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ESTADO DE SERGIPE

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CONTRATO N° OlsA018

Contrato para Prestação de Serviços que entre si fazem a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe e

a

Firma

CONDE

CONSULTORIA ATUARIAL

LTDA'
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE situada na
Avenida lvo do Prado s/n°, nesta Capital, doravante denomjnada CONTRATANTE, com C.G.C.
n° 13.170.840/0001-44, representada neste ato pelo seu Presidente Deputado Luciano Bispo de

Lima e pelo Primeiro Secretário Deputado Jeferson Andrade e do outro a Fima CONDE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA,pessoajun'díca de díreito privado, ínscrita no CNPJ/MF sob n°
64.037.401/0001-07,sediadanaRuaJoãoAnesn°157,bairroAltodaLapa,SãoPaulo-SP,CEP

05060-020, doravante denominado CONTRATADO, representada pelo Sr. Newton Cezar Conde, brasileiro, divorciado, atuário, inscrito no CPF n° 857.989.758-00 e RG n° 8.637.156-3 SSP-

SP, residente na Rua Passo da Pátria n° 1.240, ap.63, bairro Alto da Lapa, São Paulo-SP, CEP:
05085-000,resultantedalnexigibilidadedeLicitaçãon°002/2018,regidapelasdisposiçõescontidas na forma da Leí Federal n° 10.520, de 17 dejulho de 2002, Lei Federal n° 8.078, de 11 de setem

-

bro de 1990 (Códígo de Defesa do Consumidor) e pelas Leis Complementares n° 123/06 alterada pe

-

las Leis Complementares 147/2014 e 155/2016 em sua atual redação (Estatuto Nacional da Microem

-

presa e da Empresa de Pequeno Porte) e Decreto Federal n° 8.538/2015, pela Lei Estadual n°

6.206/2007 (Lei da Microempresa Estadual), alterada pela Lei n° 7.996/2015 e regulamentado pelo
Ato n° 22.980, de 19 de abril de 2018 e, subsidiariamente pela Lei n° 8.666, de 21 dejunho de ]993,

observadas as alterações íntroduzidas nos referidos diplomas legais,

o que adiante segue mediante as

cláusulas e condições seguintes:

CLLAUSULAPRIMEIRA-D00BJETO
0presenteajusteobjetivaacontrataçãodeempresaespecializadapararealização de estudos previdenciários e de impacto atuarial, visando fomecer subsi'dios sobre o Plano de'
PrevidênciadosDeputadoserealizmdocálculoatuarialdolnstitutodePrevidênciadoLegisl

vo do Estado de Sergipe - IPLESE.
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ÇLÁHL_ASEGUNDA-DAEXEC±±çÃQJ2QSJEEB]ZlçgÉ
Os serviços deverão atender as exigências contidas no PROCESSO DE INE-

XIGIBILIDADE N° 002/2018 e o constante na proposta comercial, que fazem parte integrante
deste Contrato.

cLLAuSuLA TERCElm - DA EspEclFlcACÃo Dos sER
_VIÇO_S

Os estudos/serviços serão desenvolvidos da seguinte forma :

3.1 BASE DE DADOS
Nesta fase será realizada a pesquisa, compilação e análise cn'tica da consistên -

ciadetodasasinfomaçõesfomecidaspeloIPLESE,consideradasnecessáriaseindispensáveisà

realização dos trabalhos. Em temos específicos serão providenciados:
a) Análise crítica dos dados disponibilizados, relativos à massa de participantes, mediante série

detestesdeconsistênciaafimdeassegui`araconfiabilidadeeexatidãodosresultados;

b) Solicítação de esclarecimentos e complementação de informações para ajustes na base de da -

dos, com o fm de realizar estudo demonstrando a distribuição do contingente por Í:rixa salarial,
tempodeserviço®úblicoeprivado),porfrixaetária,sexo,velocidadeanualdeaposentadorias.

3.2 0 ESTUD0 ATUARIAL
Consiste no processamento da Avaliação Atuarial do Plano de Beneficios Pre -

videnciários,atualmenteoferecidoaosDeputadoseenvolveráasseguintesetapas:
a) Identificação das caracten'sticas do estudo envolvendo: o objeto, a legislação pertinente, a

massa de participantes, as simulações atuariais a serem processados, cronograma, os contratos e
as reuniões.

b) Definição das Bases Técricas a serem utilizadas, ou sejg estudo das hipóteses econômicas e

financeiras.
c) Processamento da Avaliação Atuarial, objetivando avaliar o custo do plano de beneficios e
&i

reservasmatemáticas,combasempremissmadotadaspelacontratdqconsiderandoalegi,¢ção previdenciária.
?\
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d) Verificação da adequação do plano de custeio vigente com relação ao Plano de Beneficios do
Sistema de Previdência.

e) Análise do custo dos beneficios avaliados pelo regime de Repartição Simples Anual e pelo Re gime de Capitalização.

Í) Análise das Reservas Matemáticas e de outros Íúndos de natureza atuarial, fi.ente ao patrimô nio do plano.

g) Apresentação do custo real do plano, considerando todas as condições atuais da massa de par -

ticipantes e das reservas matemáticas para identificação do equilíbrio do plano.
h) Os resultados das Avaliações Atuariais constarão em relatório atuarial próprio.

3.3 A MANUTENÇÃO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO
A prestação de serviços de assessoria, consultoria e acompanhamento técnicoatuarial ao Plano de Beneficios administrado pelo IPLESE, envolve os seguintes serviços:

a)Processamento de uma Avaliação Atuarial anual para fixação do plano de custeio para o ano
subseqüente do Plano de Beneficios do IPLESE, com a devida emissão dos relatórios atuariais;

b) Evolução mensal das Reservas Matemáticas do Plano de Beneficios do IPLESE;

c) Alteração ou adequação da Nota Técnica do Plano, sempre que houver alteração na legislação
e que tenham reflexos nas questões atuariais;

d) Acompanhamento, análise e deteminação das implicações decorrentes de alterações na legis lação pertinente e que tenham influências nos preceitos atuariais;
e) Dar orientação ao IPLESE no tocante à aplicação e a revisão dos dispositivos legais de seu

Plano de Beneficios que guardem relação com a área atuarial;
f) Sugestões para incorporação de melhorias aos Planos de Beneficios do IPLESE.

Além dos procedimentos listados estão contemplados:
1.AdicionalmenteseráemitidoumRelatórioemlinguagemsimpleseobjetivacontendoosprin-

cipaisresultadosdaAvaliaçãoAtuarialAnual,destinadaaosórgãoscolegiadosintemosdoIPLESE;

:âse:adboosr;çeãnoo:c:so:eT:ce::cnac|dao=:aob=Bdeen::::of,,cüp-op|modeBenefic|osdo|7`ESE;

/..
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4. Caso solicitado, a realização de até 4 (quatro) reuniões de trabalho por ano, com dírigentes e
técnicos do IPLESE em sua sede ou em outro local de livre escolha, estando contempladas nes-

sas reuniões, aquelas reali2adas com os Conselhos para esclarecimentos sobre os resultados das
avaliações Atuariais.

ÇLAUSULA OUARTA - LOCAL I)E ENTREGA DOS SERVI
.{Q±
Os serviços deverão ser entregues na sede do IPLESE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIADOLEGISLATIVODOESTADODESERGIPE,1ocalizadonaRuaMaruim,n°47,
bairro Centro, ARACAJU/SE.

ÇLAUSULA OUINTA- I)AS OBRIGAÇÕ_ES_
5.1 Caberá à CONTRATANTE:
a) A CONTRATANTE obriga-se a proporcionar todas as facilidades paia que a CONTRATADA
possa desempenhar seus serviços dentro das nomü deste Contrato;
b) Indicar servidor responsável pelo contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos servi ços contratados;

c) Efetuar o pagamento ajustado;
d)AplicaràCONTRATADAaspenalidadesregulamentaresecontratuais;

e)Nãopemitirqueamãodeobraexecutetarefasemdesacordocomaspreestabelecidasnopresente instrumento ;

f)AtenderaoschamadosdaCONTRATADAparaverificaçãodosserviços.

5.2 Caberá à CONTRATADA:
a) Prestar os serviços na foma ajustada;
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execu -

ção do presente Contrato;

c) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindoalegislaçãoemvigor,quantoàsobrigaçõesassumidasnopresentecontrato,emespe-

cial encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comercíais, bem como

CertidõesNegativasdeDébitoSalarial,expedidapelaDelegacíaRegionddoTrabalho-DR7;`

d)Assmirintenarespnsabimepelffiobngpõesfiscmsdeconentes\d.o:ese§econtia!6
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e)Incumbêncíadeprocederimediatasepertinentesretificações,referentesaincoerências,quaisquer erros, omissões ou irregularidades nos serviços;

D Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se

obriga a atender prontamente;
g)Assumiraintegralresponsabilidadepelaexecuçãodetodososserviçosrespondendopelaper-

feição,segurançaepadrõestécricosnostemosdoCódigoCivilBrasileiro;
h)ExecutaroContratocompessoa§idôneas,contratadasdeacordocomalegislaçãotrabalhísta

vigenteecomexperiênciaecapacidadetécricacomprovada;
i) Dar ciência à CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer amormalidade que
verificar na execução dos serviços;

j)Assumirtotalresponsabilidadeporquaisquerdanosouf"asqueseusempregadosvenhama
cometer no desempenho de suas tarefas, obrigando-se, outrossim, a indenizar a CONTRATAN TEporessesdanosepreju'zosqueeventualmenteocasíonam;

k) Recrutar e contratar a mão de obra em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer
solidariedade da CONTRATANTE, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive os en cargosprevistosnalegislaçãotrabalhista,previdenciáriaefiscal,bemcomo,desegurosequais-

quer outros decorrentes de sua condição de empregadora;
1)Assumirtodasasprovidênciaseobrigaçõesestabelecidasnalegislaçãoespecíficadeacidentes

detrabalhoquando,emocorrênciadaespécie,foremvítimasosseusempregadosnodesempenhodosserviçosouemconexãocomeles,aindaqueverificadasnasdependênciasdasobras;

£I±Á!islzLA£Exl±±Q]Z±±eBLDQ±Q±!±
Pela perfeíta execução do objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará a
CONTRATADA,medianteaapresentaçãodanotafiscddeserviços,ematéo30(trinta)dias,o

valormensaldeR$7.500,00(Setemilcquinhentosreais)totalizmdoovalordeR$90.000,00
(Noventamili.eais),peloperíodode12(doze)meses,incluindo-setodososimpostos,taxas,encargos sociais incidentes.
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7.1 0 presente contrato vigorará a partir da data da sua assinatura até comple -

tar 12(doze) meses, podendo ser prorrogado confome converiência da CONTRATANTE de
acordo com o disposto no caput do art. 57,11 da Lei n° 8.666/93, em sua atual redação.

7.2 Poderá, através de prévio ajuste com a CONTRATADA ser alterado o

quantitativo, ora contratado, a depender da necessidade da CONTRATANTE, não devendo exceder o limite estipulado em Lei, nos casos previstos no artigo 65, da Lei n° 8.666/93, em sua

atual redação, sempre através de Termo Aditivo, numerados em ordem crescente.

CLAUSULA 0ITAVA -PAGAMENTO E REAJUSTE
8.1 0 pagamento será efetuado, mensalmente, mediante apresentação da nota
fiscal/fatura, devidamente atestada pelo Presidente do IPLESE e/ou preposto, juntamente com o
DiretorGerale/ouDiretorAdministrativodestePoder,atestandoaprestaçãodosserviços,objeto

deste contrato acompanhada dos documentos constantes da Resolução n° 208 do TCE.

8.2 0s honorários serão corrigidos anualmente pela variação positiva do
IPCA-IBGE.

83 Havendo atraso de pagamento, a parcela atrasada será atualizada segundo a
variação do INPC, desde a data final do pen'odo de adimplemento, até a data do efetivo paga mento. Para o efeito deste item, não serão computados os atrasos decorrentes da não aprovação
dos documentos de quitação ou, ainda, da não aceitação dos serviços.

8.4 Serão processadas as retenções previdenciárias nos temos da lei que re -

gula a matéria.

£L_AUSULANONA-DADOTACÃOORCAMENTÁBLA
As despesas orimdas da presente contratação correrão por conta: Função -

â::r:::|:,::::=:t::o::VeE::n;:::;et:oàiA:1oV,ddaedeD:slp::al-:oo2d6do,:6Í:c::rd;::|çcã:;og
3.3.90.00 -Despesas correntes -Outras Despesas correntes -Aplicações Diretas.

t.ç
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10.1 Durante a vigência deste contrato, a execução dos serviços será acompa -

nhada, controlada, avaliada e fiscalizada pelo IPLESE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
LEGISLATIVO DO ESTADO DE SERGIPE, através do seu Presidente ou preposto indicado.

10.2 Cabe à CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigências da
fiscalização inerentes ao objeto do Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para a CON -

TRATANTE, não implicando a atividade da fiscalização em qualquer exclusão ou redução da
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e,

na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
Prepostos.

10.3 As decisões e providências que ultrapassem a competência do represen -

tante deverão ser solicitadas, por escrito, a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes, confome preceitua o §2°, do Art. 67, da Lei n° 8.666/93.
10.4 0 valor das multas aplicadas deverá ser recolhido aos cofi.es da CON-

TRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo a CONTRA TANTE descontar o seu valor das notas fiscais e/ou faturas por ocasião do seu pagamento, ou
cobrá-las judicialmente, pelo processo de execução fiscal, com os respectivos encargos, segundo
a Lei n° 6.830/80.

10.5 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fomecedores da CONTRATANTE, e no que cou ber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULADÉCIMAPRIMEIRA-DASpENALm±LPEs
11.1 Advertência;

11.2Multade0,5%(meioporcento)pordiadeatraso,limitadaestaa03(três)

dias, após o qual será considerado inexecuçâo contratual.
11.3 Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial

io::::/

cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com
ministração pelo prazo de 01 (um) ano;

fi.
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11.4 Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cu -

mulada com a pena de suspensão do direito de licitaT e o impedimento de contratar com a Admi nistração pelo prazo de 02 (dois) anos;

£±AUSULA DECIMA SEGUNDA -DA RESCISÃ_Q
12.1 São motivos para a rescisão de presente Contrato, os enumerados nos arti gos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93.

12.2 Em caso de rescisão deste Contrato será obedecido ao estabelecido nos ar tigos 79 e 80 da Lei n° 8.666/93.

12.3 0s casos de rescisão contratual serão fomalmente motivados nos autos
do processo asseguados o contraditório e a ampla defesa.
12.4 A rescisão deste Contrato implicará retenção de créditos decorrentes da

contratação, até o limite dos prejuízos causados à Contratante, bem como na assunção dos servi -

ços pela Contratante, na foma que a mesma deteminar.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSICÕES GE
RAIS
Fazem parte lntegrante deste Contrato, independente de transcrição: a propos -

ta, apresentada pela CONTRATADA, constante na INEXIGIBILIDADE N° 002/2018, que a
CONTRATADAexpressamentedeclaraconhecer,ratificandonesteatosuaaceitaçãointegral;

C±AÁUSULADÉCIMAOUARTA-DOFQBQ
Fica eleito o foro da cidade de Aracaju/SE, competente para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas do presente Contrato.
E por estaLrem de pleno acordo, assinam o presente instrumento em três

ígudteor,ffiquaísform]ídseachadffconfome,vridevídamenteassínadampresen,gá
testemunhas abaixo.

' P,`

Aracaju/SE,ü de

de

2018.
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CONTRATANTE

Fima CON

£

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

Secretário

GOVERNO DO ESTADO DE SERCIPE

NOTA DE EMPENHO

OA" JD ENPENJío;

NÚWERO:

01/08Q018

FCLHA:

2018NE001123

1/2

UNIDADE GESTORA EMITENTE:
ASSEMBLÉIA LEGISLATTVA

13.170.840moo1«

ENDEREçO BA UC:
1 C'DADE:

AVENIOA IVO DO PRAC)O. S/N - CENTRO

ARACAJU

á[EiõETiÃZÃÕ3Õõri

CUNSULTORIA ATUARIAL LTDA

FÍCHA FINANCEIRA :
2018011011.00001.0101000000.33000000.51

MODAUDAOE DE ENF]ENHO:

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

; TIPO DE OI:8PESA:

OUTRAS DESPE§AS CC)RRENTES

N° DA N.E. DE

2 - ESTIMATIVO

REFmÉNclA:

Í 1 - NORMAL

uCITAÇÃO:

WC"UD^OE DA UCITAÇÁO:

PROTCXPLO:

0110112018000236

i 5 . lNEXICIVEL

REFEFtÊNCIA
lNEXIGjvEL, ART 25. lNCISO 11, LEl 8.66G"

COWENIO;

CF`ONOGRAMA OE DESEAIBOLSO
JANEIRO:

0,00nLAIO:

!-L.
0,00SETEMBFto:

o,oo ,

•`.

EÍR.o"

7±:=

7§o:°:°;j

7.500.00

7.S00.00 t-

DGZ"BRO:

7.500.00 ;

[TENS 00 EMPENIJO

CONSULTORA NA AREA

àÉRÉR,%E.áor"TAÇÁo

;:":!%à#{#FOEsêgu:uDÊos
i

4i328w

]MPACTO ATUARL`L,

33903905 gusBABs|8%:°s%NBERÊE8
5,00

MÊ§

PLANO DE PREVIDÊNCIA

Ê&sLoápN%A%ocScÁ:cuLo

à¥ãRi#pvgN#Eà:°o
OBSERVAÇÃO
ConformeComraton°018¢018,comvigéiidade01óoAgosbde2018a31deJul.iode20i9

LOCALIOADE DE ENTREGA:
AVENIDA IVO DO PRADO. S/N. PALACIO GOVERNADOR JOAO AIVE§ FILHO

ARACAiu.

!

TO"L(RS)

37 500.00

_-__ --

Datada lmpressào

03/08/2018
Resp lmpregaáo

JUCELiA FONSECAMATOS DE OUVEIRA

J

Oata da lmpreseão.

03/08/2018
Resp lnipre88áo.

JUCELLA FONSECA MATOS DE OLivEIRA

ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

EXTRATO DO CONTRATO N ° 018/2018

CONTIUTANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE
CONTIUTADA: FIRMA CONDE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS
PREVIDENCIARIOS E DE IMPACTO ATUARIAL, VISANDO FORNECER SUBSÍDIOS SOBRE 0
PLANO

PREVIDÊNCIA

DOS

DEPUTADOS

E

REALIZANDO

CÁLCULO

ATUARIAL

DO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE SERGIPE -lpLESE.
VIGÊNCIA: A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA ATÉ COMPLETAR 12 (DOZE) MESES,

PODENDO SER PRORROGADO CONFORME CONVENIÊNCIA DA CONTRATANTE.

DATA DA ASSINATUIU: 01 DE AGOSTO DE 2018

ARACAJU,13 DE AGOSTO DE 2018.

TERESA VIRGINIA VALENÇA TELES DE MENESES
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Zimbra

Zimbra

esters@al.se.leg.br

Extrato do Contrato n° 018/2018 Firma Cohde Consultoria Atuarial Ltda.

De : Maria Ester Dantas santos
<esters@al.se.leg.br>

Seg,13 de ago de 2018 09:43
é© 1 anexo

Assunto : Extrato do Contrato n° 018/2018 Firma
Conde Consultoria Atuarial Ltda.

Para : Valtencira@al.se.gov.br
Val,

Segue em anexo o Extrato do Contrato n° 018/2018
Att,

Ester

Ex do Cohtrat:o 0182018- Firma Conde Consultoria Atuarial

R Ltda..odt
12KB
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