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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 006/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006/2015

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA
PREVIDENCIÁRIA, QUE ENTRE SI FAZEM O
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE CACHOEIRINHA E A EMPRESA
POLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE SIMPLES.

Contrato de Prestação de Serviços que firmam, como Contratante O INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CACHOEIRINHA
CACHOEIRINHAPREV, inscrito no CNPJ sob o n.° 15.919.322/0001-06, com endereço à
Avenida 31 de Março, 317 - Centro - Cachoeirinha-PE, neste ato representado por seu
Diretor Presidente ADRIANO GOMES DE ARAÚJO, brasileiro, casado, portador do CPF n°
680.917.964-04 e da Cédula de Identidade n° 3.781.026 SSP/PE, residente e domiciliado à
Rua Major Tomaz, 296 - Centro - Cachoeirinha/PE, daqui por diante denominado
CONTRATANTE, do outro lado a empresa POLIS CONSULTORIA - SOCIEDADE
SIMPLES, com sede à Avenida Agamenon Magalhães, 444 - Salas 229/230 - Bairro
Maurício de Nassau - Caruaru/PE, inscrita no CNPJ sob o n° 05.788.097/0001-62 e Inscrita
no Cadastro da Prefeitura Municipal de Caruaru sob o n° 090018655, neste ato
representada pelo seu titular OSÓRIO CHALEGRE DE OLIVEIRA, brasileiro, casado,
advogado, inscrito no CPF sob o n° 418.714.304-10 e na OAB com o n° 15.307-PE,
residente à rua Gonçalves Ledo, 999, Apt°. 1502 - Bairro Maurício de Nassau - Caruaru/PE,
de ora em diante denominado CONTRATADO, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, pelas
Leis n° 8.883, de 08.06.94, n° 9.648, de 27.05.98 e n° 9.854, de 27.12.99, resolvem firmar o
presente contrato de Prestação de Serviços Técnicos Especializados, conforme cláusulas e
condições a seguir estipuladas;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME JURÍDICO

A Prestação de serviços, objeto do presente contrato, rege-se pela Lei Federal N°
8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pelas Leis N° 8.883, de 08.06.94, n° 9.649, de
27.05.98 e n° 9.854, de 27.12.1999, por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público,
aplicando-se-lhe, supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de
direito privado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Este contrato tem por objetivo a Prestação de Serviços Técnicos Especializados de
Consultoria e Assessoria Previdenciária, envolvendo o Apoio à Gestão Previdenciária, o
qual compreende: Assessoria Jurídica, técnica e operacional, envolvendo a elaboração de
pareceres jurídicos; elaboração de projetos de lei e respectiva defesa junto ao Legislativo
Municipal; acompanhamento das reuniões dos conselhos, quando solicitado; elaboração de
defesas referentes aos processos de prestação de contas anuais do TCE; patrocínio e
defesa de causas judiciais; orientação no recadastramento de servidores; encaminhamento
de base de dados para realização de avaliação atuarial anual; orientação sobre o processo
de encaminhamento de documentos ao TCE e sobre as rotinas funcionais.

Será admitido que alguns dos serviços oferecidos sejam terceirizados a outras
empresas ou profissionais, cabendo ao CACHOEIRINHA PREV a supervisão permanente
do nível de prestação de tais serviços.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

O prazo global para a prestação do serviço, objeto do presente contrato será de 03
meses, compreendendo o período de 02 de janeiro a 31 de março de 2015.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

O CACHOEIRINHAPREV pagará ao CONTRATADO, a importância de R$ 7.132,80
(sete mil, cento e trinta e dois reais e oitenta centavos), a serem pagos em 03 (três) parcelas
mensais e sucessivas na forma abaixo:

1a parcela, no valor de R$ 2.377,60 (dois mil, trezentos e setenta e sete reais e
sessenta centavos), referente ao mês de janeiro de 2015, a ser paga até o dia 10/02/2015;

2a parcela, no valor de R$ 2.377,60 (dois mil, trezentos e setenta e sete reais e
sessenta centavos) referente ao mês de fevereiro de 2015, a ser paga até o dia 10/03/2015.

3a parcela, no valor de R$ 2.377,60 (dois mil, trezentos e setenta e sete reais e
sessenta centavos) referente ao mês de março de 2015, a ser paga até o dia 10/04/2015.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para custear as despesas resultantes deste contrato serão utilizados os recursos
consignados na dotação orçamentaria abaixo especificada, integrante do Orçamento para o
exercício de 2015:

Órgão: 03 - Entidade Supervisionada
Unidade: 03 - Instituto de Previdência de Cachoeirinha
Função: 04-Administração
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
Programa: 0901 - Gestão Previdenciária
Atividade: 2127 - Gestão Administrativa do Instituto de Previdência
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES

As alterações, porventura necessárias ao fiel cumprimento deste Contrato, serão
efetivadas na forma e condições do art. 65 da Lei n° 8.666/93, formalizadas previamente
através de Termo Aditivo, devidamente homologado, que passará a integrar este Contrato
para todos os fins legais.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE

São encargos da CONTRATANTE:

a) Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;
b) Proporcionar todas as facilidades ao bom andamento dos serviços prestados pelo

CONTRATADO;
c) Formalizar as solicitações de visitas adicionais e pedidos de informações para

atendimentos de urgência.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

São encargos da CONTRATADA:
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a) Executar os serviços da forma estabelecida na proposta apresentada;
b) Manter, durante a execução deste contrato, as condições de habilitação e

qualificação exigidas na proposta;
c) Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados,

diretamente a CONTRATANTE quando da execução dos serviços no recinto do
CACHOEIRINHAPREV.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES

O descumprimento das obrigações assumidas pelo CONTRATADO, sem justificativa
aceita pela CONTRATANTE, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá
acarretar:

a) Multa de 5% (cinco por cento) no caso de recusa em receber a Nota de Empenho;
b) Advertência;
c) Suspensão temporária de participar de licitações.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

O Presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde que a parte
denunciante comunique à outra formalmente, sendo assegurada ao CACHOEIRINHAPREV
a rescisão unilateral na forma do disposto no Art. 77, da Lei N° 8.666/93.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Havendo rescisão, o CONTRATADO terá direito a
receber a importância correspondente ao serviço efetivamente executado até a data da
rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO E DISPOSIÇÕES FINAIS

É eleito o foro da Comarca de Cachoeirinha/PE, como competente para dirimir
dúvidas ou controvérsias decorrentes da execução do presente contrato.
E por estarem justos e acordados, firmam com as testemunhas abaixo o presente contrato
em 2 (duas) vias de igual teor e para um só efeito legal.

Cachoeirinha/PE, 02 de janeiro de 2015.

ADRIANO/GOMES DE ARAÚJO
Diretor Presidénte^CACHOEIRINHAPREV

OSjORTCnCI IALCORE DE
iretor - POLIS CONSULTORIA

TESTEMUNHAS:

CPF: 0-1^.

CPF:
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