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Processo Administrativo: 11.805/2019, na Prudenprev sob o n° 2.392/2019 
Interessada:   Prudenprev Sistema de Previdencia Municipal 
Assunto:   Dispensa de licitação 
Objeto: Contratação de empresa especializada para Assessoria no desenvolvimento 

das ações necessárias para implantação dos requisitos para obtenção da 
certificação do Pró-Gestão no nível I e capacitação previdenciária para a 
Prudenprev - Sistema de Previdencia Municipal de Presidente Prudente –SP, 
conforme ANEXO I – Especificação do Objeto. 

 

 
CONTRATO n. 008/2.019 
 
 
CONTRATO FIRMADO ENTRE A PRUDENPREV – 
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE 
PRESIDENTE PRUDENTE – SP E ABCPREV 
GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA LTDA - 
EPP. 

 

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 a ABCPREV Gestão e Formação 
Previdenciárias LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 
16.778.036/0001-30, com sede na Av. Príncipe de Gales, 71, Bairro Príncipe de Gales, CEP 
09060-650, Santo André – SP, representada por ADRIANO ANTÔNIO POSTAL, Sócio 
Administrador, portador da Cédula de Identidade nº 26.578.634-4 e do CPF nº 165.870.728-
10, residente e domiciliado à Rua Dom Lucas Obes, nº 35, Bairro Ipiranga, CEP 02030-450 
na Cidade de São Paulo – SP, doravante denominada CONTRATADA, nos termos do 
Processo Administrativo nº 11.805/2019 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 especializada para Assessoria no desenvolvimento das ações necessárias para 
implantação dos requisitos para obtenção da certificação do Pró-Gestão no nível I e 
capacitação previdenciária para PRUDENPREV – Sistema de Previdência do Município, 
pessoa jurídica de direito público interno, criada pela lei complementar municipal n. 
106/2001, inscrita no CNPJ n. 04.794.805/000105, com sede na Avenida Washington Luiz, 
nº 1.345, Centro, Presidente Prudente, SP, CEP. 19.015-150 fone (18) 3222-7880, conforme 
especificações contidas no ANEXO I - Especificação do Objeto. 

CLÁUSULA SEGUNDA – EXECUÇÃO: O prazo para execução dos serviços contratados 
será de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da assinatura do Contrato. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR E PAGAMENTO: 

3.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor global de R$ 15.900,00 (quinze 
mil e novecentos reais), pagos em duas parcelas de R$ 7.950,00 (sete mil, novecentos e 
cinqüenta reais) sendo a primeira parcela paga após a finalização da implantação do Pró-
Gestão e a segunda parcela paga após a finalização das 16 (dezesseis) horas de 
capacitação previdenciária. 

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. 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. 

3.1.3. Para liberação dos pagamentos 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 todos os meses 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 90 (noventa) dias 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 33903501. 

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. 

mailto:financeiro@prudenprev.com.br
mailto:prudenprev@prudenprev.com.br
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CLÁUSULA NONA – RESCISÃO: Independentemente de interpelação judicial, o contrato 
poderá ser rescindido nas hipóteses previstas pela Lei Federal nº 8.666/93.  

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 11.805/2019, na Prudenprev 
sob o n° 2.392/2019, 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, 03 de junho de 2019. 

 

 

__________________________________ 
PRUDENPREV 

João Donizete Veloso dos Santos 
Superintendente 

CPF 058.764.318-85 
RG 22.181.950-2 SSP/SP 

__________________________________ 

ABCPREV Gestão e Formação 
Previdenciárias Ltda - EPP 

Adriano Antônio Postal 
Sócio Administrador 
CPF 165.870.728-10 

RG 26.578.634-4 SSP/SP 

 
 
TESTEMUNHAS:  

 
 
 

Cleberson Aparecido de Morais Silva 
RG 48.928.711-6 

 

Alessandra Michelle Chagas Garcia 
RG 41.125.054-1 
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CONTRATO Nº 008/2019. 

ANEXO I 

DESCRITIVO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Assessoria no desenvolvimento das 
ações necessárias para implantação dos requisitos para obtenção da certificação do Pró-
Gestão no nível I e capacitação previdenciária para Prudenprev – Sistema de Previdência 
Municipal. 

1. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 

1.1. Análise, diagnóstico e implantações em relação aos requisitos previstos no manual 
do PRÓ-GESTÃO, compatíveis ao nível II, cumprindo-se as seguintes etapas:  

1.1.1. Coleta de informações;  

1.1.2. Emissão de relatório de requisitos já atendidos;  

1.1.3. Emissão de relatório de requisitos não atendidos, com a indicação de quais ações 
são necessárias para certificação no nível identificado.  

1.1.4. Capacitação e conscientização dos servidores, gestores, conselheiros e demais 
servidores quanto às ações exigidas no manual do PRÓ-GESTÃO, conscientizando-
os da importância da Governança Corporativa e da certificação;  

1.1.5. Desenvolvimento e implementação das ações mínimas exigidas no Manual, para 
possibilitar a Prudenprev – Sistema de Previdência Municipal, a certificação no Nível 
I do PRÓ-GESTÃO, podendo ser desenvolvidas as seguintes atividades: 

a. Elaboração do plano de ação que permitam ao Instituto de Previdência do 
Servidor Municipal – IPSM, aperfeiçoar sua gestão e implementar as ações do 
PRÓ-GESTÃO;  

b. Mapeamento e manualização dos processos, indicando possíveis 
aperfeiçoamentos, nas áreas de benefícios previdenciários e investimentos;  

c. Ações inerentes à implantação ou organização do Controle Interno, 
contemplando a elaboração de minuta de regulamento e modelo de relatório 
semestral, nos termos exigidos no manual do PRÓ-GESTÃO;  

d. Adequação do Portal da transparência, com revisão das informações que são 
disponibilizadas no site, para atendimento dos requisitos estabelecidos no 
manual;  

e. Desenvolvimento da Política de Segurança da Informação, aplicável a todos os 
servidores e prestadores de serviço que acessam informações do Sistema de 
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Previdência Municipal - Prudenprev, indicando a responsabilidade de cada um 
quanto à segurança da informação; 

f. Fornecimento de projeto básico para a execução do recadastramento de 
aposentados, pensionistas e ativos, além da elaboração de normativas 
relacionadas; 

g. Desenvolvimento da minuta da cartilha previdenciária, abordando-se os temas 
discutidos e indicados pelos gestores do Sistema de Previdência Municipal - 
Prudenprev, observando-se, no mínimo, o funcionamento da Autarquia 
Previdenciária, assuntos relativos a estrutura da legislação previdenciária, 
direitos, deveres e regras de concessão de benefícios aos segurados e seus 
dependentes; 

h. Adequação da legislação previdenciária às normas e exigências do PRÓ-
GESTÃO no nível identificado no Diagnóstico de Aderência; 

i. Revisão e auxílio na elaboração do Relatório de Governança Corporativa, 
objetivando o cumprimento dos requisitos obrigatórios do Pró-Gestão; 

j. Auxílio na revisão ou elaboração do relatório de gestão atuarial, com a análise 
dos resultados das avaliações atuariais anuais relativas aos 3 (três) últimos 
exercícios; 

k. Elaboração, revisão ou adequação do Código de Ética, para divulgação aos 
servidores do Sistema de Previdência Municipal - Prudenprev, segurados 
(servidores ativos, aposentados e pensionistas), aos membros dos órgãos 
colegiados e partes relacionadas (fornecedores, prestadores de serviço, agentes 
financeiros e outros). 

1.2. Apenso ao processo de certificação retro mencionada, respeitando-se uma das 
diretrizes do Pró Gestão que são os processos de qualificação dos servidores do 
Sistema de Previdência Municipal - Prudenprev, se faz necessária neste 
momento a propositura de formação e qualificação de servidores e conselheiros 
trazendo o seguinte conteúdo: 

1.2.1. Formação para Conselheiro – os principais desafios enfrentados na gestão de um 
Instituto de Previdência do Servidor Municipal – Prudenprev: 

a. Responsabilidade e deveres dos Conselheiros; 

b. O Papel dos Tribunais de Contas na Fiscalização dos RPPS 

c. Principais aspectos observados na análise das contas dos RPPS; 

d. Cálculo atuarial para não atuários; 

e. O Equilíbrio Financeiro e Atuarial; 

f. Questões polêmicas na concessão dos benefícios; 
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1.2.2. Regime previdenciário dos servidores públicos: 

a. Regimes previdenciários obrigatórios- RPPS e RGPS; 

b. Alterações constitucionais no RPPS: EC 20/98; EC 41/2003; EC 47/2005 e EC 
70/2012; 

c. Princípios dos RPPS; 

d. Legislação infraconstitucional; 

e. Aposentadoria: regras permanentes e transitórias: fixação de proventos, cálculo 
reajuste e paridade; 

f. Contagem de tempo: de contribuição, de serviço público, de carreira e de cargo; 

g. Contagem recíproca: compensação previdenciária: aspectos jurídicos relevantes; 

h. Aposentadoria dos professores e dos especialistas da educação (Lei 11.301 e a 
ADI 3772); 

i. Aposentadoria especial dos servidores em atividades especiais, de risco e dos 
portadores de deficiência; 

j. Aposentadoria por invalidez e EC 70/2012; 

k. Aposentadoria compulsória; 

l. Destaques dos RPPS: contribuição previdenciária, remuneração de 
Contribuição; remuneração no cargo efetivo; 

m. Revisão de benefícios previdenciários: prazos de decadência e prescrição; 

n. Tribunal de Contas: competência no julgamento das aposentadorias e pensões. 

 

Presidente Prudente, 03 de junho de 2019. 

 
 
 
__________________________________ 

PRUDENPREV 
João Donizete Veloso dos Santos 

Superintendente 
CPF 058.764.318-85 

RG 22.181.950-2 SSP/SP 
 

__________________________________ 

ABCPREV Gestão e Formação 
Previdenciárias Ltda - EPP 

Adriano Antônio Postal 
Sócio Administrador 
CPF 165.870.728-10 

RG 26.578.634-4 SSP/SP 


