
CNPJ: 02.ó24.843/0001-94
Rua José Trpitri, n" I 3, Ceotso, Vad€ S.i, RI,

CEP: 28375$
Id:22-3U!!445

E-mail: ro ralur.i \irrrcsnipae! ri.to\ br
www.vanesaigev.rj.gov.br

INSTITUTO OE PREVIDÊNCN DOS SERVI.
DORES PÚBLrcOS DO UU}IICIPIO OE

VARRE§AI, R,J

VARRE§APrev

Coúáb n" 005/2023

úab:17 n2n023
Pag.: 'l

Conhato no.005/2023
Norru(s) de refurêrria: Manual do Pó - CsEo RPPS

Por este particular instrumento de confato de prestação de serviços de certificaÉo, o IN§ITIUTO DE CERnFTAçÃO
QUAUDAITE BRASIL, pessoa iurídica de diÍeito pÍivado, inscÍito no CNPJ no. 0í.659.386/0001{0, sediado na Av. Ara-
guaia n.o 1.544, Ed. Albano FÍânco, Setor Leste Vila Nova, GcÍânia-GO, CEP 74.645470, doravante denominado tCQ
BRASIL,-neste ato representado pelo Responsável Legal, Sr. GilbeÍto Gomes de Andrade, e a empÍêsa INSTITUTO DE
PREvloÊNclA Dos SERVIDoRES PÚBLlcos 0o tul'llcíPlo DE VARRE-SA|, RJ, pessoa jurídica de direito púbtico,
inscÍita no CNPJ no 02.624.843/0001-94, com sede na Rua José Tuprini, no 13, centÍo, Vare-Sai, RJ, CEp 28.37$000, do
ravante denominada COI{TRATANTE, aqui repÍesentada por sexr Diretor Presirienle, Sf Cristrivâo Benígno de Oiveira
FabÍo, cebbram o pÍesente conffi de pÍesbÉo de serviços de CeÍlifica$o, que se regerá pelas seguintes dáusulas e
condiÉes:

cúusurÁ PR|TE|RA - o&rETo
Constitui obieto do pÍesente cont'ato a certificaçá0, pelo ICQ BRASIL, do Programa Pró Gesülo - RPPS em conformidâde
com os requisib apk:âveis para cert'ficaçao, para o nivd l.

Patágnb ftimelrc - 0 cido de ceAificaÉo teÉ va[dade de 36 (binta e seis) meses contsdos a partir da data de seu def*
riÍnento pdo ICQ BRASIL, desde que armpridos todc os requisitos da norma de referência peh CONTRATTNTÊ.

Parágrab Segundo - 0 ceítificado será emitido após o deferiÍnento, baseandose no rdatóÍio de auditoÍia e em possíveis
relal&ic de não abndhefltc, de§de que as situáções não abn<li«las sepm devilarlente fatâdâ§ pêh CONTRATÂNTE.

Parágralo Terceio - A vdidade do cêrlificado seÉ de 36 (finb e seis) ÍÍEses.

Parágraío Quarto - A quantidade de dias de ar.rditoria de csÍtificação ó definirJa durante a elabora@ da píopostâ técnica
comercial, conbÍÍn€ teÍÍno ds ÍsfeÍência e/ou formulário de sdirita@ de proposta, enviaao peb CóHTRAiANTE.

PaÉgÍâüo Quhío - Caso a CONTRAT/NTE solhite ao ICQ Brdst mrrdança de nírlel da ceÍti@, uma píoposg sepa
rada será encamhhada para aberfura de um novo processo de ceÍlificação.

cúusur-A sEGur{DA - oBRtcAçÕEs DA cot IRATA|{TE
São obrigaçoes da CONTRÂTANTE:

a) ForEcsÍ ao lcQ BRASIL bdo§ o§ docuÍnentos quê coínpõem o sbtema do pógesgo RppS, bêm mrm as condi-
@s necessiáÍias e adêquadas ao Focesso de certncaçaô, inolcaoas m ptano oei,anoia affi- anteriormen-b à ÍeâlizaÉo da auditorh;

b) Rêâlizâr o prêendlimonto con€to dos íormuHrios do lCe BRASIL:
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c) Comunicar âo ICO BRASIL alteraÉo de localidad€ de sua sede e filiais, modifcaçõêJ intoduzidas no sisteÍna PÍü
Gestiio RPPS, alteração de dados câdest'ais, p€ssoas de contato, p€riodo de féÍias coleüvas e dsmais iníoÍme@ de
inteÍssse;

d) Acatar as condiÉes estaHecilas no Regulameflto para Certifica@ do Sihtema Pó Gestão - RPPS, o qual é parte
integrâÍb do píE§ente confab;

e) Comunicar o lCQ BRASIL, no prazo mínino de l0 (dez) dias, as alteraÉes nas dabs das auditorias É agendadas;f) Quando necessáÍio a CONTRATANTE ficará raçonsável em aüsar e agendar com antecodância, junto ao ICQ BRA-
SIL os dias ds realizâÉo da auditoÍia de supervisão, donho do ciclo de velidede da certificaçáo ou de recertificaÉo, e
de possível adequa@ ao Programa PúGestb RPPS, sendo qtrc o não ompÍimento desb acanebrá na ÍealizaÉo
de uma nova ceÍtificaÉ0, com os a§os dai demnentes, os quais serão supoítados pela CONTRATANTE.

ParágraÍo Prfuneiro - E resporsatÍlidade da CONTRATANTE, custêar os valor€§ referentes ao auÍnento do tempo de au-
ditoria em fun$o de altera@ de nivel de ceÍtiÍcação em htores de dimensixnínento do tempo de ar.ditoÍia.

cúusuu TERCEIRA - oBREAçôES Do coltrRAT^Do
São obtigaÉ€s do ICQ BRASIL:

a) CeÍtificâr o si§erÍla de gestllo da CONTRATANIE conÍonne manual do PrôGestão RPPS, coín pessoal devidannnte
qualificado, re§ponsabilizandGse poÍ todos os encargos trâbalhistas e preüdenciáric de seus erpregados;

b) Realizar auditoÍia do Sistema Pró Gesülo - RPPS da CONIRiATANTE;
c) RealizaÍ audit'Íia§ de supeívisáo, quardo solkibdo, paÍa asseguraÍ que o Sisbnra Pró Ge6o - RPpS permaneça de

acoído coín os Íequi§tos esbbelecidos pala a ceÍtifcâÉo;

Parágrâfo Pdmelro - O ICQ BRASIL se obrip a êmitir o C€rtifido atêstando quê o Sistemâ de gostão da enpresa está
de amído mm o manuâl do Prwrama pró Gestão RppS.

PaÉgralo Segundo - Será mbrado um vabr de R$ 2ô0,ÍD (fuzentos e sêssenb Íeab) para a anissão da ? via do ceÍti-
ficado, sendo o mesmo valor para os casos dê Íeenvio do reierido documento (one6ó â reemissaàj-deconente de infor-
maÉes inconebs tomeckías pela coNTRArNre, !1-qqpna hipótesê ds àkrâçoes que impnqÍm na àtudizaçáo do
T{odo,sendo elas: atteerfu de 

.Íazáo sociat da CONTRATINTE, endereç0, úú, ffi;;;ffiio no cNeJ esimilares, poderdo esse valor ser reajustado anualmente.

cúusulA QUART - pREço E FoRrA DE PAGATENTo
o invsstmenb da cêÍrifica@ conhrnn pmgrann pó€es*o - Rpps para 03 de ano(s) de confâb, é de Rt9.540,00(nove mil, quinherÍot e quâÍoÍta Íraisl, co,r,-for* 

"rp",*na"Oo 
, aagri,

Etapas Nr de H/D's Valor êm Rs
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Certificâçâo (pÍêsencial) Nivel I 2,0 (dois) dias Rl 9.5,10,00

a) Pagarnento:
SeÉ emiüda Nob Fiscal de âcoÍdo com a ÍealizaÉo da audiloria, onde seÉ específicado o sêMço contrab, o número do
PROCESSO ADI tf ú11n3dB31fi1n023 e do C(XIRATO tf q,54208.

O pagamento deverá ser Íealizado por meio de deÉsito banúrio na conta: (SICREDI) SISTEMA 0E CRÉDITO
cooPERATtVO (718), AG.: 3950 C/C.: 54157.5, tilSnTUTO DE CERT|FTAçÃO QUALTDADE BRASTL - tCQ BRASTL

no prazo máximo de 30 dias, contados a partir do recebimenlo da nota fiscal e das certidões de regularidade fiscal e
trabalhista, esbÍdo eslâs com validade.

OBS: O processo de pagEmento s€ dará após a realizaçáo da auditoda.

Parágraío Primeirc - lhspotas diyeÍsas:
Na proposia financeiía eslá inclusa todas as despesas necessárias para a realizaÉo da ÍebÍida certilicaÉo como, poÍ
exemdo: dêspesas de tráÍlspoÍtsfuiagsm, hos@agem, aliÍnentaÉo, d€nlÍe ojfâs.

crÁlsur-l Ourrr - ucÊt{ctA
O pÍBseflte mnfab onfará sm vi(pÍ a pertir da dats ds sua assinatura e têrá duração atá o final do periodo de validade da
Certificafio.

CúUSUI.A sExÍA - RESPoNSABIUDADE sUcEssÓRA
O pí€§êntê conlÍâto o&iF â§ pâÍtês êm lodo§ o§ seus têíno§, indusive erontuab §!ce§so{e§.

cúlrsrná sÉT[rA - coxrrilcAçÂo
Durente o píoces§o de CerlificaÉo qualquer questbnernenb ou inbímeÉo súíê o mesÍm deverá ser dirigirío à parbs
poÍ escÍito.

cúusut-A otÍAvA- uso DAs LocoHARcAs
Parágraío Pdmeiro - o aO*pAtRNTE podeÍá utilizar a logomaÍca do "lCQ BRASIL" em seus impressos e materiais de
diwlsação, exceto em caítÕes de visih, enrbahgens prinÉrias ar nos pÍúpÍios @utos, dêsde que, sela encaminiraOo
com antecedÔncia o layoú Pn aprova@o pelo Ea BRASIL, demais íBgras estão descrius no ic.utt - Reguhmento
PaÍa UEo d€ Logpm.rca:, Cortificadot e lhclaraçâo rla Gertificaçáo, vicão pertinento, disponibilüaô no sfe <ío lns-tituto (https:/iwvrw.icqbrasil.ncU).
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CeÍtificáção;

Parágnfo Segundo - A logomarca do ICQ BRASIL deverá sor reproúEida êxatamenle como o bmêcido pelo lnstitgto,
não êsbndo autorizedas quaisquer altera@s no ,alod, coÍn sxceÉo de seu hmanho e mr, desds que €slos obedeçam
aos padÍôês de pÍopoÍçâo e escala cÍunática.

Parágraío Terceire É rredado qualquer uso do Cedifcado como atestedo de adêquarê do produb, de furma a induzir o
ulnsumidoí a cÍer que o trodulo fd avaliado pelo ICQ BRASIL.

CúUSULA NoilA - PEI{AI.IDADES
Esüpuh-se a mult? de 20% (vintê por cento) do valoÍ glob€l dêste Contrato, para a parte quê se tomar inadimplente na sua
exeqrrão, bem coÍno pelo desampimetto de qualquer unu de suas clâsrjas, e quado rescindiJo o contrato pela dínea
?' da Cláusula Decima sêguinle, seín píquízo de indeniza@ decoÍÍentes de perdas e danos.

Parágraío Pdmelro - Na hipótese de a[aso no pagamento, o détito será acrescido de mdta de 20Á (dois por cento) do va-
lor em abaso e iuÍG de mora de 1% (um por cento) ao Ínês, assim como coneSo moneÉria fuada pelo lNpC ou por outro
índice oficial viçnte.

Parágrâío SêguÍldo . A CONTRÂTANTE pagará muha equivalenle a 50% do mkr tobl da audibia que seÍia Íêâlizada,
por cada auditoria desnnrcada no prazo inferis de í0 (dez) dias cofltados da data intrjakrente acordada.

PaÉgrafo Terceiro . O ind€fuÍimento da certificação não desobÍig€ a CONTRAT/NTE do pagamento integral dos vakres
q."Y,.s.t!s -n§!9 pl§to, referânte à auditoria de certificação ou da auditoria de recertifica6ó, conÍorme ãspecificado na
CLAUSULA OT'ARTA.

ParágraÍo Quarto ' A CONTRATANTE lerá o píocesso de ceÍtificaçâo cancelado caso rêalize a auditoÍia de Recertificaçâo
epos o prazo esüpulado no píesentê instrumênto, conÍonne Cláusúla Segunda, lefa Y, e por este nptivo não haja teúpo
hábil para encaminhamento do processo para análise e parecer da Cornissão de Certificafro, e apova6o Ua Atá Oireçh
do ICQ BRASIL antes do vencimento do cido de ceÍtifcação.

cúusuu DÉcmA - ExnilÇÃo Do cor{rRATo
O píesente contseto será exlinb:
a) por resilição unilaterâ|, em virfude de denúncia de qua[uer um dos contahntes, medianb mmuni@o esoita à ou-tía paíte, mín antecedêÍcia mínime de 30 (tÍinb) dias, apricando-se a penarijade mnsta"t o, uãr.* ffi;b) por resiti@ biheral, em decorência de aóroo e disrato enfeãl úns;c) . na hipotese de reflperação judicial, hlência, liquidaqào exraluoiáia ou judicial e dissolução de qualquer uma daspartes;

d) por rescisão, nG caso§ de inadimflencia, quando a parte infrarora Íespondefti por erentuais peÍdõ e danos ê de.Ínais cffiÉna@ legais;
e) pelo uso inadequâdo da Certificâção ê do Regulamento Marual pú GesÉo - Rpp paraf) se harer irúefuimento Oo prooesso Oe CfiiÍcago p.f, Corirrao O" C"nifioÉo,

*.f1
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g) quando â CONTRATANTE não encaminhar ao ICQ BRASIL o trâtam€nto de nãoonbnnidades num pftlzo máxjmo
de 90 (novenb dias) a partir do recetÍmento do rdatorio da auditoda;h) peb ormpimento de todas as obíigaçoês, esgdandose o sâr conbúdo.

Parfu,raío Prtneito - Nas hipotesês d€ 'a' a 'd, dererão ser honradc os corprombsm assumidos atÉ a data da extinçâo
e fiÍdizadas 6 ahrilades eín flÍso.

cúusuLA oÉctf,A pRtrEtRA - DtspostçoEs FtNAts
As partes bataÍão todas as informa@s, a que tiverem acesso, de forma â gBrantir sua invirÍabilidade e confidencialidade.l) Eventualmente para verificaSo de medidas coíÍetivas decorenles de não atendinpntos detecEdos durante a Audito
ria de Certific@.
ll) Qualquer oufa auditorie ÍequeÍida bra das es@ifrcaçoes contidas nestê Contsato será medianb termo aditivo.lll) O lCO BRASIL e3tá ciêít de todos os itena qtre ertá espocificado na proposb no 0023/2023 E s€ Íosponsabllí-

As paÍtes dêgem o Folo da Comarca de Natividade, RJ, para dirimiÍ as questõês oriurúas do presentê Contato, mm ex-
pressa renúncia de qudquer anko, por mais priúlegiado que seja.

E por oslarBÍn assim, .iustos e conbatados
testemunhas abaixo irdidas.

VARRE§AI, RJ, 17 de bwreirc de 2023.

, assinam o presento em 02 (duas) üas de igual teoÍ e fuima, na presença das

GILBERTO @MEs DI
Afa.àdo .h ío@ d§gir.l poí

ANDRADEO64a9494ó04 r oÊÁDE{6.3e.e.6o.
ÊóG&23122, kl>rr_OÍf,r

Giltutto Gmes de Anúúe
Responsávd Legal

ICO BRASIL

CrisÍovão Ben

Têstemunhas:

1-
Nome

CPF:
de Souza


