
1 STITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV IDORES PÚBLICOS DO M UN IC ÍPIO DE 
MIG UELÓPOLIS 

CNP J. 06.082.303/000 1-87 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

N. 05/2020 

PR EÂM B UL O 

O presente contrato admin istrativo firmado nos te rmos 
do artigo 22, 11, da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores a lterações, devendo reger-se pelos 
dispos iti vos dos diplomas legais referidos, bem como pelos preceitos de dire ito público e, 
supletivamente pelas regras dos contratos e di sposições de direito privado. 

P A R TES 

1 ST IT UTO DE PREVIDÊNCIA SOC IAL DOS 
SERVIDORES PUBLICOS DO MUN IC IPIO DE M IG UE LÓPOLIS, entidade de direito 
público interno, po rtador do C PJ/MF nº 06.082.303/000 1-87, com sede na Av. Rodolfo 
Jorge nº 630, nesta c idade, neste ato representada por sua Presidente Srta. Rosangela Ap. 
Magalhães de Fretias, brasileira, so ltei ra, funcionária pública munic ipal, portadora do RG. 
nº . 28. 122.625-8 SSP/SP e CPF/ MF nº. 329.458.298-60. residente e domic iliada nesta 
c idade, na Avenida Yoshi Nomiyama nº.446 Bairro NS das G raças, doravante 
simp lesmente denominada CONTRA TA TE e ELISA MARI A ROCHA, brasile ira. 
d ivorciada, advogada, portadora da OAB/SP 9 1.449 e C PF/MF nº 07 1.524.838-33 e RG nº 
10.395.707 SSP/SP, res idente e domiciliado a Ru a Domingos Fernando Sere nº 14 1, Bairro 
Hussein Gemha , Barretos - SP, CEP 14.78 1-703, doravante denominado simplesmente 
CONTRATADO. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

OBJETO 

Contratação de profissiona l técnico para prestação de 
serviços na área de assessoria técnica nas concessões de bene fícios previdenciá ri os e 
processos administrati vos deste Instituto. Faz parte desta assesso ria fornecer pareceres nos 
processos administrati vos e de concessões, analisar pedidos e legislação, e laborar Proj etos 
de Lei para adequação as le is estaduais e federais, bem como orientar na tramitação das 
concessões. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

Pela prestação dos serv iços, d iscriminados na c láusula 
primeira, O CO TRATA TE pagará ao CO TRATADO a título de honorários. a 

importância de R$ 17.400,00 (Dezessete mil e quatrocentos rea i sendf agas em 121 oY 



(doze) parcelas mensais de R$ 1.450,00 (Hum mil quatrocentos e cinquenta reais), até o 
dia 1 O (dez) de cada mês. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

REAJUSTES 

O VALOR CO STA TE da Cláusula Segunda não 
sofrerá qualquer tipo de reajuste. 

CLÁUSULA QUARTA 

PRAZO 

A vigência do presente contrato é de duração do tempo 
compreendido entre o período de 02/05/2020 a 3 1 /05/2020. 

CLÁUSULA QUINTA 

RECURSOS ORÇAMENT ÁRJOS 

O recurso orçamentário à concretização de que foi 
ajustado entre as partes correrá por conta da seguinte dotação orçamentária vigente para 
este exercício. 

030101 - 1 STITUTO DE PREVIDE CIA 
MUNICIPAL- IPREM 
09 272 O 136 2051 0000 - OPERAÇÃO DE 
MANUTE ÇÃO DO l.P.S.P.M.M. 
3.3.90.36.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA FÍ ICA 
0.04.00 610.000 

CLÁUSULA SEXTA 
PENALIDADES 

Caso na formalização ou execução do contrato, ficar 
comprovada a existência de irregularidade ou ocorrer inadimplência contratual de que 
possa ser responsabil izado o CONTRATADO, este ficará, conforme o caso, incurso nas 
penalidades e sansões de: 

1 - advertência 

II - suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com o Instituto de Previdência Social do Servidor Público do 
Município de Miguelópolis, pelo prazo de O 1 (um) ano. 



Ili - declaração de idoneidade para licitar com 
IPSSPMM, enquanto perdurarem os motivos determinados da punição. ou até que seja 
promovida a sua reabilitação. 

OS CONTRATANTES estarão sujeitos a penal idade 
prevista nos artigos 86 e 87 da lei nº 8.666/93, correspondente à pena de multa de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor do contrato, a ser aplicada em caso de infrigência de 
qualquer das cláusulas contratuais celebradas. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

FORO 

As partes convencionam eleger o Foro da Comarca de 
Miguelópolis (SP), com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para 
dirimir as questões oriundas deste Contrato, devendo a parte vencida pagar a vencedora às 
custas, despesas extrajudiciais e demais cominações legais e contratuais. 

E por estarem de pleno acordo, as partes assinam o 
presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surta um só efeito, na presença 
das testemunhas abaixo. 

Miguelópoli s, 02 de maio de 2020 

P/CONTRA T ANTE: 
Presidente 

CONTRATADO: 

TE S T E M V N H AS: 
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