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Estado de Santa Catarina 
MUNICÍPIO DE HERVAL D’OESTE 
IPREVI/HO – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE HERVAL D’ 
OESTE 
CNPJ Nº: 07.733.382/0001-01 
Rua Nereu Ramos, nº 389 - Centro 
CONTRATANTE 
 
Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICÍPIO DE CANOAS 
LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA. 
CNPJ Nº: 18.934.959/0001-60 
Rua Doutor Barcelos, nº 1135 (Salas 202 e 203) - Centro 
CONTRATADA 

CONTRATO Nº 001/2022 

Pelo presente instrumento de contrato, o IPREVI/HO - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de 
Herval d’Oeste - pessoa jurídica de direito público, estabelecida na Rua Nereu Ramos, nº 389 - Herval 
d’Oeste, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ nº 07.733.382/0001-01, neste ato representado por 
sua gestora, Senhora Lêni Aparecida Sabei, brasileira, portadora do CPF nº 649.770.649-68, doravante 

denominado CONTRATANTE, e a empresa LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL 
LTDA, estabelecida na Rua Doutor Barcelos, nº 1135 (Salas 202 e 203) - Centro - Canoas, Estado do 

Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ nº 18.934.959/0001-60, neste ato representada por seu 
responsável legal, Senhor Guilherme Thadeu Lorenzi Walter, brasileiro, inscrito no CPF nº 013.410.910-
40, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de 
serviços para prestar assessoria e consultoria atuarial ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 
do Município de Herval d’Oeste, à luz da Portaria nº 464 de 19 de novembro de 2018, com ênfase na 
avaliação atuarial anual, além de avaliação do impacto financeiro de possíveis alterações na Lei 
Complementar que rege o CONTRATANTE, mediante sujeição mútua às seguintes cláusulas contratuais: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

 

I - O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços para prestar assessoria e consultoria 

atuarial ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Herval d’Oeste, à luz 

da Portaria nº 464 de 19 de novembro de 2018, com ênfase na avaliação atuarial anual, além de 

avaliação do impacto financeiro de possíveis alterações na Lei Complementar que rege o Instituto de 

Previdência, pelo período de 12 (doze) meses. 

 

II - Os serviços compreendem especificamente: 

 

ACESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL: 
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- Realização da avaliação atuarial relativa ao ano-base 2021, contemplando a apuração das provisões 

matemáticas e o resultado atuarial em atenção aos parâmetros gerais estabelecidos na Portaria nº 

464/2019 e demais instruções normativas em vigor; 

- Elaboração de relatório da avaliação atuarial contemplando os resultados apurados, parecer técnico e 

indicações para o estabelecimento/manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do Instituto, com 

apresentação do mesmo na sede do IPREVI-HO ou em local diverso por ele indicado, em data 

previamente ajustada; 

- Análise da aderência das hipóteses atuarias, tendo em vista as exigências legais, em especial a Portaria 

nº 464/2018 e, elaboração de relatório contemplando as hipóteses indicadas e suas respectivas 

justificativas técnicas; 

- Elaboração de Nota Técnica Atuarial (NTA) para atendimento das exigências legais, em especial 

aquelas previstas no Capítulo IV da Portaria nº 464/2018; 

- Fluxo atuarial anual projetado de receitas e despesas do Instituto, para fins de preenchimento do 

Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA) e demais exigências dos órgãos reguladores 

e fiscalizadores; 

- Cálculo da rentabilidade auferida pelos recursos garantidores do plano de benefícios, para verificar se 

está no nível adequado para a estabilidade financeiro-atuarial do Instituto; 

- Elaboração de Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA), bem como tomar todas as 

ações necessárias para o encaminhamento das informações necessárias à SPREV; 

- Assessoria para a elaboração de Leis Municipais advindas dos resultados apurados pela Avaliação 

Atuarial ou de outras que, eventualmente o IPREVI-HO manifeste a intenção de fazer, com estudo do 

impacto financeiro dessas mudanças, durante todo o prazo de vigência contratual; 

- Elaboração de sistema de acompanhamento de amortização de déficit atuarial, se necessário; 

- Assessoria para gestão atuarial do IPREVI-HO em questões relativas aos resultados apurados pela 

Avaliação Atuarial; 

- Auxílio na resolução de possíveis notificações ao Instituto (NTA, NAC); 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E PRAZO 

 

I - Os serviços serão executados de acordo com o cronograma de execução que atenda aos prazos 

legais, em especial ao trazido pela Portaria nº 464 de 19 de novembro de 2018. 

 

II - A vigência da presente contratação será a partir da assinatura do contrato até a realização de todos os 

atos inerentes ao objeto, em observância ao item anterior, aos prazos legais e ao limite de 12 (doze) 

meses. 

 

III - O controle e o recebimento dos serviços serão efetuados pela Diretoria Executiva do IPREVI-HO. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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I - O preço total ajustado para os serviços é de R$ 9.250,00 (nove mil, duzentos e cinquenta reais) sendo 

que o pagamento será efetuado em sua totalidade em até 15 (quinze) dias subsequentes a entrega do 

objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal e será feito através de crédito em conta, no banco indicado 

pela empresa contratada. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE  

 

I - Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a 

aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 atualizada.  

CLÁUSULA QUINTA – DO EVENTUAL ATRASO DO PAGAMENTO 

 
I - Na eventualidade do IPREVI-HO não cumprir com os pagamentos contratados, provocados 

exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de compensação financeira, e 

sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, admitir-se-á 

atualização decorridos mais de 30 (trinta) dias de atraso, e será utilizado o IGP-DI (FVG) ou outro que 

venha a substituí-lo. 

 
II - Não será efetuado qualquer tipo de adiantamento ou antecipações de pagamentos. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

  

I - As despesas decorrentes na execução do Contrato relativo ao presente Edital correrão por conta do 
orçamento do exercício financeiro, conforme Lei Orçamentária nº 3.540/2021 de 10/12/2022 e outras que 
vierem a ser criadas, nas seguintes rubricas 
 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE HERVAL D’OESTE – IPREVI-HO  
Projeto/Atividade: Serviços Técnicos Profissionais  
Elemento Despesa: 33903905000000 Aplicações Diretas 
Conta: 1201.2.087.3.3.90.00.00.00.00.00 
Despesa: 05 
 
II - Os recursos financeiros serão provenientes de transferências constitucionais e legais. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 

I - Constitui direito da CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da 

CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 

 

II - Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

a) efetuar o pagamento ajustado; 
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b) dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato; 

c) fornecer informações úteis, boas e necessárias para a perfeita execução do objeto deste 
contrato. 

 

III - Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) prestar o fornecimento na forma ajustada; 

b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da 
execução do presente contrato, ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo 
empregatício com os funcionários da CONTRATADA, bem como de quaisquer obrigações 
tributárias e acessórias decorrentes do cumprimento deste instrumento contratual; 

c) apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, 
em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

d) responsabilizar-se também por eventuais prejuízos, indenizações e demais responsabilidades, 
causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados, por ineficiência, negligência, 
imperícia, imprudência ou irregularidades cometidas na execução do Contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 

 
I - A Contratada que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais poderá sofrer 

as seguintes penalidades isolada ou conjuntamente, a critério da Administração: 

a) Advertência; 

b) Multa de 10% sobre o valor da proposta; 

c) Suspensão do direito de licitar junto ao Município por até dois (02) anos; 

d) 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 Municipal pelos prejuízos resultantes. A declaração de 
inidoneidade poderá abranger, além da empresa, seus diretores e responsáveis técnicos. 

e) Rescisão contratual sem que decorra do ato direito de qualquer natureza a Contratada. 
 
 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES  

 
I - A contratada se obriga a manter durante a vigência contratual, as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação que lhe deu origem, sob pena de motivo justo para rescisão e aplicação 

de penalidades. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

 

I - Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis da notificação, à autoridade 

superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO  

 

 I - A execução deste Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela Diretoria Executiva do IPREVI-

HO nos termos do art. 67 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada. 

 
II - A CONTRATANTE exercerá ampla e irrestrita fiscalização na execução dos serviços objeto deste 
Contrato, a qualquer hora, através da Diretora de Gestão Financeira. 

 
III - A Fiscalização exercida não exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES  

I - Este Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos pelo disposto no art. 65 da Lei Federal n. 8.666, 

de 21 de junho de 1993, atualizada, sempre através de Termo Aditivo, numerado sempre em ordem 

crescente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

 

I - O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições estabelecidas neste 

Contrato e no Edital, por parte da licitante vencedora, assegurará ao Município o direito de rescindir o 

Contrato, mediante notificação através de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com prova de 

recebimento, sem ônus de qualquer espécie para a Administração e sem prejuízo do disposto na 

Cláusula Décima Primeira. 

 

II - O Contrato poderá ser rescindido, ainda, nas seguintes modalidades, sem prejuízo do disposto no art. 

78 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 atualizada: 

 

a) Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração Municipal, mediante formalização, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos: 

 

1. O atraso injustificado, a juízo da Administração, na entrega do objeto licitado; 

 

2. Entrega dos serviços fora das especificações constantes no Objeto deste Contrato; 
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3. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a entrega do material, assim como as de seus superiores; 

 

4. O cometimento reiterado de faltas na execução do objeto deste Contrato, anotadas na forma do 

§ 1º, do art. 67, da Lei nº 8.666/93 atualizada; 

 

5. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

 

6. A dissolução da empresa; 

 

7. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da 

Administração, prejudique a execução deste Contrato; 

 

8. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o licitante 

vencedor e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; e 

 

9. A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da 

execução do Contrato. 

 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; 

 

c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

 

III - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada 

pela autoridade competente.      

  

IV - Em havendo rescisão administrativa, ficam reconhecidos os direitos do Município, nos termos do 

artigo 77, da Lei de Licitações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

 

I - O presente instrumento rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho 

de 1993 atualizada. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal n° 8.666/93, atualizada, e 

dos princípios gerais de Direito. 
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 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

I - Este Contrato é intransferível, não podendo a CONTRATADA, de forma alguma, sem anuência do 

contratante, subrogar seus direitos e obrigações a terceiros. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO  

 

I - Fica eleito o foro da Comarca de Herval d’Oeste/SC, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do 

presente Contrato, com renúncia expressa aos demais, sem prejuízo do inciso X do artigo 29 da 

Constituição Federal, com a redação introduzida pela Emenda Constitucional n.º 19/98. 

 

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e 

seus sucessores, em 04 (quatro) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença 

das testemunhas abaixo. 

 

Herval d’Oeste/SC, 30 de março de 2022. 
 
 
 

LÊNI APARECIDA SABEI                                          GUILHERME THADEU LORENZI WALTER 
Gestora                                                                                    Responsável Legal 
CPF: 649.770.649-68                                                              CPF: 013.410.910-40 
Contratante                                                                              Contratada 

 
 

Testemunhas:  

 

 

LENI APARECIDA 
SABEI:6497706496
8

Assinado de forma digital 
por LENI APARECIDA 
SABEI:64977064968

SIDNEY DALLA 
VECHIA:675160509
97

Assinado de forma digital 
por SIDNEY DALLA 
VECHIA:67516050997

BRUNNA KARLA 
COSTENARO 
PROVENCI:08498273960

Assinado de forma digital 
por BRUNNA KARLA 
COSTENARO 
PROVENCI:08498273960
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