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CONTRATO ADMINISTRATIVO

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestagao de servieos que entre
si fazem o lNSTITUTO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO,

pessoa jurfdica de direito ptlblico,  inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
-CNPJ  (MF)  sob  o  n.  °  15,372.714/0001-06,  com  sede  a  Rua  Sebastiao  Silvestre

Neves n° 279, salas 27 e 28 Bairro Centro, cidade de Sao Sebastiao, Estado de Sao
Paulo,    CEP    11.608-614,   doravante   denominado   CONTRATANTE,    neste   ato
representado   pela   Gestor,   Sr.   Adilson   Ferreira   de   Moraes,   brasileiro,   casado,

portadora do Cadastro Nacional de Pessoa Fisica (CPF/MF) sob o n.° 104.664.188-
33 e RG N° 21.519.128-6 SSP-SP,  residente e domiciliado nesta cidade; e de outro
lado a empresa contratada NOVA -Assessoria e Consultoria em RPPS,  pessoa
juri'dica de direito privado, estabelecida a Rua Jose de Martini, n° 242,  Bairro Algenor
Taddei, Sala 01  em Sao Jos6 do Rio Pardo, Sao Paulo,  CEP  1370-000,  inscrita no
Cadastro  Nacional de Pessoa Juridica -CNPJ  (MF) sob o n.a 35.755.766/0001-60,
doravante    denominado    CONTRATADA,    representada    pelo    proprietario,    Sr.
FABIANO BOARO DE SOUSA,  brasileiro, casado, contador, portador do Cadastro
Nacional de Pessoa Fisica (CPF/MF) sob o n° 224.466.658-10 e RG n°. 40.729.440-
5 SSP/SP, residente e domiciliado em Sao Jose do Rio Pardo, Sao Paulo aplicando-
se supletivamente as normas e principios de direito administrativo e de direito comum

pertinentes.
CLAUSULA PRIMEIRA I D0 0BJETO
1.0    Constitui o presente contrato a presta9ao de servieo tecnico especializado em
consultoria     quanto     a     formalizagao     dos     requerimentos     de     compensagao
previdenciaria  entre  os  regimes  previdenciarios,  bern  como,  treinamento  para  os
servidores  efetivos  do  RPPS  de  operacionalizaeao  do  sistema  de  Compensagao
Previdenciaria  entre  o  Regime  Pr6prio  e  Regime  o  Regime  Geral  de  Previdencia
Social, nos termos da Lei n° 9.796, de 05 de maio de 1999, Decreto n°.10.188 de 20
de  dezembro  de  2019  e  Portaria  MPAS  n°  6.209,  de  16  de  dezembro  de  1999,
Portaria MF/MPS n° 410, de 29 de julho de 2009 e Portaria Conjunta PGFN-SRFB-

tNLSASuns°uJLfes2EJGdueNEaAr9.°DdAe££tE%ucAODoSSERVICOS
2.1      A CONTRATADA devefa realizar consultoria e treinamento para os servidores
efetivos  do  RPPS  para  operacionalizagao  do  sistema  de  compensagao  financeira
previdenciaria, da seguinte forma:
2.1.1.   Assessorar  na  elaboragao/renovacao  do  Acordo  de  Cooperagao  T6cnica,
entre a RPPS e o MPAS/lNSS;
2.1.2.   Assessorar  na  analise de todos  os  processos  de  aposentadoria  ou  pensao
com potencial de compensagao previdenciaria;
2.1.3.  Diagnosticar preventivamente possfveis requerimentos existentes no Sistema
de  compensagao  financeira  previdenciaria,  procedendo  as  revis6es  necessarias,
bern como a complementaeao de documentacao obrigat6ria
2.1.4. Verificar  processos  disponfveis  no  sistema  e elabor
para subsidiar a analise do lNSS, a partir dos processos
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para a minimizaeao das inconsistencias que provocaram os indeferimentos;
2.1.6. Catalogar  as  informae6es  coletadas  para  orientar  a  formagao  de  banco  de
dados  e  imagens  necessarios  a  emissao  dos  requerimentos  de  compensagao
previdenciaria exigidos pela legislaeao federal;
2.1.7. Auxiliar na metodologia a ser utilizada para a transferencia de dados e imagens
dos servidores aposentados ou pensionistas da CONTRATANTE;

2.1.8.  Desenvolver e aplicar programa de treinamento para os servidores efetivos da
CONTRATANTE,  visando  a  transfetencia  de  conhecimentos  para  operagao  das
metodologias planejadas;
2.1.9. Assessorar o desenvolvimento de rotinas para o gerenciamento,  controle dos
valores a  serem  reembolsados  referentes ao  Fluxo Atrasado,  Fluxo  Mensal  (pro  -
rata) e estoque, junto ao Minist6rio da Economia;
2.1.10.            Organizar sistemas de controle e suporte operacional para agilizaeao do
programa   de   qualidade   referente   a   aprovagao   das   imagens   digitalizadas   e
transferidas ao MPS, junto ao lnstituto Nacional de Seguridade Social;
2.2.  Ag6es de execugao do programa.
2.2.1.  Assessorar   na   identificagao   de   todos   os   beneficiarios   aposentados   ou
pensionistas,    passiveis    de    enquadramento    no    Convenio    de    compensagao
Previdenciaria;
2.2.2. Diagnosticar    detalhadamente    processos    implantados    nos    sistemas    de
compensagao financeira  previdenciaria  com  documentaeao  parcial,  identificando  e
sanando as pendencias que vein comprometendo o reembolso financeiro;
2.2.3.Assessorar na elaboragao e alimentaeao de banco de dados informatizado para
possibilitar   o   processamento   e   emissao   de   relat6rios   contendo   o   tempo   de
contribuicao dos servidores aposentados/pensionistas do ente federado municipal ao
lNSS nos termos da Lei n° 9.796, de 05 de maio de  1999,  Decreto n°.10.188 de 20
de  dezembro  de  2019  e  Portaria  MPAS  n°  6.209,  de  16  de  dezembro  de  1999,
Portaria  MF/MPS n° 410, de 29 de julho de 2009 e Portaria Conjunta PGFN-SRFB-
lNSS n° 1, de 21  de mango de 2013;
2.2.4. Assessorar no levantamento dos documentos necessarios para formagao dos
expedientes que instruirao os pedidos de Compensagao Financeira;
2.2.5.Acompanhar a  digitalizacao  das  documentag6es  necessarias  para  formagao
dos expedientes que instruirao os pedidos de compensacao financeira, com estrita
observancia das determinag6es legais;
2.2.6.Assessorar na atualizagao dos dados cadastrais e fornecimento de banco de
dados informatizado,  adequado para emissao dos requerimentos de compensagao
previdenciaria;
2.2.7.   Monitorar cr6ditos  com  a  checagem  dos  valores  compensados,  levando-se
em  consideragao  as  informag6es  prestadas  quando  do  envio  do  requerimento  de
compensagao financeira previdenciaria;
2.2.8.   Assessorar  durante  a  execugao  dos  trabalhos,   para  dirimir  ddvidas  com
relaeao   ao   processo   de   compensagao   e   apoiar   o   CONTRATANTE   onde   a
CONTRATADA puder contribuir com sua experiencia e conhe
2.2.9. Assessorar  na  analise  dos  processos  respeitando
Regime  lnstituidor  (RI)  e  o  Regime  de  Origem  (RO)  e
MPAS n°. 6.209, de 16 de dezembro de 1999;
2.2.10  Apresentaeao   dos   relat6rios   tecnicos   consolidados   em   meio
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constando valores financeiros mensais do Regime lnstituidor, contendo a relaeao dos
servidores compensados,  detalhando os valores do fluxo acumulado, fluxo mensal
(pro-rata) e valores de estoque;
CLAUSULA TERCEIRA -DAS OBRIGACOES DAS PARTES
3.1. Compete a CONTRATANTE:
3.1.1.    Fornecer   a    CONTRATADA   todas   as   informae6es    e   documentae6es
necessarias para execugao dos servieos contratados;
3.1.2. Acompanhar todo o trabalho realizado pela CONTRATADA.
3.1.3. Adotar as providencias de sua competencia destinadas a remover dificuldades
a execugao deste contrato;
3.1.4.    Disponibilizar   a    CONTRATADA   os    processos   fisicos    ou    digitais    de
aposentadoria ou pensao para analise e envio das informac6es necessarias para a
Compensagao Previdenciaria;
3.2. Compete a CONTRATADA, al6m dos servigos constantes da Clausula Primeira:
3.2.1. Responsabilizar-se pelo pessoal t6cnico especializado permanente necessario
a execueao dos servigos continuados contratados;
3.2.2.  Manter absoluto sigilo  sobre todos os documentos,  dados e  elementos que

passem pela sua apreciagao.
cLAusuLA QUARTA -DOs pREcOs E cONDie6Es DE PAGAMENTO
4.1.   Pela   execueao   dos   servigos   continuados   objeto   do   presente   contrato,   a
CONTRATANTE   pagara   a   CONTRATADA,   a   importancia   de   R$    16.800,00

(dezesseis  mil  e  oitocentos  reais),  dividida  em  12  (doze)  parcelas  mensais  de  R$
1.400,00 (urn mil e quatrocentos reais) cada.
4.2. Os pagamentos sefao efetuados em moeda corrente nacional, ate o 5° (quinto)
dia  do  mss  subsequente ao vencido,  e  mediante  apresentaeao  da  Nota  Fiscal  ou
Fatura, discriminando os servieos executados.
CLAUSULA QUINTA -DO PRAZO DE DURACAO
5.1. 0 presente instrumento contratual entra em vigor na data de sua assinatura, com
vigencia  de   12  (doze)  meses,  podendo  ser  prorrogado  por  igual  e  sucessivos
periodos,  a  crit6rio  da  CONTRATANTE,  conforme  previsto  no Art.  57,  11  da  Lei  n°.
8.666/93;
CLAUSULA SEXTA -DA DOTACAO 0RCAMENTARIA
6.1. As despesas decorrentes do objeto do presente contrato, correrao por conta do
empenho:  6rgao  n°  03,  Unidade  Ongamentaria  n°  06,  unidade  executora  n°  05,
funeao/ sub-fungao  n°:09.122,  programa  n°:  4008,  Proj/Ativ.  n° 2162,  classificagao
econ6mica n° 3.3.90.39.00, destinaeao do recurso:04.110.00.
CLAUSULA SETIMA -DA RESCISAO
7.1.   Este   contrato  sera   automaticamente   rescindido   pelo   nao  cumprimento  de

qualquer de suas  clausulas,  obrigando-se  a  parte  infratora  ao  pagamento de  urn
multa  contratual,  correspondente  a  15°/o  (quinze  por cento)  sobre  o  valor total
contrato;
8. CLAUSULA OITAVA -DOS ENCARGOS CONTRATUAIS
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8.1.  A  Contratada  se  obriga  efetuar  pagamentos  de  todos  os  tributos,  quer seja,
municipais,   estaduais   ou   federais,   que   incidam   ou   venham   a   incidir  sobre   a
contrata9ao ora realizada;
CLAUSULA NONA -DOS REAJUSTES
9.1.  Havendo  prorrogacao,  o  prego  do  contrato  sera  reajustado  a  cada  12  (doze)
meses  com  base  na  variagao  positiva  do  lNPC  -  lndice  Nacional  de  Pregos  ao
Consumidor,  calculados  entre  a  data  de  assinatura  e  a  data  de  prorrogaeao,  nos
termos da Lei n° 8.666/93;
CLAUSULA DECIMA I DAS DISPOSIC6ES GERAIS
10.1.  Aplica-se  a  este  contrato  as  normas  contidas  na  Lei  n°.  8.666/93  e  suas

posteriores alterag6es e aos casos omissos,  aplicam-se as disposig6es do C6digo
Civil Brasileiro e no que couber, os principios do Direito Administrativo.
CLASULA DECIMA PRIMEIRA -DO FORO
11.1.  Fica  eleito  o  Foro  da  Comarca  de  Sao  Sebastiao,  para  dirimir  ddvidas  que

possam surgir quando da efetivaeao deste presente contrato, com rendncia expressa
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
11.2 E por estarem de acordo, justas e contratadas, firmam o presente instrumento
em   02   (duas)  vias  de   igual   teor  e   urn   s6  efeito,   na   presenga   de  02   (duas)
testemunhas.

Sao Sebastiao,13 de maio de 2020

Contratada
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