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TERMO DE CONTRATO 255-2021

Termo de Contrato que entre si celebram o
Município de São Gonçalo do Amarante, por meio
do IPREV - Instituto de Previdência Municipal de
São Gonçalo do Amarante, e a empresa
SERCONPREV - SERVIÇOS E
CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S

LTDA.

O Município de São Gonçalo do Amarante, através do IPREV- Instituto de Previdência
Municipal de São Gonçalo do Amarante, neste ato representado pela Senhora Elaine
Cristina Souza de Araújo, brasileira, solteira, administradora, portadora da identidade n°
2079379 e do CPF n° 010.489.314-12, residente e domiciliada na Rua Tororois, 2310,
Lagoa Nova, Natal/RN- CEP: 59.054-550, doravante denominada
consumidora/contratante, e a adiante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a
empresa SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S
LTDA, inscrito no CNPJ/MF 04.540.923/0001-97, com sede na Avenida Pedro Almeida,
n° 1101, sala B, São Cristóvão, CEP: 64052-280, Teresina/PI, endereço eletrônico
camila@serconprev.com.br. telefone: 86 3211-6868, neste ato representado por seu
representante legal ILDEMAR ALMEIDA DA SILVA, brasileiro, divorciado,
administrador de empresas, portador do RG: 10.745.020-3 SSP/SP, CPF: 034.656.898-60,
residente na Rua Conselheiro Brotero, n° 1417, apto 101, Santa Cecilia, CEP: 01232-011,
São Paulo/SP, adiante simplesmente designada CONTRATADA, nos termos da
autorização contida no despacho de fls , do processo citado na epígrafe, têm entre si,
justo e acordado o presente contrato, na conformidade das condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO
1.1 O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços para a realização do
Censo Cadastral Previdenciário para aprimoramento de uma importante ferramenta
informatizada de Gestão Previdenciária de dados cadastrais, funcionais e financeiros dos
servidores públicos municipais ativos, inativos, pensionistas e dependentes, vinculados ao
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do Município de São Gonçalo do
Amarante/RN a fim de atender às necessidades de execução dos serviços do Instituto de
Previdência do Município de São Gonçalo do Amarante/RN - IPREV-SGA, em
atendimento a Legislação Federal e Municipal que tratam de Regime Próprio de
Previdência Social, compreendendo o planejamento e execução do Censo Cadastral
Previdenciário, realizado por meio de atendimento presencial dos servidores vinculados ao
RPPS/SGA, com a digitalização e o armazenamento dos dados cadastrais, funcionais e
financeiros dos servidores efetivos ativos, inativos, pensionistas e dependentes para a
construção de um banco de dados consistentes para aprimoramento da gestão
previdenciária
1.2 Deverão ser observadas as especificações e condições de prestação de serviço

constantes do Termo de Referência - Anexo I, parte integrante deste edital,
conforme descrição abaixo:

CÓDIGO DESCRIÇÃO MARCA UN QUANT. PREÇO 1 TOTAL 1
920036 Prestacao de serviços para a realizacao do censo SERRCOMPREV SERV 2.264,00 60,0000| 135.840,0ol
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cadastral previdenciario para aprimoramento de uma
importante ferramenta informatizada de gestão
previdenciaria de dados cadastrais, funcionais e
financeiros dos servidores públicos municipais ativos,
inativos, pensionistas e dependentes, vinculados ao
regime proprio de previdência social ? rpps do
município de sao goncalo do amarante/m a fím de
atender as necessidades de execucao dos serviços do
instituto de previdência do município de sao goncalo do
amarante/m ? iprev-sga, em atendimento a legislação
federal e municipal que tratam de regime proprio de
providencia social, compreendendo o planejamento e
execucao do censo cadastral previdenciario, realizado
por meio de atendimento presencial dos servidores
vinculados ao rpps/sga, com a digitalização e o
armazenamento dos dados cadastrais, funcionais e
financeiros dos servidores efetivos ativos, inativos,
pensionistas e dependentes para a construção de um
banco de dados consistentes para aprimoramento da
gestão previdenciaria.
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Total 135.840,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2-1 A prestação dos serviços será executada no município de São Gonçalo do

Amarante/RN.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO CONTRATUAL
O prazo de execução do contrato terá duração de 16 (dezesseis) meses, apartir
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por idênticos períodos e nas
mesmas condições, desde que haja concordância das partes, observado o prazo
limite constante do art. 57, inciso II da Lei Federal 8.666/93.
Caso a Contratada não tenha interesse na prorrogação do ajuste deverá
comunicar este fato por escrito à Contratante, com antecedência mínima de 90
(noventa) dias da data de término do prazo contratual, sob pena de incidência
de penalidade contratual.
A não prorrogação do prazo de vigência contratual, por conveniência da
Administração, não gerará à Contratada o direito a qualquer espécie de
indenização.
Não obstante o prazo estipulado no subitem 3.1, a vigência contratual nos
exercícios subsequentes ao da assinatura do contrato estará sujeita à condição
resolutiva, consubstanciada na existência de recursos aprovados nas respectivas
Leis Orçamentárias de cada exercício, para atender as respectivas despesas.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E
REAJUSTE

3.1.1

3.1.2

3.1.3

4.1

4.1.1

O valor total da presente contratação para o período de dezesseis meses é de
R$ 135.840,00 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E
QUARENTA REAIS.)
Todos os custos e despesas necessários à correta execução do ajuste estão
inclusos no preço, inclusive os referentes às despesas trabalhistas,
previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos, em conformidade com o
estatuído no Edital e seus Anexos, constituindo a única remuneração devida
pela CONTRATANTE à CONTRATADAQ^

C\
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4.3

4.4

4.4.1

4.4.1.1

4.4.2

4.5

4.6

4.7
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Para fazer frente às despesas do Contrato, será utilizada a seguinte a dotação
orçamentária; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 060 - INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE -
IPREV PROJETO/ATIVIDADE 2.096 - Manutenção das Atividades do
IPREV ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39 — Outros Serviços de Terceiros —
PJ FONTE DE RECURSO 1430 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de
Administração
Os preços contratuais serão reajustados, observada a periodicidade anual que
terá como termo inicial a data de apresentação da proposta, desde que não
ultrapasse o valor praticado no mercado.
O índice de reajuste será o índice de Preços ao Consumidor - IPC, apurado
pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE, nos termos do
Decreto Municipal rf 57.580/17 alterado pela Portaria SF n° 389 de
18/12/2017.

Eventuais diferenças entre o índice geral de inflação efetivo e aquele acordado
na cláusula 4.4.1 não geram, por si só, direito ao reequilíbrio econômico-
financeiro do contrato.

Fica vedado qualquer novo reajuste pelo prazo de 1 (um) ano.
Será aplicada compensação financeira, nos termos da Portaria SF n° 05, de 05
de janeiro de 2012, quando houver atraso no pagamento dos valores devidos,
por culpa exclusiva da Contratante, observada a necessidade de se apurar a
responsabilidade do servidor que deu causa ao atraso no pagamento, nos
termos legais.
As hipóteses excepcionais ou de revisão de preços serão tratadas de acordo
com a legislação vigente e exigirão detida análise econômica para avaliação de
eventual desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
Fica ressalvada a possibilidade de alteração da metodologia de reajuste,
atualização ou compensação fmanceira desde que sobrevenham normas
federais e/ou municipais que as autorizem.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1 Realizar, no momento da licitação e/ou sempre que possível, diligência com o licitante

classificado provisoriamente em primeiro lugar, para fins de comprovação de
atendimento das especificações técnicas;

5.2 Efetuar conferência minuciosa dos serviços entregues, aprovando-os se for o caso;
5.3 Rejeitar os serviços que não atendam aos requisitos constantes das especificações

contidas no Termo de Referência;
5.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidores designados. O

Diretor Financeiro do CONTRATANTE atestará as notas fiscais para fins de
pagamento, comprovada a prestação correta dos serviços, com base na informação
prestada pela comissão de fiscalização;

5.5 Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas na execução do serviço, para que sejam adotadas as medidas cabíveis para
solucioná-las no prazo necessário à realização do mesmo;

5.6 Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais
cabíveis;

5.7 Após aprovação e autorização da Presidência, liquidar o empenho e efe^ar o
pagamento à CONTRATADA, dentro dos prazos preestabelecidos em Contrato;/Á^

t
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5.8 Efetuar o pagamento no domicílio bancário informado pela CONTRATADA;
5.9 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA;
5.10 Fornecer a base de dados dos servidores ativos, aposentados e pensionistas no

leiaute disponibilizado pela CONTRATADA;
5.11 Auxiliar o treinamento a todos os funcionários contratados para a execução do

Censo a ser prestado pela CONTRATADA, com abordagem dos seguintes temas:
noções da legislação previdenciária do Município; instruções quanto à
operacionalização do sistema e equipamentos utilizados para a realização do Censo,
identificação dos documentos a serem aceitos e informações a serem inseridas no
sistema; noções de atendimento ao público, além de informações gerais quanto ao
objetivo do trabalho. O treinamento deverá ser presencial com carga horária mínima de
30 (trinta) horas.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1 Arcar com os custos inerentes à prestação de todo o serviço, incluindo, entre outros,

mão de obra especializada, aluguel de espaço adequado, equipamentos necessários,
transporte, alimentação e estadia de pessoal, taxas, encargos, impostos e tributos
decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o
Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN;

6.2 Indicar formalmente preposto apto a representá-la junto à CONTRATANTE, que
deverá responder pela fiel execução do contrato;

6.3 Atender prontamente quaisquer orientações e exigências inerentes à execução do objeto
contratual feitas pela comissão designada para fiscalizar a fiel execução do contrato;

6.4 Executar fielmente os serviços contratados de acordo com as exigências do Contrato
Administrativo, do Termo de Referência, do Edital e dos seus Anexos;

6.5 Responsabilizar-se e reparar quaisquer danos diretamente causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus representantes legais,
prepostos ou empregados, em decorrência da relação contratual, não excluindo ou
reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução dos
serviços pela CONTRATANTE. O valor do dano, após processo apurativo de
responsabilidade, no qual será garantido o contraditório e a ampla defesa, poderá ser
descontado do primeiro pagamento subsequente à finalização do processo;

6.6 Fornecer o objeto adjudicado para o qual se sagrar vencedora, em estrita conformidade
com as especificações e condições exigidas no edital da licitação pertinente, bem como
naquelas resultantes de sua proposta, devendo já estar inclusos nos valores propostos
todos os custos, impostos, taxas e demais encargos pertinentes à formação do preço;

6.7 Comunicar, por escrito, qualquer anormalidade, prestando a CONTRATANTE os
esclarecimentos julgados necessários;

6.8 Reparar, corrigir, remover e refazer, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços
efetuados referentes ao objeto em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução;

6.9 Proporcionar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização do serviço
contratado, cujo representante terá poderes para sustar a execução das atividades, total
ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária;

6.10 Acatar, no prazo estabelecido na notificação feita pela comissão do contrato, as
instruções, sugestões, observações e decisões que emanem do CONTRATANTE,
corrigindo as deficiências apontadas quanto ao cumprimento das cláusulas contratuais;

6.11 Apresentar, previamente ao início das atividades, a relação de profissionais que
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executarão os serviços, para fins de acesso aos dados cadastrais dos recenseandos,
fornecendo os dados necessários para seu credenciamento;

6.12 Prever toda a mào-de-obra necessária para garantir a operação das Unidades de
Atendimento, nos regimes contratados, obedecidas às disposições da legislação
trabalhista vigente;

6.13 Efetuar a reposição da mão-de-obra nas Unidades de Atendimento, em caráter
imediato, em eventual ausência;

6.14 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados e atender de
imediato às solicitações quanto a substituições da mão-de-obra desqualificada ou
entendida como inadequada para a prestação dos serviços, sob risco de penalização;

6.15 A simples substituição de funcionários não isenta a CONTRATADA das
penalidades cabíveis e de reparação ao dano causado à Administração, em caso de dolo
ou culpa mediante a devida apuração;

6.16 Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;

6.17 Obedecer a todas as normas, padrões, processos e procedimentos do
CONTRATANTE;

6.18 Manter organizados e disponíveis à CONTRATANTE, durante a vigência do
contrato, todos os documentos (ordens de serviços, comprovações de habilitação
técnica de profissionais, produtos e outros elementos), base de dados e cópias de
segurança pertinentes ao objeto contratual;

6.19 Responsabilizar-se pela solicitação de acesso dos funcionários aos dados cadastrais
dos servidores ativos, inativos e pensionistas, necessário à prestação dos serviços, bem
como pelos seus respectivos descredenciamentos quando necessários;

6.20 Assumir plena e exclusivamente todos os riscos provenientes da execução do objeto
contratual, não assumindo o CONTRATANTE, em hipótese alguma, nenhuma
responsabilidade subsidiariamente;

6.21 Propiciar informações aos servidores do CONTRATANTE durante toda a execução
contratual, sempre que solicitado pelo mesmo;

6.22 Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas os seus
profissionais no desempenho dos serviços ou em conexão com eles;

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
7.1 - O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (tinta) dias contados da data de

apresentação da Nota Fiscal/Fatura e devidamente atestado pelo setor competente.
7.2 - O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA mediante crédito em

conta corrente,

7.3 - Será realizada consulta online junto ao SICAF antes de cada pagamento a ser
efetuado ao prestador de serviço, para verificação da situação do mesmo, relativamente
às condições exigidas no contrato, cujos resultados serão impressos e juntados aos
autos do processo próprio.

7.4 - Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção
monetária nos termos da legislação pertinente, e desde que a CONTRATADA não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de
atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da
seguinte fórmula:
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EM = IxNxVP

Onde:

EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga; e
I = índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:

TX = Percentual da taxa anual = 6%

l = fTX/100)365

1^(6/100)365

1 = 0,0001644

7.5 - Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura
ou crédito existente no IPREV em favor da CONTRATADA. Caso o mesmo seja
superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada
administrativamente ou judicialmente, se necessário.

7.6 As notas fiscais apresentadas em desacordo com o estabelecido neste
Termo de Referência serão devolvidas á CONTRATADA.

7.7 Os pagamentos serão efetuados mediante a entrega E PROVAÇÃO dos
produtos, conforme quadro descrito no quadro constante do termo de referencia no
item "20. FORMA DE PAGAMENTO".

CLÁUSULA OITAVA - DO CONTRATO E DA RESCISÃO
8.1 O presente contrato é regido pelas disposições da Lei Federal 8.666/93

combinada com as demais normas complementares aplicáveis à espécie.
8.2 O ajuste poderá ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 65 da Lei Federal

8.666/93.

8.3 A CONTRATANTE se reserva o direito de promover a redução ou acréscimo
do percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do
contrato, nos termos deste.

8.4 Dar-se-á a rescisão do contrato em qualquer dos motivos especificados no
artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93, independentemente da notificação ou
interpelação judicial.

8.4.1 Em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 79, inciso I da Lei
8.666/93 ficam reconhecidos os direitos da Administração especificados no
mesmo diploma legal.

CLÁUSULA NONA - DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
9.1 A execução dos serviços será feita conforme o Termo de Referência, Anexo I

do Edital da licitação que precedeu este ajuste, e dele faz parte integrante para
todos os fins.

9.2 A execução dos serviços objeto deste contrato deverá ser atestada pelo
responsável pela fiscalização, pela CONTRATANTE, atestado esse que deverá
acompanhar os documentos para fins de pagamento conforme Cláusula Sétima.

9.2.1 A fiscalização será exercida de acordo com o Decreto Municipal n"

9.3 O objeto contratual será recebido consoante às disposições do^rtigo 73, da Lei
Federal n° 8.666/93 e demais normas municipais pertinentes.
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9.4

9.5
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O objeto contratual será recebido mediante relatório de medição dos serviços
executados no mês, emitido pela Contratada, sendo tal relatório submetido à
fiscalização da Contratante, que, após conferência, atestará se os serviços
foram prestados a contento, atestado esse que deverá ser acompanhado de
fatura ou nota-fiscal-fatura, bem como da cópia reprográfica da nota de
empenho, para fins de pagamento.
O recebimento e aceite do objeto pela CONTRATANTE não exclui a
responsabilidade civil da CONTRATADA por vícios de quantidade ou
qualidade dos serviços, materiais ou disparidades com as especificações
estabelecidas no Anexo I, verificadas posteriormente.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
10.1

a)
b)

c)

d)

10.1.1

10.1.1.1

10.1.1.2

Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos 1 a IV, da Lei n° 8.666, de 1993; e
no art. 7° da Lei n° 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha
na execução do contrato ou de inexecução total do objeto, a contratada poderá
ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas no item
10.2, com as seguintes penalidades:
advertência;
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Municipal, por prazo não superior a dois anos;
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
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior; ou
impedimento de licitar e contratar com a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios e descredenciamento nos sistemas de cadastramento de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4® da Lei n*" 10.520/2002, pelo
prazo de até cinco anos.
A falha na execução do contrato, para fins de aplicação do quanto previsto no
item 10.1, estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em pelo
menos uma das situações previstas na Tabela 3 abaixo, respeitada a graduação
de infrações conforme a Tabela 1 deste item, e alcançar o total de 100 (cem)
pontos, cumulativamente.

Tabela 1

1  INFRAÇÃO PONTOS DA INFRAÇÃCr^"'!^^
1 2

2 3

3 4

4 5

5 8

6 10

A  L X Z j-._ - r — —^

depuração de 16 (dezesseis) meses.
Sendo a infração objeto de recurso administrativo, os pontos correspondentes
ficarão suspensos até o seu julgamento e, sendo mantida a penalidade, serão |
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Folha;

computados, observado o prazo de 16 (dezesseis) meses, a contar da data da
aplicação da penalidade.

10.2 A CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades pecuniárias:
10.2.1 Multa 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por dia de atraso no início

da prestação de serviços, até o máximo de 10 (dez) dias.
10.2.1.1 No caso de atraso por período superior a 10 (dez) dias, poderá ser promovida, a

critério exclusivo da contratante, a rescisão contratual, por culpa da contratada,
aplicando-se a pena de multa de 20% (vinte por cento) do valor total do
Contrato, além da possibilidade de aplicação da pena de suspensão temporária
do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo
máximo de 02 (dois) anos.

10.2.2 Multa por inexecução parcial do contrato: 20% (vinte por cento), sobre o valor
mensal da parcela não executada, além da possibilidade de aplicação da pena
de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos.

10.2.3 Multa por inexecução total do contrato: 30% (trinta por cento) sobre o valor
total do contrato, além da possibilidade de aplicação da pena de suspensão
temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo
prazo máximo de 02 (dois) anos.

10.2.4 Se, por qualquer meio, independentemente da existência de ação judicial,
chegar ao conhecimento do gestor do contrato uma situação de inadimplemento
com relação às obrigações trabalhistas, tais como salários, vales transporte,
vales refeição, seguros, entre outros, previstos em lei ou instrumento normativo
da categoria e constantes na planilha de composição de custo, caberá à
autoridade apurá-la e, se o caso, garantido o contraditório, aplicar à contratada
multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor da parcela não executada, pelo
descumprimento de obrigação contratual e, persistindo a situação, o contrato
será rescindido.

10.2.5 Havendo comunicação de desinteresse da CONTRATADA em prorrogar o
contrato após o prazo previsto no item 3.1.1 deste Contrato, estará sujeita à
multa de:

a) 5% (cinco por cento) do valor do contrato, se ocorrida a comunicação entre o
60° e o 89° dia antes do término do contrato;

b) 10% (dez por cento) do valor do contrato, se ocorrida a comunicação entre o
20° e o 59° dia antes do vencimento do contrato;

c) 15% (quinze por cento) do valor do contrato, se ocorrida a comunicação a
partir do 19° dia antes do vencimento do contrato até o seu termo.

10.2.6.1 A aplicação da multa não ilide a aplicação das demais sanções previstas no
item 10.1, independentemente da ocorrência de prejuízo decorrente da
descontinuidade da prestação de serviço imposto à Administração.

10.3 O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.
10.3.1 Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor

da multa, a diferença será descontada da garantia contratual, quando exigida.
10.3.2 Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a

CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados da comunicação oficial.
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10.3.3

10.3.4

10.4

10.5

10.5.1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Centro Administrativo à Rua Alexandre Cavalcanti, s/n - CEP 59.290-000
CNPJ/MF no 08.079.402/0001-35

Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela
CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição
em dívida ativa.

Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento
da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis,
contado da solicitação da CONTRATANTE.
Caso haja rescisão, a mesma atrai os efeitos previstos no artigo 80 incisos I e
IV da Lei Federal n° 8.666/93.

Das decisões de aplicação de penalidade, caberão recurso nos termos do artigo
109 da Lei Federal 8.666/93 e Decreto Municipal n® 44.279/2003, observado os
prazos nele fixados.
No ato do oferecimento de recurso deverá ser recolhido o preço público
devido, nos termos do que dispõe o artigo 17 do Decreto n° 51.714/2010.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA
11.1

11.1.1

Para execução deste contrato, será prestada garantia no valor de R$ 6.792,00.
( SEIS MIL. SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS), correspondente
ao importe de 5% (cinco inteiros por cento) do valor total do contrato, nos
termos do artigo 56, § 1°, incisos I, II e III da Lei Federal n° 8.666/93,
observado o quanto disposto na Portaria SF n® 122/2009.
A garantia poderá ser substituída, mediante requerimento da interessada,
respeitadas as modalidades referidas no artigo 56, §1®, da Lei Federal n®
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de qualquer das
cláusulas deste contrato poderá ser entendida como aceitação, novação ou
precedente.
Todas as comunicações, avisos ou pedidos, sempre por escrito, concernentes ao
cumprimento do presente contrato, serão dirigidos aos seguintes endereços:
CONTRATANTE:

CONTRATADA:

Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face
da superveniência de normas federais e/ou municipais que as autorizem.
Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste termo de contrato
indica que tem pleno conhecimento dos elementos nele constantes, bem como
de todas as condições gerais e peculiares de seu objeto, não podendo invocar
qualquer desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento impeditivo do
perfeito cumprimento de seu objeto.
A Administração reserva-se o direito de executar através de outras contratadas,
nos mesmos locais, serviços distintos dos abrangidos no presente contratação.
A Contratada deverá comunicar a Contratante toda e qualquer alteração nos
dados cadastrais, para atualização, sendo sua obrigação manter, durante a
vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
No ato da assinatura deste instrumento foram apresentados todos os
documentos exigidos pelo item 15.5 do edital.^^



12.8

12.9

12.10

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Centro Administrativo à Rua Alexandre Cavalcanti, s/n - CEP 59.290-000
CNPJ/MF n» 08.079.402/0001-35

PMSGA

Fdha:

Ficam fazendo parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais,
o edital da licitação que deu origem à contratação, com seus Anexos, Proposta
da Contratada e a Ata da sessão pública do pregão sob fls. e do
processo administrativo n°
O presente ajuste, o recebimento de seu objeto, suas alterações e rescisão
obedecerão a Lei Federal n° 8.666/93 e demais normas pertinentes, aplicáveis à
execução dos serviços e especialmente aos casos omissos.
Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou
não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal
ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
13.1 Fica eleito o foro desta Comarca para todo e qualquer procedimento judicial

oriundo deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais
especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.

E para firmeza e validade de tudo quanto ficou estabelecido, lavrou-se o presente termo de
contrato, em 03 (três) vias de igual teor, o qual depois de lido e achado conforme, vai
assinado e rubricado pelas partes contratantes e duas testemunhas presentes ao ato.

São Gonçalo do Amarante, 19 de Maio de 2021.

ELA E CRISTIN

CONT

UZAD

ANTE

RAUJO

ILDEMáR^LMEIDA da silva
SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA

CONTRATADA
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EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 255-2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 

 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, através IPREV-  Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do 
Amarante e a CONTRATADA: SERCONPREV – SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA S/S LTDA, inscrito no CNPJ/MF 
04.540.923/0001-97. 
OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é  a prestação de serviços para a realização do Censo Cadastral Previdenciário para 
aprimoramento de uma importante ferramenta informatizada de Gestão Previdenciária de dados cadastrais, funcionais e financeiros dos 
servidores públicos municipais ativos, inativos, pensionistas e dependentes, vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do 
Município de São Gonçalo do Amarante/RN Discriminação do objeto: 
 

CÓDIGO DESCRIÇÃO MARCA UN QUANT. PREÇO TOTAL 

920036 

Prestacao de servicos para a realizacao do censo cadastral 
previdenciario para aprimoramento de uma importante 
ferramenta informatizada de gestao previdenciaria de dados 
cadastrais, funcionais e financeiros dos servidores publicos 
municipais ativos, inativos, pensionistas e dependentes, 
vinculados ao regime proprio de previdencia social ? rpps do 
municipio de sao goncalo do amarante/rn a fim de atender as 
necessidades de execucao dos servicos do instituto de 
previdencia do municipio de sao goncalo do amarante/rn ? 
iprev-sga, em atendimento a legislacao federal e municipal 
que tratam de regime proprio de previdencia social, 
compreendendo o planejamento e execucao do censo 
cadastral previdenciario, realizado por meio de atendimento 
presencial dos servidores vinculados ao rpps/sga, com a 
digitalizacao e o armazenamento dos dados cadastrais, 
funcionais e financeiros dos servidores efetivos ativos, 
inativos, pensionistas e dependentes para a construcao de 
um banco de dados consistentes para aprimoramento da 
gestao previdenciaria. 

SERRCOMPREV SERV 2.264,00 60,0000 135.840,00 

    
Total 135.840,00 

 
PREÇO: O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 135.840,00 (cento e trinta e cinco mil oitocentos e quarenta reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no 
orçamento da União, para o exercício de 2021, na classificação abaixo: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 060 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – IPREV PROJETO/ATIVIDADE 2.096 – Manutenção das Atividades do IPREV ELEMENTO 
DE DESPESA 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ FONTE DE RECURSO 1430 – Recursos vinculados ao RPPS – Taxa de 
Administração 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 
VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato será com início na data de 19/05/2021 e com duração de 16 ( dezesseis ) meses, 
prorrogável na forma do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
São Gonçalo do Amarante/RN, 19 de Maio de 2021. 

ELAINE CRISTINA SOUZA DE ARAÚJO 
CONTRATANT 

ILDEMAR  ALMEIDA DA SILVA 
SERCONPREV – SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA S/S LTDA 

CONTRATADA 

 
 
  
 
 
 


