
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
TITULARES DE CARGO EFETIVO DO

MUNICÍPIO DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA, N° 944 - EDIFÍCIO SCHNEIDER - FONE: (54) 3329-1122

e-mail:diolena@carazinho.rs.gov.br CARAZINHO - RS CEP: 99500-000
www.previcarazinho.CQm.br - CNPJ 10.225.642/0001-42

CONTRATO N° 002/2020

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES TITULARES DE CARGO EFETIVO NO
MUNICÍPIO DE CARAZINHO - PREVICARAZINHO, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ n.°10.225.642/0001-42, neste ato representado por sua Presidente, Sra.
DIOLENA MARIA CAPITANIO, doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado,
GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, CNPJ n.° 27.298.119/0001-49, com sede em
Porto Alegre - RS, na Av. Protásio Alves, n.° 2854 - AP/SL 502, Bairro Petrópolis, Cep 90410-
006, representada por seus sócios administradores JOEL FRAGA DA SILVA CPF 555.713.950-
87, SÉRGIO MAURO STIFELMANN CPF 363,036.150-15 e BEM-HUR DOS SANTOS PETRY
CPF 025.470.140-09, doravante denominada CONTRATADA, é celebrado o presente contrato
de prestação de serviços que será executado em conformidade ao disposto na Lei Federal n°
8.666/93 e demais normas complementares, vinculado ao disposto no edital de Dispensa de
Licitação 002/2020 e à proposta vencedora, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 Constitui o objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada na
prestação de serviço de assessoria técnica financeira para o Instituto de Previdência dos
Servidores Titulares de Cargo Efetivo do Município de Carazinho- PREVICARAZINHO.

1.2 O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com eficácia e
qualidade requeridas.

CLAUSULA SEGUNDA: DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de
\ assessoria em relação ao mercado financeiro, com enfoque previdenciário RPPS, capacitada a

realizar os seguintes serviços:

a) Enquadramento das aplicações nos seguimentos e artigos da Resolução CMN n° 3922/10,
com alerta em caso de desenquadramento. Emissão de relatório mensal de enquadramento dos
investimentos em relação à Resolução do CMN N° 3922/10;
b) Relatório mensal de rentabilidade: evolução da rentabilidade individual e rentabilidade relativa
ao benchmark dos investimentos. Emissão de relatório mensal com a exposição da rentabilidade
absoluta e relativa de cada um dos fundos com explicação sucinta dos principais motivos do
desempenho;
c) Relatório com panorama económico do mês e perspectivas: relatório mensal expondo os
principais fatos econômico-financeiros do mês e sua influência na precificação dos ativos; e
perspectivas para os próximos períodos;
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d) Análise de risco/retorno da carteira dos fundos de investimentos: relatório trimestral de
desempenho dos fundos de investimento;
e) Suporte na seleção e análise de fundos de investimentos geridos por Instituições
credenciadas: suporte na seleção dos melhores gestores utilizando aspectos quantitativos e
qualitativos;
f) Elaborar a política de investimentos do exercício, bem como apresenta-la, presencialmente, ao
Conselho Deliberativo, bem como elaborar o DPIN e, caso seja necessário, realizar sua
revisão/alteração;
g) Análise de regulamentos de fundos de investimentos ofertados ao RPPS;
h) Emissão de pareceres sobre a situação e oportunidades de investimentos do
RPPS: trimestralmente e sempre que necessário, elaborar relatório sobre a situação da carteira
de investimentos do RPPS e sugeridos movimentos táticos em linha com as perspectivas de
comportamento do mercado financeiro no curto prazo;
i) Contato, para esclarecimentos e dúvidas, com o consultor de investimento designado, através
de ferramenta específica dentro do sistema, com prazo máximo de 24 horas para retorno;
j) Relatório de desempenho anual consolidado: relatório retrospectivo elaborado ao final de cada
ano apontando a evolução do património;
k) Reunião PRESENCIAL MENSAL, com a presença obrigatória do consultor credenciado na|
CVM, com o Gestor, Comité de Investimentos e Conselho Deliberativo;
I) Todos os relatórios analises, diagnósticos, entre outros documentos oriundos da presente
contratação devem ser disponibilizados via e-mail e por meio impresso sempre que solicitado.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E PAGAMENTO

3.1 O valor global do presente contrato é de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais),
entendido este preço justo e suficiente para a execução total do presente objeto.

3.2 O pagamento será efetuado mensalmente, em parcelas iguais e sucessivas mediante a
apresentação da nota fiscal, conferida e vistada pelo diretor administrativo financeiro, com o
primeiro pagamento em até 30 (trinta) dias, após a assinatura do contrato, conforme o
agendamento no PREVICARAZINHO.

3.3 Ocorrendo atraso no pagamento os valores serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA/IBGE do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Autarquia compensará a

ONTRATADA com juros de 0,5% ao mês, pró rata.

3.4 Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria,

3.5 O pagamento poderá ser realizado através de depósito bancário em conta corrente conforme
dados fornecidos pela CONTRATADA.

CLAUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA

4.1 O presente contrato terá duração de 12 (meses), iniciando em 03 de novembro de 2020
e finalizando em 02 de novembro de 2021, podendo ser prorrogado respeitando o limite e as
condições impostas no art. 57, inciso II da Lei n° 8.666/93.

4.2 Estabelecem as partes contratantes que, para renovação deste contrato, as partes
interessadas se notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior a 30 (trinta) dias.

4.3 Na hipótese de ocorrer a prorrogação, o valor será reajustado anualmente de acordo com o
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índice do IPCA/IBGE, válido para o período. A CONTRATADA concorda, desde já, com este
sistema de reajustamento.

CLAUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES

A CONTRATADA obrigar-se-á :

I - Executar o serviço, obedecendo às especificações, aos itens, aos subitens, aos elementos,
às condições gerais e específicas deste contrato, às disposições da legislação em vigor, bem
como aos detalhes e instruções fornecidas.

II - Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação
vigente.

III -Arcar com todas as despesas inerentes a execução do objeto deste contrato.

IV - Cumprir as posturas do MUNICÍPIO e as disposições legais Estaduais e Federais que
interfiram na execução dos serviços.

V - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, de
âmbito Federal, Estadual e Municipal resultantes da execução deste contrato.

VI - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento.

VII - Dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que
verificar na execução dos serviços.

VIII - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados
em decorrência da execução do contrato.

IX - Cumprir rigorosamente os prazos estipulados neste contrato.

X - Refazer sem qualquer ónus para o CONTRATANTE, os trabalhos executados
deficitariamente ou em desacordo com as instruções emanadas do setor fiscalizador da mesma.
As indicações de procedimentos serão formalizados com antecedência.

XI - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

§ 1° A CONTRATADA será responsabilizada civil e criminalmente pelos danos causados a
Administração Pública ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato,
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade com a fiscalização ou o acompanhamento
pelo CONTRATANTE ou qualquer outro órgão fiscalizador.

§ 2° Todos os encargos sociais trabalhistas, bem como tributos de qualquer espécie que venham
a ser devidos em decorrência do presente contrato, correrão por conta da CONTRATADA.

O CONTRATANTE obrigar-se-á:
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comP'̂ entares necessários para o perfeito

II - Notificar a CONTRATADA nn

' ocorrer em

»í - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA n. f
Terceira deste contrato. ^NI KA FADA, na forma esíabe/ecida na Cláusula

-
contrato, através de representantes da Autarquia
termos do art. 67 da Lei n° 8.666/1993 e suas

VI - Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da CONTRATADA, promovendo o bom
entendimento entre seus servidores e cumprindo suas obrigações estabelecidas neste contrato.

CLAUSULA SEXTA: DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do contrato o PREVICARAZINHO poderá, garantida
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades:

I. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor da prestação mensal do contrato por dia de
atraso, limitado esta a 10(dez) dias, após o qual será considerado inexecução contratual;

II. Multa de 8% (oito por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução parcial
do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de
contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um) ano;

III. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução total
do contrato, cumulado com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de
contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos.

\J Parágrafo único: As multas aplicadas na execução do contrato serão descontadas do
rO\, a critério exclusivo do PREVICARAZINHO e, quando for o caso, cobradas
\.

CLAUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO

7.1 Será rescindido o presente contrato, nos seguintes casos:

a) por ato unilateral e escrito do CONTRATADO, nos casos previstos nos incisos l a XII e
XVII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93, não cabendo indenização de qualquer das
parte;

b) amigavelmente, por acordo entras as partes, mediante formalização através de aviso-
prévio, não cabendo indenização de qualquer das partes; desde que haja conveniência
para o CONTRATANTE;
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c) judicialmente, nos termos da legislação vigente.

7.2 Será rescindido o presente contrato, independente de notificação judicial ou extrajudicial,
sem qualquer direito à indenização, por parte da CONTRATADA, se esta:

I - não cumprir regularmente quaisquer das obrigações assumidas neste contrato;
II - subcontratar, transferir ou ceder, total ou parcialmente, o objeto deste contrato a terceiros;
III - fusionar, cindir ou incorporar-se a outra empresa;
IV - executar os serviços com imperícia técnica;
V - falir, requerer concordata ou for instaurada insolvência civil;
VI - paralisar ou cumprir lentamente os serviços, sem justa causa;
VII - demonstrar incapacidade, desaparelhamento, inidoneidade técnica ou má-fé;
VIII - atrasar injustificadamente o início dos serviços.

7.3 - Ficam reconhecidos os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA OITAVA: DA FISCALIZAÇÃO

8.1 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela Presidente do
PREVICARAZINHO, ou através de servidor designado pela Autarquia, na forma do artigo 67
da Lei n° 8.666/93, a quem compete verificar se a CONTRATADA está executando o serviço,
observando o contrato e os documentos que o integram.

§ 1° A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo responsável que anotará em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando ao
preposto da empresa o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

§ 2° A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos, processos de inspeção,
verificação e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE.

§ 3° A existência e atuação da fiscalização do CONTRTANTE em nada restringe a
responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos serviços
contratados e suas consequências e implicações próximas e remotas.

CLAUSULA NONA: DAS ALTERAÇÕES

Eventual alteração deste contrato será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo
Aditivo ao presente.

CLAUSULA DECIMA: DOS RECURSOS FINANCEIROS

As despesas decorrentes da contratação correrão à conta da seguinte dotação
orçamentaria:

50-PREVICARAZINHO
01 - PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
04/122 -ADMINISTRAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO GERAL
2003 -ADMINISTRAÇÃO GERAL, PREVID. E SAÚDE DO SERVIDOR
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