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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 009/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 009/2016

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE
CACHOEIRINHA E A EMPRESA F & S
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE
APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP,
PARA O FIM QUE NELE DECLARA.

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 N° 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 CARTEIRA DE IDENTIDADE N° 3.781. 026-SSP/PE,
RESIDENTE E DOMICILIADO A RUA MAJOR TOMAZ, 296 CENTRO -
CACHOEIRINHA/PE, daqui por diante denominado CONTRATATANTE, do outro
lado como Contratado a empresa F & S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO LTDA - EPP, doravante denominado CONTRATADO, localizada
na Av. Agamenon Magalhães, 444 - Sala 207 - Maurício de Nassau - Caruaru/PE -
CEP: 55012-290, inscrita no CNPJ sob o n° 16.703.003/0001-21, neste ato
representada pela Sr3. Mona Morgana Alves Florêncio, brasileira, solteira, RG n°
7286720 SDS-PE, CPF n° 013.994.824-40, OAB n° 32049, resolvem firmar o
presente Contrato, decorrente de Processo de Dispensa em face do valor,
fundamentado no art. 24, II da Lei no 8.666/93 atualizada pela Lei no 9.648/98, e
mediante as Cláusulas e condições a seguir:

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°
9.648, de 27.05.98 e n° 9.854, de 27.12.1999, por suas cláusulas e pelos preceitos
de direito público, aplicando-se, supletivamente os princípios da teoria geral dos
contratos e disposições de direito privado.

SUBCLÁUSULA ÚNICA: Este contrato está dispensado de processo licitatório por
força do Art. 24, inciso II, da Lei n° 8666/93, em razão do valor global do contrato
situar-se abaixo do limite estipulado no dispositivo legal invocado, conforme
cláusulas e disposições seguir estipuladas.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
O presente Contrato tem como objeto a prestação de serviços de Assessoria e
Consultoria para processamento de dados e informações para obtenção da
compensação previdenciária entre o CACHOEIRINHAPREV e o RGPS, incluindo as
seguintes rotinas:
a) Levantamento da Situação Atual, por meio de levantamento de dados e
identificação dos processos passíveis de compensação, devendo, ao final, ser
processado integralmente, pelo menos, dois processos por mês.
b) Encaminhamento dos documentos e informações necessárias no sistema
COMPREV do MTPS, devendo oferecer acompanhamento dos mesmos até a sua
efetiva compensação, ressalvados os casos em que a compensação não for
possível pró alguma razão legal ou falta de documentos ou informações a serem
fornecidas pelo CACHOEIRINHAPREV.
c) Análise das contestações emitidas pelo sistema COMPREV, de maneira a garantir
a execução das obrigações anteriores.
d) Emissão de pareceres e relatórios gerenciais, ao final do contrato ou
anteriormente a pedido do RPPS, nos moldes existentes no sistema COMPREV.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
O Contrato vigerá e será executado pelo prazo improrrogável de 03 (três) meses, a
contar da data de assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO E
DA FORMA DE PAGAMENTO

Como contraprestação à execução dos serviços, objeto deste acordo, a Contratante
pagará à Contratada o valor total de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais),
sendo pagos mensalmente o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Parágrafo Primeiro - Neste valor estão computados todos os custos necessários à
realização deste serviço, incluindo: honorários, impostos e contribuições retidos na
fonte, bem como as demais despesas inerentes à execução das atividades.

Parágrafo Segundo - O pagamento deverá ser efetuado através de cheque nominal
ou via transferência bancária para conta corrente da CONTRATADA.

Parágrafo Terceiro - Os valores pagos em atraso, por culpa exclusiva do
CONTRATANTE, poderão ser corrigidos pelo índice IGP-M da Fundação Getúlio
Vargas e acrescidos de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês pró rata
d/e, acumulado no período compreendido entre o final do prazo para pagamento da
fatura/nota fiscal, previsto no item 2 supra, e o efetivo pagamento.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
E RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos alceados para a realização do objeto do presente contrato são oriundos
do CACHOEIRINHAPREV através da seguinte rubrica orçamentaria:
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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 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituir-se-ão obrigações do CONTRATANTE, além das demais previstas neste
contrato e dele decorrentes:
a) Fornecer e colocar à disposição da contratada todos os elementos e informações
que se fizerem necessários à execução do Contrato;
b) Efetuar os pagamentos nas condições estabelecidas no Contrato;
c) Aplicar à contratada as penalidades, quando for o caso;
d) Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da nota
fiscal no setor competente;
e) Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Constituir-se-ão obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas neste
Contrato e deles decorrentes:
a) Apresentar ao RPPS todas as informações necessárias à execução do Contrato.
b) Prestar os serviços com elevada qualidade e eficiência;
c) Realizar com seus próprios recursos todos os serviços relacionados com o
Contrato, de acordo com as especificações determinadas neste Contrato e em seus
Anexos, assumindo a responsabilidade técnica pela sua execução e respondendo
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;
d) Reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto executado em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou de materiais empregados;
e) Fornecer todos os bens e recursos humanos necessários à execução do
Contrato, em conformidade com as normas técnicas e legais pertinentes;
f) Cumprir a legislação federal, estadual e municipal pertinente, e se responsabilizar
pelos danos e encargos de qualquer espécie decorrentes de ações ou omissões,
culposas ou dolosas, que praticar;
g) Pagar e recolher todos os impostos e demais encargos fiscais, bem como todos
os encargos trabalhistas e previdenciários, prémios de seguro e de acidente de
trabalho, que forem pagos ou devidos em decorrência do Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução
imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente
contratado às penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93.
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O CACHOEIRINHAPREV poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar
rescindido o contrato por conveniência administrativa ou interesse público, conforme
disposto no artigo 79 da Lei n.° 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
Este contrato poderá ser rescindido, por iniciativa da CONTRATANTE, a qualquer
tempo, desde que comunicada esta intenção à CONTRATADA com a antecedência
mínima de 05 (cinco) dias, ficando assegurado à CONTRATADA o direito ao
recebimento do pagamento, este proporcional aos dias decorridos desde a assinatura
da presente avença.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
Fica eleito o foro da comarca de Cachoeirinha no Estado do Pernambuco para dirimir
as dúvidas e questões eventualmente oriundas do presente instrumento.

Assim, convencionadas e contratadas, as partes assinam o presente
instrumento, depois de lido e achado conforme, perante 2 (duas) testemunhas que
também o assinam.

Cachoeirinha, 15 de abril de 2016.
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Adrian^Gomes deAfãujo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE

CACHOEIRINHA
Contratante

Mona Mórgana Alves Florêncio
Sócio Diretor

F & S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP
Contratada
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