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CONTRATO Nº 001/2022 QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE 

JETIBÁ E O INSTITUTO DE 

CERTIFICAÇÃO QUALIDADE BRASIL. 

 
 

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 o INSTITUTO DE 

CERTIFICAÇÃO QUALIDADE BRASIL, doravante denominado ICQ BRASIL, com Sede 

na Av. Araguaia n.º 1.544, Ed. Albano Franco, Setor Leste Vila Nova, Goiânia-GO, CEP: 

74.645-070, inscrito no CNPJ sob o nº 01.659.386/0001-00, neste ato representado pelo 

Responsável Legal, Sr. GILBERTO GOMES DE ANDRADE, daqui por diante denominado 

CONTRATADA, em vista o constate e decidido no Processo Administrativo nº 041/2022, 

resolvem celebrar o presente contrato. Ajustam o presente instrumento, com base no processo de 

dispensa de licitação, com fulcro no Art. 24, II da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se regerá 

pelas cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de auditoria visando a 

obtenção da certificação inicial no Programa de Certificação Institucional e Modernização da 

Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios - Pró-Gestão RPPS, nível I. 

 

CLAÚSULA SEGUNDA - DAS ESPECIFICAÇÕES  

2.1. Nível de aderência da certificação: I 

2.2. Período de vigência do certificado: 03 anos 

2.3. As auditorias serão realizadas conforme as diretrizes definidas no Manual do Pró-Gestão 

RPPS, da Secretaria de Previdência, de acordo com a versão vigente na época da realização da 

auditoria. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO 

3.1. O prazo de vigência da prestação de serviços será de 36 meses, iniciados a partir da data 

da assinatura do contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

4.1. O valor do presente contrato é de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que será pago em até 10 

(dez) dias após a entrega da prestação de serviços, em parcela única, com apresentação de nota 

fiscal devidamente atestada pelo fiscal designado para fiscalização desta contratação e emissão 
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das certidões negativas de tributos federais, estaduais e municipais. 
 

4.2. Estando incluso no valor todos os custos diretos e indiretos, seguros, tributos, taxas, tarifas, 

lucros, encargos fiscais e trabalhistas, bem como quaisquer outras despesas necessárias à 

execução da prestação de serviços. 

4.3. O pagamento deverá ser realizado por meio de depósito bancário na conta: (SICREDI) 

Sistema De Crédito Cooperativo (748), AG.: 3950 C/C.: 54157-5, Instituto de Certificação 

Qualidade Brasil - ICQ BRASIL. 

4.4. O processo de pagamento se dará após a realização da auditoria e emissão da certificação. 

4.5. No valor estão inclusas todas as despesas necessárias para a realização da referida 

certificação como, por exemplo: despesas de transporte/viagem, hospedagem, alimentação, 

dentre outras. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. A dotação orçamentária para cobertura da referida despesa advirá do seguinte elemento de 

despesa: 022001.0912200302.050 - Manutenção do Programa Pró-Gestão RPPS - 33903900000 

- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Subelemento: 33903999 - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 1430 - Ficha: 02. 

 

CLÁUSULA SEXTA -  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

6.1. Facilitar o acesso da equipe auditora à documentação técnica e às instalações físicas, para a 

realização da auditoria; 

6.2. Auxiliar no estabelecimento das rotinas para o cumprimento do objeto contratado; 

6.3. Efetuar o pagamento na forma convencionada no contrato com as Notas Fiscais/ Faturas 

devidamente atestadas; 

6.4. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa contratada possa desempenhar os 

serviços dentro das normas do contrato; 

6.5. Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos profissionais; 

6.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, aplicando as penalidades contratuais, 

quando cabíveis;  

6.7. Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações contratuais, exigindo sua 

imediata correção, sob pena de aplicação das penalidades previstas em lei, ressalvados os casos 

fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e aceitos pelo IPS/SMJ; 

6.8. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a prestação de 

serviços e o atendimento das exigências contratuais;  

6.9. Exigir o imediato afastamento e/ou substituição de qualquer empregado ou preposto da 

empresa Contratada que não observe os princípios éticos de integridade, objetividade, 

competência, confidencialidade e profissionalismo, cuja permanência seja considerada 

prejudicial ou insatisfatória aos interesses do IPS/SMJ; 

6.10. Comunicar formalmente a empresa contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com 

a execução dos serviços;  

6.11. Impedir que terceiros executem o objeto deste contrato; 

6.12. Não permitir que os profissionais executem tarefas em desacordo com as condições pré- 
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estabelecidas; 

6.13. Verificar a regularidade fiscal da empresa, verificando as certidões negativas necessárias, 

antes de cada pagamento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste instrumento; 

7.2. Efetuar a prestação de serviços, conforme especificações e prazo constantes neste 

instrumento; 

7.3. Não divulgar dados confidenciais da Contratante aos quais tiver conhecimento por meio da 

auditoria; 

7.4. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas, em especial as relacionadas à regularidade fiscal (certidões: municipal, estadual, 

federal, FGTS, CNDT e Falência e Concordata); 

7.5. Assumir como exclusivamente seus, os riscos e as despesas, decorrentes do transporte, 

estadia e alimentação, de materiais e equipamentos, necessários a boa e perfeita manutenção dos 

serviços, responsabilizando-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, 

prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao IPS/SMJ ou 

a terceiros. 

7.6. Não transferir ou ceder, total ou parcialmente, a qualquer título, os direitos e obrigações 

decorrentes desta contratação; 

7.7. Apresentar Nota Fiscal e Fatura para que o IPS/SMJ possua efetuar o pagamento. 

7.8. Realizar auditorias de supervisão, quando solicitado, para assegurar que o Sistema Pró 

Gestão - RPPS permaneça de acordo com os requisitos estabelecidos para a certificação. 

7.9. A Contratada se obriga a emitir o Certificado atestando que o Sistema de Gestão do 

Contratante está de acordo com o manual do Programa Pró Gestão-RPPS. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 

8.1. A fiscalização dos serviços ficará sob a responsabilidade da servidora do IPS/SMJ, Srª 

Silvana Gumz, gerente administrativa. E ficando como suplente a Srª Raiana Hoffmann, 

assessora administrativa do IPS/SMJ. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 

9.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência 

da Contratada, sujeitando-se, dentre outras, às penalidades aplicáveis por representantes do 

Conselho Deliberativo do IPS/SMJ. 

9.2. O atraso injustificado no cumprimento das cláusulas contratuais, sujeitará a contratada a 

multa de mora, fixada neste Contrato. A multa poderá ser descontada dos pagamentos ou 

cobradas judicialmente, quando for o caso. 

9.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o contratante poderá aplicar as seguintes 

sanções, assegurando a garantia de previa defesa: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa demora de até 0,3 % (zero virgula três por cento) por dia útil de atraso sobre o valor do 

contrato, até o período máximo de 30 (trinta dias), se os produtos/serviços não forem entregues 
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na data prevista ou concluídas nas diversas nas diversidades fases fixadas, sem justificativa 

aprovadas pelo contratante. 

c) Multa cominatória de até 10% (dez por centos) sobre o valor do contrato, depois de esgotados 

o prazo de fixado no subitem anterior; 

d) Suspensão temporária de participar em licitação, ou impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

e) Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

9.4. 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. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

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

ou contestações que, por ventura, possam ocorrer oriundas direta ou indiretamente deste 

instrumento, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilégio que seja. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO 

11.1. Caberá a Contratante a publicação no órgão de imprensa oficial do extrato do presente 

contrato. 

 

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, 04 de abril de 2022 
 

 

 

 
 
 

_______________________________________________________ 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 

DAVID RAASCH - Presidente 

Contratante 

 
 

 

___________________________________________________ 

GILBERTO GOMES DE ANDRADE 

Responsável Legal - ICQ BRASIL  

Contratado 

 

Testemunhas: 

1. ________________________________          2. _________________________________ 

    CPF:                    CPF: 
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