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Processo Administrativo: 22.093/2019, na Prudenprev sob o n° 2.609/2019 
Interessada:   Prudenprev Sistema de Previdencia Municipal 
Assunto:   Dispensa de licitação 
Objeto: Contratação de entidade certificadora de auditoria e emissão de certificação 

do programa Pró-Gestão, Nível I. 

 

 
 
CONTRATO n. 009/2.019 
 
 
CONTRATO FIRMADO ENTRE A PRUDENPREV – 
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE 
PRESIDENTE PRUDENTE – SP E INSTITUTO TOTUM 
DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL 
LTDA. 
 

 

PRUDENPREV – Sistema de Previdência do Município, pessoa jurídica de direito público 
interno, criada pela lei complementar municipal n. 106/2001, inscrita no CNPJ n. 
04.794.805/0001-05, com sede na Avenida Washington Luiz, nº 1.345, Centro, Presidente 
Prudente, SP, CEP. 19.015-150 fone (18) 3222-7880, neste ato representado por seu 
Superintendente - Senhor João Donizete Veloso dos Santos, CPF 058.764.318-85, RG 
22.181.950-5 que pode ser encontrado no mesmo endereço supramencionado, adiante 
denominado meramente CONTRATANTE, e o INSTITUTO TOTUM DE 
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrito no CNPJ sob o nº 05.773.229/0001-82, com sede na Av. Paulista, 2439, 13° 
Andar – Conj 132, Bairro Consolação, CEP 01310-300, São Paulo – SP, representada por 
FERNANDO GIACHINI LOPES, Sócio Administrador, portador da Cédula de Identidade nº 
17.217.094-1 SSP/SP e do CPF nº 140.251.098-59, residente e domiciliado à Rua Professor 
Artur Ramos, n° 371, 8° andar, apto 81, Jardim Europa, CEP 01454-011 na Cidade de São 
Paulo – SP, doravante denominada CONTRATADA, nos termos do Processo Administrativo 
nº 22.093/2019, na Prudenprev sob o número 2.609/2019, e da Lei n. 8.666/93, que rege a 
possibilidade de dispensa do procedimento licitatório - artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/93, 
RESOLVEM avençar o que se segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA–OBJETO: O presente Contrato tem como objeto a contratação de 
empresa certificadora de auditoria e emissão de certificação no programa Pró-Gestão, nível 
de aderência I, de forma a verificar a conformidade da Prudenprev em atendimento aos 
requisitos definidos pelo Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão 
dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios (Portaria MPS n° 185/2015, alterada pela Portaria MF n° 577/2017), visando 
a emissão, pela CONTRATADA à CONTRATANTE, do Termo de Concessão da Certificação 
Institucional, com validade de 36 (trinta e seis) meses. 

CLÁUSULA SEGUNDA – EXECUÇÃO: O prazo para execução dos serviços contratados 
será de 40 (quarenta) dias corridos, contados a partir da assinatura do Contrato. 



 

Página 2 de 3 

 Avenida Washington Luiz, nº 1345, Centro - Presidente Prudente – SP 
CEP 19015-150 – Fone (18) 3222-7880 prudenprev@prudenprev.com.br 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR E PAGAMENTO: 

3.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor global de R$ 4.812,50 (quatro 
mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), pagos em parcela única após a 
emissão do certificado institucional. 

3.1.1. Nas hipóteses em que seja obrigatória a emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 
a mesma deverá ser encaminhada para o e-mail financeiro@prudenprev.com.br e 
prudenprev@prudenprev.com.br. 

3.1.2. O pagamento ocorrerá por meio de boleto bancário ou através de crédito identificado 
em conta corrente, devendo a Contratada indicar banco, agência e número de conta 
corrente de titularidade da Contratada. 

3.1.3. Para liberação do pagamento mencionados no item 3.1 deste, o acompanhante do 
Contrato deverá atestar a prestação dos serviços nos respectivos relatórios de 
acompanhamento. 

3.2. O Setor de Finanças e Contabilidade procederá a verificação dos dados da Nota Fiscal. 
Havendo erro na Nota Fiscal de Serviço ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, aquela será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a contratada 
providencie as medidas sanadoras. 

3.3. Na hipótese anterior o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da 
situação e/ou reapresentação da Nota Fiscal de Serviço, não acarretando qualquer ônus 
para a Prudenprev. 

3.4. É obrigação da CONTRATADA demonstrar a Prudenprev, durante todo o período de 
duração do contrato, que mantém as mesmas condições de habilitação, principalmente 
quanto aos encargos fiscais e trabalhistas.  

CLÁUSULA QUARTA – REAJUSTES: O Contrato não poderá ser reajustado em toda sua 
vigência. 

CLÁUSULA QUINTA – VIGÊNCIA DO CONTRATO: O prazo de vigência do presente 
contrato será de 36 (trinta e seis) meses corridos contados após sua assinatura. 

CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do 
presente contrato correrão por conta da seguinte classificação funcional programática 
04.122.0114.2.122.00 e categoria econômica 3390.35.02. 

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA: Não será exigido garantia para essa prestação de 
serviço. 

CLÁUSULA OITAVA– PENALIDADES: Em caso de descumprimento das condições 
contratuais a CONTRATADA, garantida prévia defesa, estará sujeita as penalidades de 
acordo com os artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA NONA – RESCISÃO: Independentemente de interpelação judicial, o contrato 
poderá ser rescindido nas hipóteses previstas pela Lei Federal nº 8.666/93.  
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO: Fica designado o servidor Cleberson 
Aparecido de Morais Silva para representar a Prudenprev – Sistema de Previdência 
Municipal de Presidente Prudente – SP, no exercício do dever de acompanhar e fiscalizar 
a execução do presente contrato, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente ajuste é 
celebrado diretamente com fundamento no art. 24, inciso II, como dispensa de licitação em 
razão do valor, relativo à Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: O presente contrato 
vincula-se ao processo administrativo de dispensa de licitação 22.093/2019, na Prudenprev 
sob o n° 2.609/2019, e todos os documentos que o compõem consideram-se parte 
integrante do ajuste, bem como eventuais anexos, independentemente de transcrição, que 
nortearão a execução contratual. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Presidente 
Prudente - SP para suprimir quaisquer dúvidas oriundas do presente ajuste que não possam 
ser resolvidas administrativamente, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 

E por estarem justas e acertadas, as partes firmam o presente instrumento, em 3 (três) vias 
de igual teor e forma, passando a vigorar da data de assinatura do contrato. 

 

Presidente Prudente, 25 de novembro de 2019. 

 

 

__________________________________ 
PRUDENPREV 

João Donizete Veloso dos Santos 
Superintendente 

CPF 058.764.318-85 
RG 22.181.950-2 SSP/SP 

 

__________________________________ 

INSTITUTO TOTUM DE 
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO 

EMPRESARIAL LTDA 
Fernando Giachini Lopes 

Sócio Administrador 
CPF 140.251.098-59 

RG 17.217.094-1 SSP/SP 

 
 
TESTEMUNHAS:  

 
 
 

Cleberson Aparecido de Morais Silva 
RG 48.928.711-6 

 

Alessandra Michelle Chagas Garcia 
RG 41.125.054-1 

 


