
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 1 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
 Contrato de Prestação de Serviços nº 666/2020, que entre si celebram de um lado o município de 
FRANCISCO BELTRÃO e de outro lado a empresa ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA. 
 
 Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o município de FRANCISCO BELTRÃO, 
com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 020.762.969-21 e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro, 
ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.810.869/0001-71, com 
sede na AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 2999 SALAS 8 E 9 - CEP: 80610010 - BAIRRO: ÁGUA 
VERDE, na cidade de Curitiba/PR, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as 
normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente contrato em decorrência da 
inexigibilidade nº 31/2020, mediante as seguintes cláusulas e condições. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

O objeto do presente termo é a prestação de serviços técnicos de elaboração de estudos atuariais 
visando diagnosticar a situação real do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS dos servidores 
públicos municipais de Francisco Beltrão – Pr., bem como para elaboração de anteprojeto e aprovação 
perante o Ministério da Previdência Social quanto à unificação dos fundos previdenciários, de acordo com 
as especificações abaixo:   
    
Item Código 

 
Descrição  Preço total R$ 

1 74592 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços para 
elaboração de estudos técnicos atuariais visando diagnosticar a situação real 
do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS dos servidores públicos 
municipais de FRANCISCO BELTRÃO/PR, com elaboração de propostas de 
financiamento atuarial dos custos futuros, estudos para simular diferentes 
cenários financeiros e atuariais, bem como a prestação de serviços de 
assessoria técnica necessária para reestruturação do RPPS, que 
contemplam o estudo jurídico para definição da natureza jurídica mais 
adequada ao novo órgão gestor, elaboração de Anteprojeto de Lei prevendo 
adequado Plano de Benefícios e de Custeio e Estrutura Administrativa, em 
consonância com os novos pressupostos constitucionais e legais, criação ou 
adequação do Estatuto municipal; apoio técnico previdenciário e apoio à 
fiscalização e acompanhamento, com orientação e treinamento dos 
servidores do RPPS.  

48.000,00 

                         
 PARÁGRAFO ÚNICO - Os serviços deverão ser executados em estrita obediência ao presente 
Contrato, assim como ao Processo de inexigibilidade nº 31/2020. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 
 
 O preço ajustado para a prestação do serviço contratado e ao qual o CONTRATANTE se obriga a 
adimplir e a CONTRATADA concorda em receber é de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). 
 
 PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao 
objeto do presente contrato, será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais 
encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente 
contrato. 
 
 PARÁGRAFO SEGUNDO - O valor pelo qual será contratado o objeto não será atualizado até o 
final do prazo previsto para execução. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO  
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 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados a partir da apresentação da Nota 
Fiscal, devidamente assinada pelo fiscal designado pelo Município, acompanhada das CND’s FGTS, 
TRABALHISTA e FEDERAL e após o recebimento definitivo do objeto, através de transferência eletrônica 
para a conta bancária da CONTRATADA indicada pela mesma. 
 
 PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a 
inexigibilidade nº 31/2020 e consequente contrato, são oriundos da receita própria do Município. 
 
 PARÁGRAFO SEGUNDO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao 
CONTRATANTE, em 01 (uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais. 
 
 PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA 
das responsabilidade assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicará na 
aprovação definitiva do recebimento dos serviços. 
 
 PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento será realizado pelo CONTRATANTE, após regular e devido 
processamento, através de sua Tesouraria. 
 
 PARÁGRAFO QUINTO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao 
CONTRATANTE, o pagamento será sustado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por 
parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade. 
 
 PARÁGRAFO SEXTO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do 
CONTRATANTE, no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente. 
 
 PARÁGRAFO SÉTIMO – Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no 
MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subseqüente a esta. 
  
         PARÁGRAFO OITAVO – Os recursos orçamentários estão previstos na conta:  
DOTAÇÕES 
Conta da 
despesa 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa Grupo da fonte 

430 03.002.04.122.0404.2003 0 3.3.90.39.05.00 Do Exercício 
 
 PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, 
as certidões comprovando a sua situação regular perante à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço - FGTS, às Fazendas Federal, Estadual, Municipal e/ou Distrito Federal do 
domicílio/sede da Contratada e da quitação da Dívida Ativa da União.  

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E DA FORMA DE ENTREGA 

 
 Os serviços deverão ser realizados de acordo com as solicitações da Municipalidade, mediante nota 
de empenho. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os serviços deverão ser entregues na sala do PREVBEL, localizada na 
sede da Municipalidade, na Rua Octaviano Teixeira dos Santos nº 1000, centro, no Município de Francisco 
Beltrão - PR e também através dos endereços eletrônicos: nadiasoster@yahoo.com.br ou 
cristina@franciscobeltrao ou marta@franciscobeltrao.com.br 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO - A vigência do presente termo é de 365(trezentos e sessenta e cinco) dias. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 

A) SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
 

1. QUANTO AOS SERVIÇOS ATUARIAIS E PREVIDENCIÁRIOS:  
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1. Apresentar diagnóstico acerca da situação de Equilíbrio Atuarial com mensuração de valor de Superávit ou 
Déficit Atuarial;  

2. Elaborar estudos atuarias simulando a unificação da massa de servidores do grupo financeiro e 
previdenciário;  

3. Elaborar estudos atuariais simulando diversos cenários financeiros e atuariais, como alteração no plano de 
cargos e salários ou reajustes salariais;  

4. Prestar Assessoria Técnica-Atuarial na discussão sobre a Reformulação do RPPS, com a presença do 
atuário, com gestores municipais e diretores do RPPS, durante todo execução do contrato de prestação de 
serviços;  

5. Prestar Assessoria Técnica-Atuarial quando necessária ao Projeto de Lei de Reformulação do RPPS;  
6. Elaborar Modelagem Atuarial, englobando a elaboração, simulação e apresentação de cenários que 

possibilitem o equilíbrio atuarial, conforme exigência do artigo 40 a Constituição Federal;  
7. Efetuar a avaliação atuarial em conformidade com as disposições das Emendas Constitucionais no. 

70/2012, 47/2005, 41/2003 e 20/1998, Lei Federal no. 9.717, de 17/11/1998, Lei Federal no. 10.887, de 
18/06/2004, Portaria no. 204, de 11/07/2008 e suas alterações, Portaria no. 403, de 10/12/2008 e demais 
alterações, contendo, no mínimo, as reservas Matemáticas de Benefícios a Conceder, Benefícios 
Concedidos, Contingência para Ajuste do Plano, Plano Anual de Custeio;  

8. Emitir Parecer Atuarial referente às reservas Matemáticas de Benefícios a Conceder, Benefícios 
Concedidos, Contingência para Ajuste do Plano e à solvência do Plano de Benefícios;  

9. Emitir Parecer Atuarial referente à solvência do Plano de Benefícios;  
10.Emitir Parecer acerca da qualidade da base de dados;  
11. Elaborar de Nota Técnica Atuarial contendo a metodologia e bases técnicas utilizadas;  
12. Emitir Relatório das Provisões Matemáticas conforme o Plano de Contas estabelecido pelo Tribunal de 

Contas do Estado e Ministério da Previdência;  
13. Efetuar Cálculo das alíquotas de contribuição que possibilitam o equilíbrio atuarial exigido pela 

Constituição Federal em seu artigo 40;  
14. Efetuar Cálculo do custeio de equilíbrio;  
15.Prestar Assessoria para responder a questionamentos do MPS, relativos à gestão Atuarial.  
16. Elaborar Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial - DRAA, referente ao novo Plano de Custeio, 

a ser enviado ao Ministério da Previdência Social - MPS;  
17. Apresentar Projeção Atuarial do Fluxo financeiro futuro de receitas, despesas e patrimônio em 

conformidade com exigências da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e do Ministério 
da Previdência Social;  

18. Emitir Relatório das Provisões Matemáticas conforme o Plano de Contas estabelecido pelo MPAS;  
19. Prestar assistência permanente na área técnico atuarial, dirimindo e esclarecendo duvidas pertinentes; 
20. Apresentar proposta de ajuste na metodologia e elaboração dos cálculos do RPPS, quando não mais 

representarem a realidade existente do plano previdenciário;  
21. Apresentar dos trabalhos para os conselhos e Gestores Municipais; 4  
22. Participar das reuniões dos conselhos do FRANCISCO BELTRÃO PREVIDÊNCIA, sempre que solicitado;  
23. Realizar a apresentação técnica dos resultados quer para os Representantes da Prefeitura Municipal de 

FRANCISCO BELTRÃO e outros órgãos externos do Município de FRANCISCO BELTRÃO;  
24. Apoiar o acompanhamento dos critérios de regularidade do RPPS para fins de emissão do Certificado de 

Regularidade Previdenciária; e 
25. Prestar Suporte no cumprimento das obrigações do RPPS junto aos órgãos e entidades de fiscalização e 

acompanhamento do sistema previdenciário e no atendimento de exigências e diligências.  
 
 
2. QUANTO AO APOIO A GESTÃO JURÍDICA E NORMATIVA:  
Base Legal: Respeitando os dispositivos legais e instruções normativas da Secretária da Previdência Social:  
 
1. Elaborar do Instrumento legal dispondo sobre a reestruturação do Regime Próprio de Previdência do 

Município de FRANCISCO BELTRÃO;  
2. Elaborar Anteprojeto de Lei prevendo adequado Plano de Benefícios e de Custeio e Estrutura 

Administrativa; 
3. Elaborar e acompanhar as normas de interesse editadas, como Decretos, Portaria, atos e código de ética;  
4. Adequar a norma legal vigente as novas diretrizes previdenciárias;  
5. Elaborar e Acompanhar de Projetos de Lei e demais propostas normativas necessárias à regularização do 

RPPS;  
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6. Elaborar pareceres versando sobre questões de natureza previdenciária ou administrativa; Implantação da 
reestruturação e Operacionalização: Durante a fase de implantação do RPPS do município de FRANCISCO 
BELTRÃO;  

7. Efetuar registro e formalização do RPPS junto aos órgãos oficiais – SECRETÁRIA DE PREVIDÊNCIA / 
TCE-PR;  

8. Efetuar Modelagem da estrutura administrativa e financeira;  
9. Efetuar Modelagem da estrutura contábil respeitando os padrões estabelecidos pelos órgãos oficiais – 

CFC, SECRETÁRIA DE PREVIDÊNCIA, TCE-PR;  
10. Efetuar Modelagem da estrutura previdenciária;  
11. Realizar acompanhamento e normatização das rotinas administrativas; e 
12. Elaborar de procedimentos e metodologias necessárias para o preenchimento e elaboração dos 

demonstrativos legais – SECRETÁRIA DE PREVIDÊNCIA. 5  
 
3. QUANTO AO APOIO À FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO RPPS  
 
1. Prestar apoio ao acompanhamento dos critérios de regularidade do RPPS para fins de emissão do 

Certificado de Regularidade Previdenciária; e 
2. Prestar suporte no cumprimento das obrigações do RPPS junto aos órgãos e entidades de fiscalização e 

acompanhamento do sistema previdenciário e no atendimento de exigências e diligências.  
 

B) DO CONTRATANTE: 
 

1.Fornecer os dados atualizados dos servidores ativos e inativos.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DA MULTA 
 
 Para a ocorrência de qualquer forma de inadimplência da CONTRATADA, quanto as suas 
obrigações assumidas em decorrência do presente contrato, seja parcial ou integral, está ficará então 
sujeita ao pagamento da multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, 
sem prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações subseqüentes e 
demais legislações pertinentes a matéria. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO 
 
 O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, 
independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses: 
 a) infringência de qualquer obrigação ajustada. 
 b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA. 
 c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou 
transacionar qualquer direito decorrente deste contrato. 
 d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93. 
 
 PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que 
esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais: 
 a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da 
CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como 
sofrerá as penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei 8.666/93. 
 b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as 
obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, 
comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses 
encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS PARTES INTEGRANTES 
 
 As condições estabelecidas no Processo de inexigibilidade nº 31/2020 e na proposta apresentada 
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pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição. 
 
 PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer 
modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas 
pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
 A fiscalização do presente termo ficará a cargo do Secretário Municipal de Administração, Senhor 
ANTONIO CARLOS BONETTI, inscrito no CPF/MF sob o nº 340.177.479-49 e portador do RG nº 
2.016.966-4/PR. 

A fiscalização dos serviços ficará a cargo da servidora Senhora CHANA CRISTINA ZUCONELLI, 
gestora do PREVBEL, inscrita no CPF/MF sob o nº 047.813.979-99. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
 

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação 
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 
12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das 
partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a 
aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer 
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de 
modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o 
equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste 
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma 
forma. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SUCESSÃO E FORO 
 
 As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico de 
dados) de igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus 
sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de 
Francisco Beltrão, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que 
em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, 
citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro. 
 

Francisco Beltrão, 14 de agosto de 2020. 
         

 CLEBER FONTANA 
      CPF Nº 020.762.969-21 

 ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA 

PREFEITO MUNICIPAL   CONTRATADA 

CONTRATANTE  FERNANDO TRALESKI 

  CPF 015.713.769-41 
 
TESTEMUNHAS:  
 

ANTONIO CARLOS BONETTI  CHANA CRISTINA ZUCONELLI 

   
 


