
GOIANAPREVM Instituto de Previdência Social do Municipio de Goiana 
Pernambuco 

COMPROMISSO COM O FUTUROo

cONTRATOn° 166/2019

PROCESSO LICITATORIO N° 0132/2019 
CONVITE N° 006/2019 

CONTRATON° 166/2019

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO 
MUNICÍPIO DE GOIANA- PE E NASCIMENTO E 
BARBOSA ADVOGADoS ASSOCIADOS, TENDO 
POR OBJETO CONTRATAÇÃO EMPRESA
ESPECIALIZADA em serviços técnico-jurídicos 
previdenciários perante o RPPS, de assessoria 
juridica para elaboração de pareceres em 
procedimentos na área administrativa, 
previdenciária, acompanhamentos e defesa dos 
interesses do GOIANAPREVI, perante o Tribunal
de Contas do Estado, Tribunal de Justiça, 
Ministério da Fazenda. 

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado OA) PRESIDENTE DO 
GOIANAPREV- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GOIANA-PE, sediado na 
Rua Luiz Gomes, n° 102, Goiana PE. CEP: 55.900-000, CNPJ: 07.017.355/0001-32, neste ato 
representada Pelo Sr. Jorge Rabelo Tavares Filho, brasileiro, casado, portador da Cédula de 
ldentidade n° 6.898.087 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob n° 062.182.684-70, residente na Rua Luiz 
Gomes, n° 63, Centro. Goiana/PE, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e do 
outro lado NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ n° 13.619.665/0001-20, 
localizada na Rua Universitário Carlos Marcelo Pinto, 78, Sala A, Torre, João Pessoa/PB neste ato 
representada pelo Sr. Enio Silva Nascimenfo, brasileir, casado, advogado, inscrito na OAB/PB 
sob o n° 11946, CPF/MF sob o n° 776.933.295-87, residente e domiciliado na Rua Abelardo da 

Silva Guimarães, 51. Ap. 502-B, Alfiplano Cabo Branco, João Pessoa/PB, doravante 
simplesmente CONTRATAD0, decidiram as partes confratantes assinar o presente contrato, o 
qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

.1- objeto do presente contrato é a Conratação empresa especializada em serviços 
técnico-juridico previdenciáio perante o RPPS, de assessoria jurídica para elaboração de 
pareceres em procedimentos na area administrativa. previdenciária. acompanhamentos e 
defesa dos interesses do GOIANAPREVI, Derante o Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de 
Justiça, Ministério da Fazenda, conforme especificações contidas no Anexo I do instrumento
Convocatório e proposta da licitante vencedora.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO, DO LOCAL E CONDIÇOES DE RECEBIMENTO 

2.1 O serviço deverá ser disponibilzaomeante comunicação prévia da contratante no 

prazo mínimo de 01 (um) dia útil, a parfir da Ordem de Servica
locais, quantidades e prazos. 

2.3-Constatadas irregularidades no oDjelo onirdiual, o Contratante poderá: 
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a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

Substifuiçao oU rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades bíveis;

b) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazë-la em conformidade co 
indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notiicaçao po 

escrito, mantidos o preço inicialmente contratado: 

C) se disser respeifoá diferença de quantidade oU de partes, determinar sua complementaçdo 

ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabiveis; 

2.3 A prestação do serviço, objeto deste contrato, dar-se-á conforme o item 2. deste 

ContratO. 

cLÁUSULA TERCEIRA - Do VALOR 

3.1- O Valor Global da prestação do serviço ora contratado é R$ 72.000,00 (setenta e dois mil 

Reais, dividido em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 6.000,00 (seis mil Reais).conforme disposto

na proposta da CONTRATADA, adjudicada pelo CONTRATANTE. 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1-A presente despesa onerará as Dotações Orçamentárias a seguir descritas, vigentes parao

presente exercício financeiro: 

to Previdência dos Servidores do Município de Goiana (PE) - GOIANAPREVI 
Ins 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.122. 0266.2211.0000 

ELEMENT DE DESPESAS: 3.3.90.35.01 

NOTA DE EMPENHO N° 0060 

CLAUSULA QUINTA - DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO E REAJUSTE

5.1-Desde que tenha ocorido a prestagao do serviço, o pagamento será efetuado até 30 

(trinta) dias contados da protocolzaçdo da Nora Fiscal do objeto da licitação pelo Instituto de 

Previdência do Município de Goiana.

5.2-Fica asseaurado o restabelecimeno do equorio econômico-financeiro inicial do contrato

na ocorência de fato supervenien ge a inviabilidade ou retardamento da 

execuc�o do contrato, em consondrd omo aspost no art. 65, inciso Il, alínea "d", da Lei 

Federal n°. 8.333/96. 

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DA VIGENCIA

6.1- O prazo para vigência do contrato serd a partir da data de sua assinatura estendendo-se

por 12 (DOZE) mEses. punrevisto no art. 57, inciso ll, da Lei Federaln° 8.666/93. 
dendo ser prorogdo DOr iguais e sucessivos periodos, limitado a 60 

(Sessenta) meses, conforme previsto no art, 57, inciso Il, da 

CLÁUSULA SsÉTIMA - DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

71- São obrigações da 
CONTRATANTE:
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go pleno Cumprimento das obrigacões decorentes da presenre Id estabelece a Lei N° 8.666/93 e suas alterações postenore 
b) Fiscalizar e acompanhar aprestação dos serviços. Comunicar à CONTRATADA toda e 

qualquer Ocorrência relacionada com os serviços prestados, diligenciando nos Cao 

que exigem providéncias corretivas. 

c) Providenciar os pagamenios à CONTRATADA, à vista das Notas Fiscais/FatUras 

devidamente atestadas pelo setor competente. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1- São obrigações da CONTRATADA: 

a) Realizar todos os serviços descritos no contrato ficando assegurado ao Instituto de 
Previdência Social do Município de Goiana (GoianaPrevi) o direito de recusar os 

serviços que não estejam em conformidac
principalmente, dentro da legislação pertinente 

b) Sanar, no máximo de 05 (cinco) dias úteis, qualquer irregularidade apontada pela 

Contratante 
c) Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos, sujeitando-se às penas e multas 

estabelecidas, além das aplicações daquelas previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e SUas 

alterações posteriores; 

d) E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, manter durante todo o período de 

execução do contrato, compafibilidade com ds obrigações por ela assumidas, todas as 

Condições de habilitação e qualificação exigidas; 

Prover o serviço contratado adequadamente; 

Prestar, sem qualquer ônus para a CONIRATANIE, OS serviços necessários à coreção e 

revisão de falhas ou defeifos veriticados no frabalho, sempre que a ela imputáveis; 

g)Responsabilizar-se e arcar como onus decorrente de fodas as reclamações e/ou ações 

judiciais ou extra-judiciais de comprovada Culpa ou dolo da CONTRATATADA e que 

possam ser imputadas, por ferceiros a CONTRATANTE. 

h) Assesorar o Regime Próprio de Frevidencid SOCIal, na verificação dos procedimentos 

estabelecidos e dos prazos egals ae envio doS relatórios e demonstrações financeiras 

ao Tribunal de Contas do Estado e do Ministério da Previdência Social.

i) Assessorar o RPPS no acomparae da prestação de contas, assessorando o 

GOIANAPREVI perante o lrDunai deOnas do ESTado, na apresentação de defesas ou 

om o contido no objeto do contrato e, 

recursos. 

i)Assessorar o RPPS na revISaO d oE Daseiam confissões de dívidas entre o Ente 

Federativo, Poderes e orga0s adaanisiraçao indiretaeo RPPS: 

k) Capacitar gestores e assistentes do GOlANAPREVI, em matéria de cunho previdenciário, 

atrayés de treinamentos e I 
de aualização, sempre que designado pelo 

GOIANAPREVI. 

Assessorar o RPPS quanto do lO ae informações ao Ministério da Economia e 
I) Assessorar o Rrr rmacões necessárias à emissão do Certificado de Regularidade 

Previdienciória CRP, sem Oqb o ICd impedido de receber as transferências 

voluntárias da União. 

dos gestores, em caso de necessidade 

n) Disponibilizar do isponibilizaçao de consulta aos segurados sobre beneticios. 

m) Visitar o 
GOIANAPREVI, em cardter no mínimot um vez por semana, ou por solicitgcao 

estores todas as intormações sobre beneficios previdenciários. 

Assessorar o RPPS na 
disponioilizaçao de consulto

Deneticios previdencidrios 
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P) Discriminação das informações e do lavout das bases de dados a serem disponibilizados 

pelo RPPS. 
a) Análise e crítica das bases de dodos. 

Consulforia copocitoda e habilitada para realizar apresentações dos relatórios e 

Unioes Ccom a diretoria, membros dos órgãos colegiados e gesrores

municipais paro tratar de temas relativos à Gestão Atuarial do kr S 

eOOor Oe serviços deverá disponibilizor consultores capacitados e habilitados para 

eoizOçao de, no mínimo, uma reuniðo por mês na sede do RPPS durante a vigencIa

do contrato, a qual deveró gerar ata. 

ATUOçGO Junto oos órgõos da Previdência Social e Tritbunal de Contas do Estado.

CLÁUSULA NONA DAS SANÇÔES ADMINISTRATIVAS 

9.1-Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas. garantida a prévia defesa, a 

Administração poderó aplicar à Contratodo. as seguintes sançoes:

advertência; 

b) 
b.1) 
VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis. contados da data 

da notificação feita pelo GOIANAPREVI: 

b.2) Multa de 10% ( dez por cento) pelo nõo cumprimento de cláusula ou condiçào prevista

no contrato aplicável sobre o valor global:

b.3) Multa de 0,3%(1rés décimo por cento) ao dia até o trigésimo dia de atraso, por entrega

não realizada; 

multa: 

Mulfa de 10%(dez por cenfo) sobre o valor contratado. em caso de recusa da LICITANTE 

Os valores das multas referidas nesta cláusula serôo descontados ex-oficio da LICITANTE 
.4) 

VENCEDORA, mediante subtração a ser efefuada em qualquer fatura de crédito em seu favor 

que mantenha junto ao GOIANAPREVI, independente de notificação ou interpelação judicial

OU extrajudicial;

c) 
com a Administração, pelo prazo de até 2(dois) anos:

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

enquanto pendurarem os mofivos deierminantes da puniçõo ou até que a contratante 

Suspensão temporária do direifo de participar de licitação e impedimento de contrataar 

promova sua reabilitaçào.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCIS CONTRATUAL 

10.1- o instrumento contratual firmado em decorência da presente licitação poderá ser 

rescindido de conformidade com o aisposto no nos art.77 e 80 da Lei 8.666/93. 

10.2 Na hipótese de ocomer a rescisdo Oinisirativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei n° 

8 666/93. à Contratante são assegrddos o relos previsfos no art. 80, incisos I a IV, parágrafos 

1°a 4°. da Lei citada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.1 Os recursos cabiveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da 

Lein° 8.666/93 e suas alterações: 
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11.2 Os recursos deverôo ser interpostos mediante petição devidamente arazoada e subscrita

pelo tepresentante legal da recorrente dirigaida ao Instituto de Previden
Municipio de Goiana (PE) - GOIANAPREVI. 

O recursos serão protocolados no Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de 

Goiana (PE) - GOIANAPREVI e encaminhados à autonidode que exarou a decisdo reo 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA Do FORO 

2.- HCa eleito o Foro da cidade de Goiana - PE. Dara dirimiras questöes relacionadas com a 

execuçdo deste Contrato não resolvidas pelos meios administrativos. E. estando assim justos e 

Ocerigdos, assinam o presente Instrumento, em 03(três) vias de igual teor e forma. lida e 

OCnood Contorme. perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seusS

juridicose legais efeitos quaisquer dúvidas oriundas do presente. 

Goiana/PE. 12 de novembro de 2019. 

Jprge Robélo Tavares RHo 

GESTOR Pp INSTITUTO DE PREVIDÉNCIA DOS 

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GOIANA (PE) 

iQ SivÓ Nascimento 
NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADoS 

TESTEMUNHAS: 

rqolc KocluGues 
CPFM 05 8.039.34u3 

zau Venameio de Alluouunuu 

CPF N 099.648. 4S4 24 

102, Goiana PE. CEP: 55900.000 CNPJ: 07.017.355/0001-32 
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