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Processo Administrativo: 17.794/2021, na Prudenprev sob nº 297/2021 
Interessada: Prudenprev Sistema de Previdencia Municipal 
Assunto: Dispensa de licitação  
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço em assessoria 

e/ou consultoria atuarial e elaboração do cálculo atuarial para o exercício de 
2022, ao Regime Próprio de Previdência Social do Município de Presidente 
Prudente, pelo período de 12 meses. 

 
 

 

CONTRATO n. 011/2021 
 
 
CONTRATO FIRMADO ENTRE A PRUDENPREV – 
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 
PRESIDENTE PRUDENTE E A EMPRESA 
ACTUARIAL – ASSESSORIA E CONSULTORIA 
ATUARIAL LTDA EPP 
 
 

PRUDENPREV – Sistema de Previdência do Município de Presidente Prudente/SP, 
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 pela Senhora EDNÉIA APARECIDA VANGELITA BELONI, CPF 
121.139.158-20, RG 19.525.001-1, que pode ser encontrada no mesmo endereço 
supramencionado, adiante denominado meramente CONTRATANTE, e ACTUARIAL – 
ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrito no CNPJ sob o nº 00.767.919/0001-05, com sede na Rua Comendador Araújo, nº 
143, Conj 101, 10° Andar – Edifício Executive Center Everest, Bairro Centro, Curitiba/PR, 
CEP 80.420-900, representada por LUIZ CLÁUDIO KOGUT, portador da cédula de 
Identidade nº 3.162.251-4 SSP/PR e do CPF nº 456.452.809-20, residente e domiciliado à 
Rua Ernesto Schwartz, n° 40, Bairro Parolin, Curitiba/PR, doravante denominada 
CONTRATADA, nos termos do Processo Administrativo nº 17.794/2021, na Prudenprev sob 
o número 297/2021, 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 
segue: 
 
 
CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO: O objeto deste ajuste consiste na contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços consubstanciados na realização da avaliação 
atuarial anual, bem como de assessoria e/ou consultoria atuarial para realização de estudos 
e de serviços técnicos atuariais relativos ao Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de Presidente Prudente geridos pela PRUDENPREV, e compreenderá os 
seguintes serviços:  
 

I. Realizar cálculo atuarial anual para reavaliar o Plano existente, de acordo com a 
legislação e regulamentos em vigor. 

II. Apurar as Provisões Matemáticas correspondentes, bem como estabelecer o Plano 
de Custeio para o próximo exercício. 
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III. Apresentar o Demonstrativo de Projeções Atuariais de Receitas e Despesas 
Previdenciárias da LRF. 

IV. Preencher o DRAA - Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial. 

V. Apresentar um Relatório de Avaliação Atuarial detalhado. 

VI. Apresentar a Nota Técnica Atuarial, a ser encaminhada a Secretaria de Previdência 
Social. 

VII. Prestar as informações atuariais necessárias ao Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo. 

VIII. Elaborar a projeção mensal das Provisões Matemáticas durante a vigência deste 
contrato. 

IX. Acompanhar e/ou avaliar a rentabilidade dos investimentos (meta atuarial) do 
Regime Próprio de Previdência.  

X. Estudo da evolução da população de servidores ativos e inativos do Plano 
Previdenciário e Plano Financeiro e da aderência das hipóteses atuariais utilizadas 
nas avaliações anuais. 

XI. Reavaliação dos resultados da avaliação anual e emissão de pareceres de impacto 
atuarial, no caso de: 

a. Mudanças significativas da massa de participantes (concursos públicos, 
implantação do Regime de Previdência Complementar, conversão de vínculo 
de funcionários não efetivos em efetivos, etc). 

b. Modificações no Plano de Cargos e Salários, com elaboração de propostas 
de reequilíbrio do plano se a modificação provocar algum desequilíbrio. 

c. Alteração na legislação aplicável aos Regimes Próprios de Previdência no 
Brasil, como a reforma da previdência e nas normas aplicáveis as avaliações 
e avaliações atuariais. 

XII. Atendimento técnico atuarial ao RPPS, durante a vigência deste contrato, em caso 
de questionamentos do Tribunal de Contas, da Secretaria da Previdência ou de 
qualquer outro tipo de auditoria. 

XIII. Elaboração de propostas de financiamento com o objetivo de assegurar o equilíbrio 
financeiro e atuarial e como alternativa ao modelo atual: 

a. Revisão de segregação de massas  (se necessário). 

b. Plano de equacionamento por prazo em alíquotas adicionais ou aportes 
financeiros. 

c. Repactuação do plano de custeio pela revisão dos prazos. 

d. Redução do plano de equacionamento pela dação de bens, direitos e imóveis 
do município para o RPPS. 

XIV. Elaboração de estudo técnico da aderência das premissas e hipóteses atuariais 
utilizadas nas avaliações atuariais do RPPS, para comprovação de sua adequação 
às características da massa de beneficiários do regime, observando a taxa de juros, 
crescimento real das remunerações e probabilidades de ocorrência de morte e 
invalidez. 
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XV. Elaborar estudos atuariais previstos no programa Pró-Gestão. 

XVI. Elaborar estudo específico da situação econômico-financeira e atuarial do RPPS, 
identificando as principais causas do déficit atuarial por meio do balanço de ganhos e 
perdas atuariais. 

XVII. Elaborar cálculo da duração do passivo e assim definir a taxa de juros parâmetro 
para aplicação na próxima avaliação atuarial e na política de investimentos em 
consonância com a PORTARIA SPREV Nº 6.132, DE 25 DE MAIO DE 2021. 

XVIII. Elaborar estudo de viabilidade do plano de custeio, demonstrando que o ente público 
é capaz de honrar com as suas obrigações junto ao RPPS. 

XIX. Realização de reuniões online, conforme a necessidade apresentada pelo RPPS, 
para tratar de assuntos relacionados ao escopo dos serviços contratados, durante a 
vigência do contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA – EXECUÇÃO: O prazo para execução dos serviços contratados 
será de 12 (doze) meses corridos, contados a partir da assinatura do Contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES:  

3.1 A CONTRATANTE compromete-se a fornecer à CONTRATADA todos os dados e 
informações necessárias ao cumprimento dos serviços contratados; 

 3.2 A CONTRATADA obriga-se a manter o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer 
dados, documentos e informações fornecidas pela CONTRATANTE, bem como de todos os 
resultados e análises decorrentes dos serviços relativos a este Contrato. 

CLÁUSULA QUARTA – VALOR E PAGAMENTO: 

4.1 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor global de R$ 17.520,00 (dezessete 
mil, quinhentos e vinte reais) em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 1.460,00 (um mil, 
quatrocentos e sessenta reais). 

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

4.1.2 Os pagamentos ocorrerão 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. 

4.1.3 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. 

4.2 O Setor de Finanças e Contabilidade procederá à 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. 

mailto:contabilidade@prudenprev.com.br
mailto:prudenprev@prudenprev.com.br
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4.3 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. 

4.4 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 QUINTA – REAJUSTES: O Contrato não poderá ser reajustado em toda sua 
vigência. 

CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA DO CONTRATO: O prazo de vigência do presente 
contrato será de 12 (doze) meses corridos contados após sua assinatura. 

CLÁUSULA SÉTIMA - 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 3390.35.01. 

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

CLÁUSULA NONA– 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 DÉCIMA – RESCISÃO: Independentemente de interpelação judicial, o contrato 
poderá ser rescindido nas hipóteses previstas pela Lei Federal nº 8.666/93.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO: Fica designada a servidora 
Pamela Cristina de Sá Barreto para acompanhar e fiscalizar a execução do presente 
contrato, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – 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 TERCEIRA – EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: O presente contrato 
vincula-se ao processo administrativo de dispensa de licitação 17.794/2021, na Prudenprev 
sob o n° 297/2021, 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 QUARTA – 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. 
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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, 13 de dezembro de 2021. 

 

 

____________________________________ 
PRUDENPREV 

CNPJ 04.794.805/0001-05 
EDNEIA APARECIDA VANGELITA BELONI 

Respondendo pela Superintendência 
CPF 121.139.158-20 

RG 19.525.001-1 SSP/SP 
 
 

____________________________________ 
ACTUARIAL – ASSESSORIA E 

CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP 
CNPJ: 00.767.919/0001-05 

LUIZ CLÁUDIO KOGUT 
Sócio Administrador 
CPF 456.452.809-20 

RG 3.162.251-4 SSP/PR 

 

 

 
 
TESTEMUNHAS:  

 
 
 
___________________________________ 

Pamela Cristina de Sá Barreto 
RG 44.090.367-1 SSP/SP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Alessandra Michelle Chagas Garcia 

RG 41.125.054-1 SSP/SP 


