1.2. Amigavelmente nos termos do Art. 79, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. 

10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à Contratada o 

direito à prévia e ampla defesa. 

10.3. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa prevista 

no Art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93. 

10.4. O Termo de Rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme 

o caso: 

10.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

10.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

10.4.3. Indenizações e multas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE 
 

11.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, mediante negociação entre as partes 

e a formalização do pedido pela CONTRATADA, observado o interregno mínimo de um ano, 

contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo – IPCA ocorrida nos últimos doze (12) meses, e, caso o referido índice 

venha a se tornar inaplicável em virtude de disposição legal ou, por qualquer outro motivo, seja 

impossível a sua utilização, será utilizado o Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto 

de Pesquisas Econômicas (IPC-FIPE). 

11.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 

dos efeitos financeiros do último reajuste. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO 
 

12.1. Caberá a contratante a publicação no órgão de imprensa oficial do extrato do presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
 

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Maria de Jetibá-ES, para dirimir quaisquer dúvidas ou 

contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 
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E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 04 (três) vias de igual teor e forma, 

juntamente com 02 (duas) testemunhas igualmente signatárias. 

 

 

Santa Maria de Jetibá-ES, 22 de janeiro de 2021 
 
 
 

_______________________________________________________ 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 
DAVID RAASCH 

Presidente 
Contratante 

 
 
 

___________________________________________________ 
RTM CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-ME 

PEDRO ANTÔNIO MOREIRA   
Sócio Administrador 

Contratado 
 
 

 Testemunhas: 
 

1 - _______________________________________    

CPF: 

 

2 - _______________________________________ 

CPF: 
 


