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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 002/2021 
 

PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE LOCAIS E/OU SEDIADAS NA MICRORREGIÃO GEOGRÁFICA DE 
CURITIBA 

 
 
PREÂMBULO 
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n°002/2021 
DATA DA REALIZAÇÃO: 08 DE JUNHO DE 2021 
HORÁRIO: 09:00 HORAS 
LOCAL: INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE CAMPO LARGO – FAPEN  
 
O INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE CAMPO LARGO – FAPEN, torna 
público que se encontra aberta, nesta unidade, licitação modalidade PREGÃO (presencial), 
tipo MENOR PREÇO – Pregão nº 002/2021, objetivando a contratação de empresa 
especializada, para prestação de serviços de avaliação assessoria e consultoria na área 
atuarial previdenciária dos servidores ativos e inativos, para o exercício 2021/2022, para 
o assessoramento a Gestão Jurídica e Normativa, apoio Técnico Previdenciário, apoio a 
Fiscalização e Acompanhamento para o Instituto de Aposentadorias e Pensões de 
Campo Largo, que será regida pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, bem como as Leis 
Complementares nº 123/06, 147/2014, demais normas regulamentares e pelas condições 
estabelecidas pelo presente edital.  
 

O recebimento do credenciamento (na forma estabelecida no item III) dos representantes 
legais das empresas participantes, ocorrerá na data de abertura do certame, no dia 08/06/2021 
das 08:45h às 09:00h, na Sede do Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo, 
sito a Rua Gonçalves Dias, nº 870 – Centro, Campo Largo-PR - CEP 83.601-130. 
 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na Sala de 
Reuniões do Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo, sito a Rua Gonçalves 
Dias, nº 870 – Centro, Campo Largo-PR - CEP 83.601-130, na sessão pública de 
processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem 
para participar do certame. 
 
A sessão do Pregão ocorrerá na Sala de Reuniões do Instituto de Aposentadorias e Pensões 
de Campo Largo, sito a Rua Gonçalves Dias, nº 870 – Centro, Campo Largo-PR, no dia 
08/06/2021, e iniciará às 09:00 horas e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da 
Equipe de Apoio. 
 
Na hipótese de não ocorrer expediente no Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo 
Largo, a data marcada para a realização da sessão pública, fica automaticamente prorrogada 
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora, ou outro a ser definido, sendo 
comunicado NO SITE DO INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE CAMPO 
LARGO – www.fapencampolargo.com.br. 
 
EDITAL: O Edital poderá ser obtido no endereço supra, ou pelo endereço eletrônico         
www.fapencampolargo.com.br  
 

http://www.fapencampolargo.com.br/
http://www.fapencampolargo.com.br/
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Dúvidas e esclarecimentos quanto ao entendimento do Edital e à elaboração das propostas 
poderão ser enviadas até 02 (dois) dias úteis que antecedam a data estabelecida para abertura 
do procedimento ao seguinte endereço eletrônico: fapen@uol.com.br. 
 
 

I - DO OBJETO 
1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada, para 
prestação de serviços de avaliação assessoria e consultoria na área atuarial 
previdenciária dos servidores ativos e inativos, para o exercício 2021/2022, para o 
assessoramento a Gestão Jurídica e Normativa, apoio Técnico Previdenciário, apoio a 
Fiscalização e Acompanhamento para o Instituto de Aposentadorias e Pensões de 
Campo Largo, conforme especificações constantes do folheto descritivo, que integra o Edital 
do mesmo como Anexo I. 
 
II - DA PARTICIPAÇÃO 
1 - A participação nesta licitação é restrita às Microempresas (ME), Empresas de Pequeno 
Porte (EPP), legalmente autorizados a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, 
que atendam a todas as exigências contidas neste Edital e que apresentem a documentação 
solicitada no local, dia e horário informados no preâmbulo deste Edital. 
 
1.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local gozam de 
prioridade de contratação, nos termos do § 3º do art. 48 da Lei Complementar n.º 123, de 
14 de dezembro de 2006, benefício que se estabelece em face das peculiaridades locais, 
com vistas à promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal. 
1.2 - Para fins de estabelecimento da prioridade de contratação entende-se como região 
a Microrregião de Curitiba, assim definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, compreendendo os seguintes Municípios: Almirante Tamandaré, Araucária, 
Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, 
Colombo, Contenda, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Mandirituba, Pinhais, 
Piraquara, Quatro Barras, Rio Branco do Sul, São José dos Pinhais e Tunas do Paraná.  
 
2 - Consideram-se Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP), aptos à 
participação no presente certame, àqueles que preenchem os requisitos, da Lei Complementar 
Federal n.º 123/2006 e a Lei Complementar Federal nº 147/2014. A empresa deverá comprovar 
o seu enquadramento em tal situação jurídica através da declaração firmada por contador 
ou certidão simplificada, expedida pela Junta Comercial, ambas com prazo de validade 
de até 90 (noventa) dias a contar da data de emissão, que deverá ser apresentada no ato 
do credenciamento. 
 
3 - A participação em licitação expressamente reservada à Microempresa (ME), Empresa de 
Pequeno Porte (EPP), por licitante que não se enquadre na definição legal reservada a essas 
categorias, configura fraude ao certame, sujeito à aplicação das penalidades cabíveis. 
 

4 - Os licitantes declaram conhecer e ter plena ciência quanto às normas de prevenção à 
corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, e não se restringindo, a Lei 
12.846/2013 e seus regulamentos (em conjunto, “Leis Anticorrupção”) e se comprometer a 
cumpri-las fielmente, por si e por seus sócios, administradores e colaboradores, bem como 
exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas contratados. 
4.1. Desde já, se obrigam, no pleno exercício dos direitos e obrigações previstos neste edital e 
no cumprimento de qualquer uma de suas disposições, a: 
4.1.1. Não dar, oferecer ou prometer, qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer 
natureza a agentes públicos ou a pessoas a eles relacionadas, ou ainda, quaisquer outras 
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pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, 
influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente. 
4.1.2. Adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis 
anticorrupção, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou 
lavagem de dinheiro por seus sócios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas 
contratados. 
4.2. Os licitantes declaram, sob sua conta e risco, que não praticaram ou incorreram em 
quaisquer crimes ou atos lesivos contra a Administração Pública que possam caracterizar atos 
de corrupção sob a égide da Lei Anticorrupção, Código Penal e/ou correlatas, e não se 
limitando a estas, assim definidas em conjunto como “Leis Anticorrupção”. 
4.3. A comprovada violação de qualquer das obrigações previstas neste item é causa expressa 
para o impedimento de participar da presente licitação. 
 

III - DO CREDENCIAMENTO 
1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
a) Estatuto Social, contrato social (o qual se enquadrar); 
b) DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (modelo 
anexo II); 
c) CREDENCIAMENTO, com firma reconhecida (modelo anexo III – apresentar caso o 
representante legal, nomeie um representante, para participar do certame). Se o representante 
legal da empresa (sócio administrador), for participar do certame, não será necessário a 
apresentação desse credenciamento, sendo verificado no contrato social apresentado, os 
expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura; 
d) O credenciamento poderá ser substituído por procuração por instrumento público ou 
particular, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
que comprove os poderes do mandante para a outorga (assinatura com firma reconhecida). 
e) Comprovação de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) na forma 
estabelecida no item II – subitem 2 deste Edital. 
 
2 - O credenciamento do licitante como microempresa, empresa de pequeno porte, somente 
será procedido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, se o interessado comprovar tal situação 
jurídica, na forma estabelecida no item II – subitem 2 deste Edital. 
 
3 - A não comprovação de enquadramento da empresa como ME ou EPP, na forma 
estabelecida nos item II – subitem 2 deste Edital, significa renúncia expressa e consciente, 
desobrigando o Pregoeiro, da aplicação dos benefícios da Lei Complementar 123/2006 
aplicáveis ao presente certame. 
 
4 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto. 
 
5 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que 
cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 
 
6 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 
exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 
 
7 - Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do 
original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 
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IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 
1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo 
estabelecido no Anexo II ao Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2. 
 
2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, 
em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do 
nome da proponente, os seguintes dizeres: 
 
Envelope nº 1 – Proposta 
Nome da empresa: 
CNPJ: 
Pregão nº 002/2021 
 
Envelope nº 2 – Habilitação 
Nome da empresa: 
CNPJ: 
Pregão nº 002/2021 
 
3 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas 
numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e 
assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração. 
 
4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do 
original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 
 
5 - Não havendo proposta exclusiva de participação das ME’s, EPP’S, o pregoeiro poderá 
negociar com outras empresas participantes do processo que não se enquadrem como 
ME’s, EPP’S. 
 
 
V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 
1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual; 
b) número do Pregão; 
c) descrição do objeto da presente licitação, marca do produto cotado, modelo (quando houver, 
para especificar detalhadamente o produto cotado), em conformidade com as especificações 
do folheto descritivo – Anexo I deste Edital; 
d) caso o produto cotado, necessite indispensavelmente da descrição do modelo, para 
identificação do produto e o mesmo não for informado na proposta, o item ou proposta com 
valor global, será desclassificado; 
e) preço unitário e total, (não devendo ultrapassar o valor máximo estipulado, sob pena de 
desclassificação) por item, em moeda corrente nacional, em algarismo, data de sua 
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos 
preços unitários propostos serão consideradas no Máximo 02(duas) casas após a vírgula (Ex: 
0,00), estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: 
transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, 
relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação; 
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f) serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou 
multiplicação. 
g) na falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal 
presente à reunião de abertura do envelope “PROPOSTA”, com poderes para esse fim, desde 
que autorizado pelo Pregoeiro. 
h) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 dias. Quando não constar na proposta, o 
prazo de validade será considerado automaticamente. 
i) serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital, 
forem omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 
j) prazo de garantia do produto não deverá ser inferior a 12 meses, a contar da data da entrega 
do produto. 
 
2 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital. 
 
3 - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 
 
 
VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 
1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 
relacionados os quais dizem respeito: 
 
1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 
acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem; 
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
país, quando a atividade assim o exigir. 
 
1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "e" deste subitem 1.1 não precisarão 
constar do Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o 
credenciamento neste Pregão. 
 
1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 
(CNPJ); 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social, mediante 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa 
da União, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº1. 751, de 02/10/2014; 
c) Certidão Negativa de Dívida de Tributos Estaduais fornecida pela Receita Estadual. 
d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, mediante apresentação da certidão 
negativa emitida pela Secretaria de Fazenda do Município da sede da proponente, ou outra 
equivalente, na forma da lei. 
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia pôr tempo de Serviço (FGTS-CRF), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 
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g) As participantes (EPP, ME e MEI), deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração 
pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
1.3 - OUTRAS COMPROVAÇÕES 
a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração; 
b) Declaração da própria empresa de que não existam em seu quadro de empregados, 
servidores públicos municipais, exercendo função de gerencia, administração ou tomada de 
decisão; 
c) Declaração elaborada pela própria empresa de que não possui no seu quadro de pessoal 
empregado com menos de 18 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII da Constituição Federal de 
1988, conforme modelo anexo; 
 
1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
a) Declaração de disponibilidade de pelo menos um profissional que atenda as exigências de 
qualificação técnica para a execução dos trabalhos a contratar. 
a.1) Comprovar a experiência do profissional, relativa aos trabalhos a contratar, através de 
declaração fornecida por RPPS - Regime Próprio de Previdência Social Municipal ou Estadual, 
comprovando que o profissional prestou serviço equivalente ao solicitado. 
a.2) Apresentar diploma de graduação do profissional na área de Ciências Atuarias, emitidos 
por instituição de ensino superior devidamente credenciada/autorizada pelo MEC. 
a.3) A comprovação da qualificação técnica do profissional a que se refere o item 1.4, deverá 
ser apresentada na fase de habilitação, porém a comprovação de vínculo com a empresa 
somente será exigida por ocasião da assinatura do contrato, nos termos do item XI – DA 
CONTRATAÇÃO, subitem 4 do presente edital. 
 
 
2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
2.1 - É facultada as licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste 
Edital, pelo comprovante de registro cadastral para participar de licitações junto à 
Administração no ramo de atividade compatível com o objeto do certame, o qual deverá ser 
apresentado acompanhado dos documentos relacionados nos subitens 1.1; 1.2, alíneas “a” a 
“c”, e 1.3 deste item VI, que não tenham sido apresentados para o cadastramento ou, se 
apresentados, estejam com os respectivos prazos de validade vencidos na data de 
apresentação das propostas. 
2.1.1 – O registro cadastral não substitui os documentos relacionados nos subitens 1.2, alínea 
“d”, 1.3 deste item VI, devendo ser apresentados por todos os licitantes. 
2.2 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 
Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente 
anteriores à data de apresentação das propostas. 
 
 
VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
1 - No horário e local indicado no preâmbulo será aberta a sessão de processamento do 
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 
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2 – Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração 
de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo II 
ao Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação. 
2.1 – Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, 
por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 
 
3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas 
neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes. 
3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de 
eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão 
consideradas para apuração do valor da proposta. 
3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 
licitantes. 
 
4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 
a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela; 
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No 
caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes. 
4.1 - Para efeito de seleção será considerado o valor unitário do item. 
 
5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 
lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em 
ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 
5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances 
em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da 
ordem de lances. 
 
6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances que serão LIVRES, 
aplicável inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do valor de redução mínima entre os 
lances incidirá sobre o valor unitário do item. 
 
7- Ocorrendo empate nas propostas das participantes e nenhuma delas oferecer lances, será 
adotado o sorteio como critério de desempate. 
 
8 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances. 
8.1 - Será concedido o benefício de PRIORIDADE NA CONTRATAÇÃO às microempresas 
e empresas de pequeno porte, consideradas locais/microrregionais, que terão a margem 
de até 10% (dez por cento) sobre a melhor oferta, após a fase de lances, desde que a 
empresa com melhor lance não esteja sediada em município considerado 
local/microrregional. 
8.2 - Ocorrendo empate entre 02 (duas) ou mais propostas, em não sendo o caso de 
aplicação do disposto no §2º do art. 3º da Lei n.º 8.666/93, será realizado sorteio em ato 
público para seleção do futuro e eventual contratado. 
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8.3 - Havendo mais de 01 (uma) microempresa ou empresa de pequeno porte com 
proposta de preço no intervalo de que trata o subitem 8.1, proceder-se-á a classificação 
das mesmas, em ordem crescente, a fim de lhes assegurar a prioridade em caso de 
inabilitação da imediatamente melhor classificada. As demais propostas serão 
ordenadas na sequência, igualmente em ordem crescente. 
8.4 - Não havendo a participação de microempresas ou empresas de pequeno porte 
sediadas local ou microrregional ou, ainda, caso as participantes não se enquadrem no 
intervalo de preços de que trata o subitem 8.1, ou venham a ser inabilitadas, será o 
melhor preço válido mantido para fins de futura e eventual contratação. 
8.5 - Não se aplica o disposto no subitem 8.1 caso o melhor preço válido for ofertado por 
microempresa ou empresa de pequeno porte sediada local ou microrregional. 
 
9 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 
preço. 
 
10 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 
decidindo motivadamente a respeito. 
10.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que 
será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 
 
11 - Após passada a fase de lances e encerramento das propostas, será aberto o envelope 
contendo os documentos de habilitação de seu autor. 
 
12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 
habilitação, inclusive mediante: 
a)- substituição e apresentação de documentos, ou 
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 
12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 
 
13 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante 
será habilitada e declarada vencedora do certame. 
 
14 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, 
o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, 
decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos 
de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 
 
15 - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, o pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo de até 03 (três) dias 
úteis, para apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das 
causas referidas, condicionando o julgamento, pela ordem de classificação (com base 
no Art. 48, § 3º da Lei 8.666/93). 
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VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de três dias para apresentação de 
memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões 
em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do 
direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o 
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 
 
3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente. 
 
4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 
procedimento. 
 
5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
6 - A adjudicação será feita por item. 
 
 
IX - DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
1 – A contratada deverá executar os serviços, conforme solicitação do Instituto de 
Aposentadorias e Pensões de Campo Largo – Fapen, podendo ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos. 
 
2 - Obrigações do Contratante: 
a) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços em conformidade com o objeto contratado; 
b) Atestar o recebimento do objeto contratado após verificação dos serviços, rejeitando o que 
não estiver de acordo por meio de notificação à CONTRATADA; 
c) Exigir, a qualquer tempo, a comprovação das condições da CONTRATADA que ensejaram 
sua contratação. 
 
3 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
A prestação de Serviços de Avaliação, Assessoria e Consultoria na área Atuarial 
Previdenciária por pessoa jurídica especializada em RPPS que, dar-se-á segundo as etapas 
abaixo indicadas: 
 
3.1 Assessoria Atuarial e Previdenciária 
 
3.1.1 Diagnóstico Inicial, em até 60 (sessenta) dias a contar do início da execução 
contratual: 
a) Crítica ao banco de dados dos beneficiários que compõe o Regime Próprio de Previdência 
visando apurar possíveis inconsistências; 
b) Efetuar a avaliação atuarial em conformidade com as disposições das Emendas 
Constitucionais nºs 103/2019.70/2012, 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, 27/2011 e 464/2018 e demais alterações, 
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contendo, no mínimo, as Reservas Matemáticas de Benefícios a Conceder, Benefícios 
Concedidos, Contingência para Ajuste do Plano, Plano Anual de Custeio; 
c) Diagnóstico inicial quanto ao equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, mensurando a 
condição superavitária ou deficitária; 
d) Modelagem Atuarial, englobando a elaboração, simulação e apresentação de cenários que 
possibilitem o equilíbrio atuarial, conforme exigência do Artigo 40 a Constituição Federal; 
e) Projeção Atuarial do Fluxo financeiro futuro de receitas, despesas e patrimônio em 
conformidade com exigências do Ministério da Previdência Social; 
f) Elaboração/Emissão de Nota Técnica Atuarial-2020 contendo a metodologia e bases 
técnicas utilizadas; 
g) Relatório das Provisões Matemáticas conforme o Plano de Contas estabelecido pelo 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná e Ministério da Previdência; 
h) Elaboração do Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial - DRAA, referente ao novo 
Plano de Custeio, preencher e enviar via site da Subsecretaria do RPPS, buscando a 
manutenção do critério do equilíbrio financeiro atuarial; 
i) Elaboração da Reavaliação Atuarial, mediante a apresentação mínima e comparativa de 03 
(três) cenários distintos; 
j) Cada cenário apresentado deverá contemplar, isolada e conjuntamente, as seguintes 
variações: 
I. Concessão de todos os tipos de aposentadorias; 
II. E demais cálculos que se achar necessário; 
 
3.1.2 Os Serviços deverão ser executados conforme a necessidade, em até 05 (cinco) 
dias a contar da solicitação, podendo ser prorrogado por igual período mediante 
justificativa formal do Contratado e deliberação do Contratante: 
a) Prestar consultoria e assessoria atuarial de forma permanente a qualquer tempo durante a 
vigência contratual visando orientação, esclarecimentos e aconselhamento para nortear e 
balizar os atos, decisões e procedimentos do Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo 
Largo; 
 
b) Consultoria e Assessoria quanto aos Planos de Custeio e de Benefícios do Instituto de 
Aposentadorias e Pensões de Campo Largo para todos os fins, cabendo, inclusive, apresentar 
parecer técnico e/ou nova avaliação atuarial completa quanto aos estudos e proposições 
solicitados pelo Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo; 
c) Consultoria Preventiva quanto aos efeitos atuariais por ocasião de eventuais alterações 
federais, estaduais e municipais na legislação previdenciária; 
d) Consultoria e Assessoria quantos aos efeitos atuariais decorrentes de alterações federais, 
estaduais e municipais na legislação previdenciária; 
e) Auxílio no acompanhamento e cumprimento das obrigações do RPPS - Instituto de 
Aposentadorias e Pensões de Campo Largo em relação aos aspectos atuariais junto a órgãos 
administrativos e judiciais, especialmente perante o Ministério da Previdência Social, Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná e Controladoria Geral do Município; 
f) Consultoria e Assessoria para responder quesitos e responder diligências, prestar defesas, 
esclarecimentos, contraditórios e interpor recursos junto a órgãos administrativos e judiciais;  
g) Auxílio na análise e interpretação de normas relacionadas às ciências atuariais; 
h) Auxílio na elaboração de normas locais relacionadas às ciências atuariais; 
i) Auxílio ou elaboração de documentos, demonstrativos, relatórios, estatísticas, projetos de lei 
e outros relacionados às ciências atuariais; 
j) Acompanhar representante(s) da Administração do Instituto de Aposentadorias e Pensões de 
Campo Largo sempre que o Contratante julgar necessário e quantas vezes forem necessárias 
em reuniões, eventos, órgãos administrativos (especialmente na sede do Ministério da 
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Previdência Social em Brasília/DF e na sede do Tribunal de Contas do Estado do Paraná em 
Curitiba/PR) e órgãos judiciais. 
 
 
3.1.3 Serviços Mensais, realizados até o Último dia útil da competência: 
a) Auxílio e acompanhamento da manutenção da regularidade do Instituto de Aposentadorias e 
Pensões de Campo Largo em relação aos aspectos atuariais, em especial perante a Secretaria 
de Previdência e seu CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária e perante o Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná e suas certidões liberatórias; 
b) Atualização mensal da(s) Reavaliação(ões) Atuarial(is), inclusive projetando atuarialmente o 
fluxo financeiro de receitas, despesas, patrimônio e déficit técnico (se houver), mediante 
acesso às informações que o Contratado solicitar, em especial pertinentes à atualizações 
cadastrais e funcionais, novos servidores admitidos, servidores ativos que perderam a 
qualidade de segurados, aposentadorias e pensões por morte concedidas, falecimentos e o 
fluxo financeiro de receitas, despesas e patrimônio do Instituto de Aposentadorias e Pensões 
de Campo Largo; 
c) Apresentação de parecer técnico atuarial demonstrando a situação dos planos de custeio e 
benefícios em relação à solvência, ao equilíbrio financeiro e atuarial, à rentabilidade das 
aplicações, à compensação previdenciária e à evolução das reservas matemáticas de 
benefícios concedidos e a conceder; 
d) Apresentação de relatórios de servidores ativos que se encontrem na iminência de 
implementar alguma regra previdenciária que lhe confira o direito a aposentar-se, bem como da 
iminência de implementar alguma regra previdenciária que confira direito ao abono de 
permanência; 
e) Acompanhamento e apresentação de relatório sintético do fluxo mensal de compensação 
previdenciária de modo a comparar o que foi projetado e o saldo na competência; 
f) Apresentação de relatórios estatísticos dos beneficiários que compõe o Instituto de 
Aposentadorias e Pensões de Campo Largo; 
g) Visita técnica quando solicitado pela Administração do Instituto de Aposentadorias e 
Pensões de Campo Largo, no máximo de 6 visitas ao ano. 
 
 
3.2 Apoio técnico previdenciário e operacionalização 
3.2.1 A CONTRATADA deverá sempre que solicitada pelo Instituto de Aposentadorias e 
Pensões de Campo Largo: 
a) Atender a Consultas referentes à concessão de benefícios aos segurados do RPPS; 
b) Dar orientação nos Pareceres versando sobre questões de natureza previdenciária ou 
administrativa; 
c) Dar orientação nos procedimentos e metodologias necessárias para o preenchimento e 
elaboração dos demonstrativos legais para o Ministério da Previdência Social; 
d) Emitir parecer técnico, referente aos processos de aposentadorias e pensões; 
e) Capacitar servidores do Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo quanto às 
regras previdenciárias de aposentadorias, pensões, bem como à montagem do processo de 
aposentadorias e pensões. 
 
3.3 Apoio a gestão jurídica e normativa 
3.3.1 A CONTRATADA deverá sempre que solicitada pelo Instituto de Aposentadorias e 
Pensões de Campo Largo: 
a) Realizar o acompanhamento das normas de interesse editadas; 
b) Realizar análise do ordenamento previdenciário do Município de Campo Largo/PR; 
c) Orientação e acompanhamentos de Projetos de Lei e demais propostas normativas 
necessárias à regularização do Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo. 
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4 – Correrá por conta da Contratada as despesas de materiais, hospedagem, seguros, 
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da prestação dos 
serviços. 
 
 
X - DA FORMA DE PAGAMENTO: 
1 - O pagamento será efetuado, em até 30(trinta) dias, após execução dos serviços, com a 
apresentação da nota fiscal/fatura no Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo, 
à vista do respectivo Termo de Recebimento do objeto ou Recibo. 
2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 
vencimento ocorrerá após a reapresentação da mesma. 
3 - O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada. 
4 - Quando o Contratante atrasar o pagamento de contas decorrentes das contratações será 
aplicado o índice oficial INPC/IBGE para atualização monetária, nos termos do art. 40, inciso 
XIV, alínea “c”, da Lei n.º 8.666/93. 
 
 
XI - DA CONTRATAÇÃO 
1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de termo de 
contrato, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.666/(1993), cuja respectiva minuta constitui anexo VI 
do presente Edital. 
1.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da 
Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, o 
órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos 
autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais 
meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
1.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária 
será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a situação de regularidade 
de que trata o subitem 1.1 deste item XII, mediante a apresentação das certidões respectivas, 
com prazos de validade em vigência, sob pena de ser declarado inidôneo para participar de 
licitação futuras. 
 
2 - A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da 
convocação, comparecer ao Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo para 
assinar o termo de contrato (ou para retirar o instrumento equivalente).  
 
3 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
apresentar a situação regular de que trata o subitem 1.1 deste item XII, ou se recusar a assinar 
o contrato (ou retirar o instrumento equivalente), serão convocadas as demais licitantes 
classificadas. Na ordem de classificação. 
 
4 - No ato de assinatura do Contrato a empresa deverá apresentar: 
a) Comprovação de vínculo com o profissional cujo Acervo Técnico foi apresentado para fins 
de habilitação mediante uma das seguintes formas: Carteira de Trabalho, Contrato Social ou 
Contrato de Prestação de Serviço. 
 
5 - A contratação será celebrada com duração, de até 12(doze) meses, podendo ser 
prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o prazo máximo de 60 (sessenta) meses, de 
acordo com o disposto no artigo 57, inciso IV, da Lei Federal 8666/93, a critério do Instituto de 
Aposentadoria e Pensões de Campo Largo - FAPEN, bem como, rescindido a qualquer 
momento, por ambas as partes, com o aviso prévio de 30 (trinta) dias. 



 
 

13 

 

XII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
1 - A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas 
neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das 
sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal: 
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, 
calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula 
nove por cento); 
b) até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer 
cláusula do contrato, exceto prazo de entrega; 
c) Ao proponente que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação e/ou 
contrato, ensejar o retardamento da execução do certame e/ou contrato, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as 
seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à (citar o órgão) pelo 
infrator: 
c.1 - advertência; 
c.2 - multa; 
c.3 - suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, 
física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 
17 de julho de 2002 e posteriores alterações. 
c.4 - declaração de inidoneidade para licitar e 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; 
d) Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 
prévia do interessado e recursos nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao 
processo. 
 
XIII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
1 - Fica estipulado o preço global máximo de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), para a 
presente licitação. 
 
2 - As despesas decorrentes deste Pregão correrão por conta das seguintes verbas 
orçamentárias: 18.001.09.122.0016.2095.3.3.90.39.05.00. 
 

 
XIV - DA GARANTIA CONTRATUAL 
1 - Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação. 
 
XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a 
serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes. 
2.1 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente 
na própria ata. 
3 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as 
propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem. 
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4 - O resultado do presente certame será publicado no Diário Oficial do Município de Campo 
Largo. 
 
5 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no 
Diário Oficial do Município de Campo Largo. 
 
6 - Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das licitantes que não se 
sagraram vencedoras em nenhum dos itens/lotes serão devolvidos às mesmas no ato da 
sessão, salvo se houver, no momento oportuno, manifestação de interesse de interpor recurso, 
hipótese em que ficarão retidos com o Pregoeiro, até ulterior deliberação. 
 
7 - As empresas poderão solicitar a devolução de seus envelopes não analisados, em até 60 
(sessenta) dias, após cumprimento da obrigação pela(s) proponente(s) adjudicatária(s), 
transcorrendo esse prazo os documentos serão inutilizados pela Divisão de Licitações e 
Contratos. 
 
8 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
Pregão, mediante petição escrita, junto ao Instituto de Aposentadoria e Pensões de Campo 
Largo - FAPEN, situado na Rua Gonçalves Dias, nº. 870 – Centro – Campo Largo – Pr. 
8.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 01 
(um) dia útil, anterior à data fixada para recebimento das propostas. 
8.2 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 
do certame. 
 
9 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 
 
10 – O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DO INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E 
PENSÕES DE CAMPO LARGO – www.fapencampolargo.com.br ou diretamente no Sede do 
Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo, situado à Rua Gonçalves Dias, 
270, mediante preenchimento da solicitação de edital. 
 
11 – Caso haja alguma alteração (adendo e outros), o (s) mesmo (s) ficará (ão) disponível 
(is), junto ao arquivo do edital no site www.fapencampolargo.com.br, sendo de exclusiva 
responsabilidade do licitante, acompanhar as informações. 
 
12. O INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE CAMPO LARGO - FAPEN 
reserva-se no direito de revogar, anular ou transferir a presente licitação, em caso de interesse 
público. 
 
13. Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos 
proponentes, prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos 
documentos que o integram. 
 
14 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Campo Largo/PR. 
 

Campo Largo/PR, em 20 de maio de 2021. 
 
 

Emerson Quadros Zanetti 
Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo 

http://www.fapencampolargo.com.br/
http://www.fapencampolargo.com.br/
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ANEXO I 
 
Processo Administrativo nº.  011/2021 

 

 
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

1. OBJETO 
 
 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de avaliação 
assessoria e consultoria na área atuarial previdenciária dos servidores ativos e inativos, 
para o exercício 2021/2022, para o assessoramento a Gestão Jurídica e Normativa, apoio 
Técnico Previdenciário, apoio a Fiscalização e Acompanhamento para o Instituto de 
Aposentadorias e Pensões de Campo Largo, pelo prazo total de 12 (doze) meses, sem 
cessão de mão de obra. 
 

2. ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES GERAIS 
 

Item Quant Unid Descrição 

Valor 
máximo 
unitário 
fixado 

Valor  
máximo 

total fixado 

1 12 Meses 

Contratação de empresa especializada, 
para prestação de serviços de 
avaliação assessoria e 
consultoria na área atuarial 
previdenciária dos servidores ativos e 
inativos, para o exercício 2020/2021, 
para o assessoramento a Gestão 
Jurídica e Normativa, apoio Técnico 
Previdenciário, apoio a Fiscalização e 
Acompanhamento para o Instituto de 
Aposentadorias e Pensões de Campo 
Largo. 

3.000,00 36.000,00 

Total a ser licitado (R$): 36.000,00 

 
OBS: INFORMAR JUNTO A PROPOSTA – CONTA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO, DA 
EMPRESA VENCEDORA: 
 
BANCO 
AGÊNCIA 
CONTA CORRENTE: 
 
Caso seja a empresa vencedora os pagamentos, vão ser depositados, na conta 
informada. 
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO...............................................................................R$ 36.000,00 
Condições: 
1- O pagamento será efetuado, em até 30(trinta) dias, após execução dos serviços, com a 
apresentação da nota fiscal/fatura no Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo, 
à vista do respectivo Termo de Recebimento do objeto ou Recibo. 
2- A contratação será celebrada com duração, de até 12(doze) meses, sendo, contudo 
prorrogável por igual período se for de interesse da administração. 
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ANEXO II 
(Fora dos envelopes de habilitação e proposta 

Junto com o Credenciamento) 
 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 
AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 

Ao  
Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2021 
 
 
 

Prezados Senhores: 
 
 

Declaramos, sob as penas da Lei, conhecer e aceitar as condições constantes deste Pregão e 
seus anexos, e que atendemos plenamente aos requisitos necessários para habilitação e 
proposta e declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, 
inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17/07/2002. 
 
 

..............................., de................... de 2021. 
 
 
 
 

(assinatura) 
(nome do representante legal da empresa proponente) 
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ANEXO III 
MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
 

Através do presente, credenciamos o Sr._____________, portador 
da cédula de identidade nº...de do CPF nº, a participar da licitação instaurada pelo Instituto de 
Aposentadorias e Pensões de Campo Largo, na modalidade de Pregão, sob o nº 002/2021, na 
qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se 
em nome da empresa............., CNPJ nº......, bem como formular propostas e lances, bem como 
praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 
. 
 
 
 

..................................................., de..................., de 2021. 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura dos dirigentes da empresa 

Firma reconhecida 
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ANEXO IV 
MODELO 

 
 
 

À Comissão de Licitações 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

(Nome da Empresa)_______________, CNPJ___________, com sede na 
______________________, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao 
solicitado no Edital de Pregão nº _____________, DECLARA, sob as penas da lei, que: 
 
- não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
 
- em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal de que não possuímos 
em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos; 
 
- não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos municipais exercendo funções 
técnicas, comerciais, de gerencia, administração ou tomada de decisão. 
 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 
 
 
 

________________, em ______ de __________________ de 2021. 
 
 
 
 

Assinatura 
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MINUTA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ***/2021 

 
 

Através do presente instrumento em que figuram, de um lado, o INSTITUTO DE 
APOSENTADORIAS E PENSÕES DE CAMPO LARGO – FAPEN, pessoa jurídica de direito 
público e de natureza autárquica, inscrito no CNPJ nº 05.067.274/0001-11, com sede na Rua 
Gonçalves Dias - 870, centro, Campo Largo – PR, neste ato representado por seu Diretor 
Geral, Sr. Emerson Quadros Zanetti, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de 
Campo Largo – PR, portador do RG nº .......e do CPF nº ............, doravante denominado 
CONTRATANTE, e, de outro a empresa..........................., inscrita no CNPJ nº ...... , com sede 
à ........., na cidade de ........., Estado do Paraná, doravante denominada CONTRATADA, neste 
ato representada por seu proprietário o Sr. ........., portador da Cédula de Identidade, RG nº ..... 
, e inscrito no CPF sob ................. , residente e domiciliado na cidade de ................ , Estado do 
Paraná resolvem na melhor forma de direito, o presente contrato pelas cláusulas e condições 
seguintes: 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO 
 Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de avaliação assessoria e 
consultoria na área atuarial previdenciária dos servidores ativos e inativos, para o exercício 
2021/2022, para o assessoramento a Gestão Jurídica e Normativa, apoio Técnico 
Previdenciário, apoio a Fiscalização e Acompanhamento para o Instituto de Aposentadorias e 
Pensões de Campo Largo. 
Parágrafo Primeiro: A contratante poderá a qualquer momento solicitar que a contratada 
apresente as guias de recolhimento do INSS e FGTS, dos funcionários por ela disponibilizados 
para a realização dos serviços. 
Parágrafo Segundo: Caso a contratada não apresente as guias de recolhimento citadas no 
parágrafo primeiro, fica desde já a CONTRATANTE autorizada a reter o pagamento da 
contratada até que ela apresente as referidas guias com os pagamentos em dia. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 
 Pela prestação dos serviços, objeto deste contrato, será pago o valor global fixo de R$ ______ 
(_________), sendo a forma de pagamento em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 
_______(__________), em até 05 (cinco) dias úteis após a entrega da respectiva Nota Fiscal 
junto à Gerência Financeira do FAPEN, atestado o recebimento dos serviços pelo mesmo.  
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE PAGAMENTO 
1 - O pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias, após execução dos serviços, com a 
apresentação da nota fiscal/fatura no Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo, 
à vista do respectivo Termo de Recebimento do objeto ou Recibo. 
2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 
vencimento ocorrerá após a reapresentação da mesma. 
3 - Quando o Contratante atrasar o pagamento de contas decorrentes das contratações será 
aplicado o índice oficial INPC/IBGE para atualização monetária, nos termos do art. 40, inciso 
XIV, alínea “c”, da Lei n.º 8.666/93. 
Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA deverá manter-se regularizada perante a Fazenda 
Federal, Municipal e Estadual, apresentar a CRF (FGTS), bem como manter-se regularizada 
perante a Justiça do Trabalho, para que o CONTRATANTE possa efetuar os devidos 
pagamentos. 
Parágrafo Segundo: O pagamento a que se refere esta cláusula fica condicionado à 
apresentação da CNDs e CNDT por parte da CONTRATADA. 
Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA deve manter durante toda a execução do contrato 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação/contratação de acordo 
com o Artigo 55, inciso XIII da Lei 8.666/93. 
Parágrafo Quarto: Dados bancários para depósito: ___________________. 
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CLÁUSULA QUARTA – DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL: A CONTRATADA quando da 
emissão das notas fiscais/faturas, deverá fazer constar na mesma o nº do processo licitatório: 
Pregão Presencial n° ______ – e Contrato nº _______. 
CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com o presente contrato 
correrão por conta da dotação orçamentária: 18.001.09.122.0016.2095.3.3.90.39.05.00. 
CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E EXECUÇÃO DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO/CONTRATO 
1 - A contratada deverá executar os serviços, conforme solicitação do Instituto de 
Aposentadorias e Pensões de Campo Largo, o contrato terá como vigência o prazo de 12 
(doze) meses, iniciando na sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período até o 
prazo máximo de 60 (sessenta) meses, de acordo com o disposto no artigo 57, inciso IV, da Lei 
8.666/93, a critério do Instituto de Aposentadoria e Pensões de Campo Largo - FAPEN, bem 
como rescindido a qualquer momento, por ambas as partes, com aviso prévio de 30 (trinta) 
dias. 
2 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
a) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços em conformidade com o objeto contratado; 
b) Atestar o recebimento do objeto contratado após verificação dos serviços, rejeitando o que 
não estiver de acordo por meio de notificação à CONTRATADA; 
c) Exigir, a qualquer tempo, a comprovação das condições da CONTRATADA que ensejaram 
sua contratação. 
3 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
A prestação de Serviços de Avaliação, Assessoria e Consultoria na área Atuarial Previdenciária 
por pessoa jurídica especializada em RPPS que, dar-se-á segundo as etapas abaixo indicadas: 
3.1 Assessoria Atuarial e Previdenciária 
3.1.1 Diagnóstico Inicial, em até 60 (sessenta) dias a contar do início da execução 
contratual: 
a) Crítica ao banco de dados dos beneficiários que compõe o Regime Próprio de Previdência 
visando apurar possíveis inconsistências; 
b) Efetuar a avaliação atuarial em conformidade com as disposições das Emendas 
Constitucionais nºs 103/2019.70/2012, 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, 27/2011 e 464/2018 e demais alterações, 
contendo, no mínimo, as Reservas Matemáticas de Benefícios a Conceder, Benefícios 
Concedidos, Contingência para Ajuste do Plano, Plano Anual de Custeio; 
c) Diagnóstico inicial quanto ao equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, mensurando a 
condição superavitária ou deficitária; 
d) Modelagem Atuarial, englobando a elaboração, simulação e apresentação de cenários que 
possibilitem o equilíbrio atuarial, conforme exigência do Artigo 40 a Constituição Federal; 
e) Projeção Atuarial do Fluxo financeiro futuro de receitas, despesas e patrimônio em 
conformidade com exigências do Ministério da Previdência Social; 
f) Elaboração/Emissão de Nota Técnica Atuarial-2020 contendo a metodologia e bases 
técnicas utilizadas;  
g) Relatório das Provisões Matemáticas conforme o Plano de Contas estabelecido pelo 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná e Ministério da Previdência; 
h) Elaboração do Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial - DRAA, referente ao novo 
Plano de Custeio, preencher e enviar via site da Subsecretaria do RPPS, buscando a 
manutenção do critério do equilíbrio financeiro atuarial; 
i) Elaboração da Reavaliação Atuarial, mediante a apresentação mínima e comparativa de 03 
(três) cenários distintos; 
j) Cada cenário apresentado deverá contemplar, isolada e conjuntamente, as seguintes 
variações: 
I. Concessão de todos tipos de aposentadorias; 
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II. E demais cálculos que se achar necessário; 
3.1.2. Os Serviços deverão ser executados conforme a necessidade, em até 05 (cinco) dias a 
contar da solicitação, podendo ser prorrogado por igual período mediante justificativa formal do 
Contratado e deliberação do Contratante: 
a) Prestar consultoria e assessoria atuarial de forma permanente a qualquer tempo durante a 
vigência contratual visando orientação, esclarecimentos e aconselhamento para nortear e 
balizar os atos, decisões e procedimentos do Instituto de Aposentadoria e Pensões de Campo 
Largo - FAPEN; 
b) Consultoria e Assessoria quanto aos Planos de Custeio e de Benefícios do Instituto de 
Aposentadorias e Pensões de Campo Largo - FAPEN para todos os fins, cabendo, inclusive, 
apresentar parecer técnico e/ou nova avaliação atuarial completa quanto aos estudos e 
proposições solicitados pelo Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo - FAPEN; 
c) Consultoria Preventiva quanto aos efeitos atuariais por ocasião de eventuais alterações 
federais, estaduais e municipais na legislação previdenciária; 
d) Consultoria e Assessoria quantos aos efeitos atuariais decorrentes de alterações federais, 
estaduais e municipais na legislação previdenciária; 
e) Auxílio no acompanhamento e cumprimento das obrigações do Instituto de Aposentadorias e 
Pensões de Campo Largo - FAPEN em relação aos aspectos atuariais junto a órgãos 
administrativos e judiciais, especialmente perante o Ministério da Previdência Social, Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná e Controladoria Geral do Município; 
f) Consultoria e Assessoria para responder quesitos e responder diligências, prestar defesas, 
esclarecimentos, contraditórios e interpor recursos junto a órgãos administrativos e judiciais; 
g) Auxílio na análise e interpretação de normas relacionadas às ciências atuariais; 
h) Auxílio na elaboração de normas locais relacionadas às ciências atuariais; 
i) Auxílio ou elaboração de documentos, demonstrativos, relatórios, estatísticas, projetos de lei 
e outros relacionados às ciências atuariais; 
j) Acompanhar representante(s) da Administração do Instituto de Aposentadorias e Pensões de 
Campo Largo - FAPEN sempre que o Contratante julgar necessário e quantas vezes forem 
necessárias em reuniões, eventos, órgãos administrativos (especialmente na sede do 
Ministério da Previdência Social em Brasília/DF e na sede do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná em Curitiba/PR) e órgãos judiciais. 
3.1.3. Serviços Mensais, realizados até o Último dia útil da competência: 
a) Auxílio e acompanhamento da manutenção da regularidade do Instituto de Aposentadorias e 
Pensões de Campo Largo - FAPEN em relação aos aspectos atuariais, em especial perante a 
Secretaria de Previdência e seu CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária e perante o 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná e suas certidões liberatórias; 
b) Atualização mensal da(s) Reavaliação(ões) Atuarial(is), inclusive projetando atuarialmente o 
fluxo financeiro de receitas, despesas, patrimônio e déficit técnico (se houver), mediante 
acesso às informações que o Contratado solicitar, em especial pertinentes à atualizações 
cadastrais e funcionais, novos servidores admitidos, servidores ativos que perderam a 
qualidade de segurados, aposentadorias e pensões por morte concedidas, falecimentos e o 
fluxo financeiro de receitas, despesas e patrimônio do Instituto de Aposentadorias e Pensões 
de Campo Largo - FAPEN; 
c) Apresentação de parecer técnico atuarial demonstrando a situação dos planos de custeio e 
benefícios em relação à solvência, ao equilíbrio financeiro e atuarial, à rentabilidade das 
aplicações, à compensação previdenciária e à evolução das reservas matemáticas de 
benefícios concedidos e a conceder; 
d) Apresentação de relatórios de servidores ativos que se encontrem na iminência de 
implementar alguma regra previdenciária que lhe confira o direito a aposentar-se, bem como da 
iminência de implementar alguma regra previdenciária que confira direito ao abono de 
permanência; 
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e) Acompanhamento e apresentação de relatório sintético do fluxo mensal de compensação 

previdenciária de modo  
f) Acompanhamento e apresentação de relatório sintético do fluxo mensal de compensação 
previdenciária de modo a comparar o que foi projetado e o saldo na competência; 
g) Apresentação de relatórios estatísticos dos beneficiários que compõe o Instituto de 
Aposentadorias e Pensões de Campo Largo - FAPEN; 
h) Visita técnica quando solicitado pela Administração do Instituto de Aposentadorias e 
Pensões de Campo Largo - FAPEN, no máximo de 6 visitas ao ano. 
3.2 Apoio técnico previdenciário e operacionalização 
3.2.1 A CONTRATADA deverá sempre que solicitada pelo Instituto de Aposentadorias e 
Pensões de Campo Largo - FAPEN: 
a) Atender a Consultas referentes à concessão de benefícios aos segurados do RPPS; 
b) Dar orientação nos Pareceres versando sobre questões de natureza previdenciária ou 
administrativa; 
c) Dar orientação nos procedimentos e metodologias necessárias para o preenchimento e 
elaboração dos demonstrativos legais para o Ministério da Previdência Social; 
d) Emitir parecer técnico, referente aos processos de aposentadorias e pensões; 
e) Capacitar servidores do Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo - FAPEN 
quanto às regras previdenciárias de aposentadorias, pensões, bem como à montagem do 
processo de aposentadorias e pensões. 
3.3 Apoio a gestão jurídica e normativa 
3.3.1 A CONTRATADA deverá sempre que solicitada pelo Instituto de Aposentadorias e 
Pensões de Campo Largo - FAPEN: 
a) Realizar o acompanhamento das normas de interesse editadas; 
b) Realizar análise do ordenamento previdenciário do Municipal de Campo Largo/PR; 
c) Orientação e acompanhamentos de Projetos de Lei e demais propostas normativas 
necessárias à regularização do Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo - 
FAPEN. 
4 – Correrá por conta da Contratada as despesas de materiais, hospedagem, seguros, 
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da prestação dos 
serviços. 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 
1 – O objeto deste contrato deverá ser fornecido/executado conforme a cláusula sexta do 
presente contrato. 
2 – Correrá por conta da Contratada as despesas de materiais, hospedagem, seguros, 
transporte, tributos, encargos 
trabalhistas e previdenciários decorrentes da prestação dos serviços. 
3 – Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação da Administração, no prazo máximo de 24 horas, contados da notificação por 
escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação 
ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação do Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da notificação por 
escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 
CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATADA não poderá ceder a terceiros as obrigações oriundas 
deste contrato, sem prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE. 
 
 



 
 

23 

 

CLÁUSULA NONA – DAS MULTAS DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas 
neste instrumento ou em 
outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 
88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal: 
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega/execução do objeto 
licitado/contratado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 
9,9% (nove vírgula nove por cento); 
b) até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer 
cláusula do contrato, exceto prazo de entrega/execução; 
c) Ao proponente que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação e/ou 
contrato, ensejar o retardamento da execução do certame e/ou contrato, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as 
seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao Instituto pelo infrator: 
1) advertência; 
2) multa; 
3) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos; 
4) declaração de inidoneidade para licitar e 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; 
d) Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 
prévia do interessado e recursos nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao 
processo. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES E RESCISÃO CONTRATUAL: 
a) Pagará a CONTRATADA, o valor da multa calculada sobre o valor de contrato, por dia de 
atraso, conforme disposto na cláusula nona, independente de interpelação judicial ou 
extrajudicial podendo, a critério do Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo - 
FAPEN, ser descontado de preço previsto no presente instrumento, sem prejuízo da ação de 
perdas e danos e das responsabilidades dai decorrentes. 
b) A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir a terceiros os direitos e obrigações 
decorrentes deste Contrato. 
c) Dará também causa à rescisão do presente contrato, pleno direito, independente de 
quaisquer procedimentos judiciais e extrajudiciais, a ocorrência das seguintes hipóteses: 
- O requerimento de falência, liquidação judicial ou extra judicial, e alteração social ou 
modificação da finalidade ou estrutura interna da CONTRATADA que, à juízo do Instituto de 
Aposentadorias e Pensões de Campo Largo, prejudique a execução deste contrato; 
- Quando a CONTRATADA transferir este contrato no todo ou em parte, sem anuência do 
Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo - FAPEN. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO PELO CONTRATANTE: 
O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses e 
condições previstas nos artigos 78 e 79, no que couber, da Lei 8.666/93, sem que caiba à 
contratada direito a indenização e sem prejuízo das penalidades. Poderá ainda, ser rescindido 
por interesse da administração, devendo nesta hipótese o CONTRATANTE notificar a 
CONTRATADA com antecedência de 30 (trinta) dias, não sendo devida neste caso nenhuma 
indenização ou pagamento além do estabelecido na Cláusula Segunda, pelos dias que 
efetivamente tenha prestado os serviços e/ou produtos que tenham sido entregues. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 
Além das sanções previstas na cláusula nona, a Contratada ficará impedida de licitar e 
contratar com a Administração direta pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto 
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perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar 
quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e 
posteriores alterações. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ANTICORRUPÇÃO: As partes declaram conhecer as 
normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de 
Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), a Lei 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, ou 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 QUARTA – DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO: 
A cessão total ou parcial a terceiros dos direitos decorrentes deste contrato, dependerá da 
prévia anuência da CONTRATANTE, sob pena de rescisão de pleno direito, sujeitando o 
inadimplemento às condições previstas neste contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Por determinação da CONTRATANTE, a CONTRATADA fica 
obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessárias, em até 25% do preço inicial atualizado do contrato. 
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA – DESPESAS E ENCARGOS SOCIAIS: Correrão à conta da 
CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, social ou 
tributária, incidentes sobre os serviços/execução do objeto deste Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA: 
A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos, causados à CONTRATANTE 
ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, 
morte, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando a CONTRATANTE de todas as 
reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato. Também obriga-se a 
CONTRATADA a reparar, corrigir, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios ou incorreções resultantes da 
execução dos serviços. 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS: Os casos omissos serão dirimidos 
de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor, sobretudo na Lei 8.666/93 
e alterações posteriores. 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A abstenção por parte do Instituto de Aposentadorias e Pensões 
de Campo Largo da utilização de qualquer direitos ou faculdade que lhe assistam em razão 
deste contrato e/ou da lei não importará em renuncia destes mesmos direitos ou faculdades 
que poderão ser exercidos a qualquer tempo. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: Fica obrigada a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do 
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas quando da Licitação, de acordo com o artigo 55 XIII da lei 
8666/93. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: A inexecução total ou parcial do presente Contrato 
ensejará a sua Rescisão, arcando a CONTRATADA com as consequências contratuais, suas 
responsabilidades e sanções previstas na Lei nº 8.666/93. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES: Nas contratações em que se 
façam necessárias inclusões de qualquer elemento não constante do presente, serão 
efetuadas por “ANEXO ou TERMO ADITIVO’’, que integrarão o Contrato para todos os fins e 
efeitos de direito”. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO FORO: As partes contratuais ficam obrigadas a 
responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da Comarca de Campo Largo, 
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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 
notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas. 
 
 
Justas e contratadas firmam as partes este instrumento com as testemunhas presentes 
ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais. 
 
 
 
 

Campo Largo,___ de _____ de 2021. 
 
 
 
 
 
 

Emerson Quadros Zanetti 
Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo 

Contratante 
 
 
 
 

Contratada 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
_______________________________ 
_______________________________ 
 
 
 
* Se necessário a presente minuta será alterada para eventual adequação a legislação 
vigente. 
 


