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INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO
MUNicípIo DE JAGUARiúNA E A EMPRESA CRÉDno & MERCADO GESTÃO
DEVALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Procedimento Licitatório Ro 008/2019
Dispensa n'003/2019
Contrato no 007/2019

A Prefeitura do Município de Jaguariúna, com sede na Rua Alfredo Bueno. no 1235 -
Bairro: Centro, inscrita no CNPJ/MF n'. 46.410.866/0001-71 neste ato devidamente
representada pela Excelentíssima Secretária de Gabinete Sra. MARIA EMILIA
PEÇANHA DE OLIVEIRA SILVA, brasileira, casada, portadora da Cédula de
Identidade RG n' 22.552.439-9 -- SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob n' 120.339.598-
13, residente e domiciliada na Rua Custódia, n' 127. Jardim Zeni - CEP: 1 3.912-464.
no município de Jaguariúna, Estado de São Pauta, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE e de.outro lado a Empresa CREDITO & MERCADO
GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob no
1 1.340.009/0001-68, estabelecida na Rua XV de Novembro, 204 -- Andar 1 . Centro.
CEP 11.010-150 no município de Santos, estado de São Paulo, representada neste
ato por seu Sócio Administrador Senhor MARCO ANTONIO RODRIGUES MARTINS
brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG no 3.221 .554
SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n' 225.397.438-20, residente e domiciliado no
município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Deputado Laércio Corte. 625
- Ap. 82, Bloco B, Morumbi, CEP 05706-290, doravante CONTRATADA, têm entre si
justo e contratado o que segue:

1.0.0BJETO DO CONTRATO:

1 .1 . Contratação de sistema especializado para gerenciamento dos Investimentos do
Regime Próprio de Previdência Social -- RPPS.

2.0 DOCUMENTOSINTEGRANTES:

2.1 Para todos os efeitos legais. para melhor caracterização da execução do objeto,
bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações' ora
contraídas, integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos
os seus anexos. os seguintes documentos:
a-) Dispensa n' 003/20191
b-) Processo Licitatórlo n' 008/201 9

2.2 0s documentos referidos no item anterior, são considerados suficientes para, em
complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma reger a execução
do objeto contratado. ©
3.0. PRAZO, FORMA E CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO:
3.1. O prazo para a execução do objeto será de 12 (doze) meses, contados da
assinatura deste instrumento, podendo ele ser rescindido a qualquer momento.

3.1.1. O prazo poderá ser prorrogado a critério da CONTRATANTE, observado o
disposto na Lei 8.666/93.
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3.2. O sistema especializado
Próprio de Previdência Social
abaixo especificados:

para gerenciamento dos investimentos do Regime
- RPPS deve contemplar os elementos necessários

. Enquadramento das aplicações nos segmentos estipuladas na Resolução
3.922/2.01 0, com alerta de desenquadramento;
- Auxílio na elaboração do Relatório de Política de investimentos;
- Enquadramento das aplicações de acordo com os limites definidos na Política de
Investimentos, com alerta de desenquadramentol
- Posição dos ativos por gestor, administrador, valor, porcentagem relativa ao
património líquido do RPPS e ao património líquido do próprio fundo de investimento;
- Panorama económico relativo ao mês anterior e ao trimestre anterior com
enquadramento das aplicações nos segmentos e artigos da resolução 3.922/2.0121
- Rentabilidade individual e comparativa das aplicações financeiras de forma a
identificar aquelas com desempenho insatisfatório;
- Concentração de investimentos por segmento e subsegmento da Resolução CVM n'
3.922/2.01 0 e relativamente às instituições financeiras, em porcentagem e em moeda
nnrrnntn'

- Análise comparativa das taxas de administração por fundo de investimento,
quantidade de cotistas por fundo de investimento que compõem a carteira,
rentabilidade da carteira após as movimentações mensais, disponibilizada
mensalmente e cumulativamente no decorrer do ano em exercício, comparativamente
à meta atuarial;
- Gráfico comparativo de rentabilidade, retorno, VAR, sharpe e riscos dos fundos de
investimentos:

- Composição da carteira dos fundos de investimentos que o RPPS possui recursos
aplicadosl
- Informação diária de cota, património líquido e cotistas dos fundos de investimentos
que compõem a carteira do RPPSI
- Variação diária, retorno acumulado e rentabilidade mensal e anual ou em períodos
específicos dos ativos;
- Análise de regulamentos de fundos de investimentos ofertados ao RPPSI
- Elaboração de relatórios detalhados sobre a rentabilidade e risco das diversas
modalidades de operações e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa,
renda variávell

3.3. A CONTRATADA compete também

- Elaboração de pareceres sobre situações e oportunidades de aplicações financeiras,
quando solicítadol
- Relatório trimestral de riscos e rentabilidade dos investimentos, em atendimento à
Portaria MPAS 519 e alterações posterioresl
- Relatório mensal da conjuntura económica e investimentos;
- Relatório do credenciamento das instituições financeirasl
- Informações dos investimentos para preenchimento do cadastro bimestral no portal
doMPAS-CADPREV;
- Relatório APR (Autorização de Aplicação e Resgate) para cada movimentaçãol
- Relatório do DAIR ( Demonstrativo das Aplicações e Investimentos de Recursos);

Relatório compatível com a exigência do TCE (XML) referente ao cadastro das

@
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instituições financeiras;

- Relatório compatível com a exigência do TCE (XML) referente à movimentação dos
Fundos de Investimentos:

- Assessoramento para p credenciamento das Instituições Financeiras,
Administradores e Gestores de Fundos de Investimentos, conforme disposição na
Porta ria MPS 440/201 3:
- Contato para esclarecimentos através de telefone/internet (Skype/Teamviewer);
- Reuniões e visitas presenciais na sede do RPPS sempre que necessário.

4.0.PREÇO:
4.1. O valor para a prestação do serviço constante na cláusula 1.1 é de R$ 830,00
(oitocentos e trinta reais) por mês. totalizando o valor de R$ 9.960,00 (nove mil
novecentos e sessenta reais) para os 12 (doze) meses, apresentados pela
CONTRATADA, devidamente aprovados pela CONTRATANTE.

4.2. Os preços acima referidos são finais e irreajustáveis, não se admitindo qualquer
acréscimo, estando incluído no mesmo. todas as despesas e custos, diretos e
indiretos, como também os lucros da CONTRATADA.

4.3. As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta da dotação
o rçamentá ria :
n' 02.01 .04.122.0002.2002.3.3.90.39.00 - Ficha n' 56 -- Tesouro Próprio.

5.0. CONDIÇOES E FORMA DE PAGAMENTO:
5.1 . A cada período de 30 (trinta) dias, a CONTRATADA encaminhará Nota Fiscal
Eletrõnica (NF-e) ao seguinte endereço eletrõníco:

. com cópia para
Patrícia::iBquarprev(ã)íaauariuna.se.aov.br , a qual será conferida e vistada pelo fiscal
do contrato e enviada à Secretária de Governo, para conhecimento, atesto e rubrica.

5.2. Deverão estar indicados na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e), o número do
Processo Licitatório e o do Contrato.

5.3. Os pagamentos serão efetuados até o 30' (trigésimo) dia posterior à data de
apresentação da Nota Fiscal Eletrânica (NF-e).

5.4. Deverão estar obrigatoriamente indicados na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e), o
número da Agência e o número da conta bancária do Banco do Brasil, na qual serão
efetivados os pagamentos. não sendo aceito a indicação de conta poupança.

5.4.1. Na ausência do número da agência e conta bancária do Banco do Brasil S/A
não serão efetivados os pagamentos.

©5.5. A CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da
fatura emitida através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão-somente.
cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente na CONTRATANTE.

5.6. Em hipótese alguma será efetivado pagamento antecipado
apresentação do constante na Cláusula 5.2 e 5.4, deste instrumento.

ou sem a
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5.7. Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das
obrigações contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá
correção monetária de acordo com o IPCA-E, bem como juros moratórios de acordo
com o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o
artigo I'-F da Lei 9.494/97, calculados "pró-rata tempore", em relação ao atraso
verificado.

5.8. Junto da nota fiscal emitida, a CONTRATADA enviará comprovante de
recolhimento do FGTS, do INSS e de pagamento dos salários dos funcionários
envolvidos na locação/fornecimento do objeto deste instrumento.

6.0.TRANSFERENCIA DO CONTRATO:

6.1 . A CONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato. no todo ou em parte,
nem poderá subcontratar os serviços relativos ao seu objeto, sob pena de rescisão do
aiuste

7.0. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
7.1. A CONTRATADA é responsável, direta e exclusivamente, pela execução do
objeto deste Contrato e, consequentemente responde, civil e criminalmente, por todos
os danos e prejuízos que, na execução dele venha, direta ou indiretamente, a provocar
ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros.

8.0. PENALIDADES:

8.1 . No caso de inadimplemento de quaisquer das obrigações por este previsto. fica estipulada
uma multa correspondente a 30% (trinta por cento), sobre o valor do contrato.

8.2. As multas aplicadas por força do disposto no item precedente não terão caráter
compensatório, mas simplesmente moratório e. portanto, não eximem a CONTRATADA da
reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que seus atos venham acarretar, nem
impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço.

8.3. Se a CONTRATADA ínadimplir, no todo ou em parte este instrumento. ficará sujeita a
sanções previstas nos artigos 86. 87 e 88 da Lei Federal n' 8.666/93, com as alterações da
Lei Federaln' 8.883/94.

8.4. Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas
nos itens precedentes.

8.5. Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente

créditos que a

@9.0. RESCISÃO:
9.1. A inexecução deste Contrato. além de ocasionar a aplicação das penalidades
anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer
motivos enumerados nos art. 78, da Lei n. 8.666/93.

9.2. A rescisão do Contrato poderá se dar sob quaisquer das formas delineadas no art. 79. da
Lei n. 8.666/93.
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IO.O.DISPOSIÇOES GERAIS:
10.1. A CONTRATADA deverá executar o objeto rigorosamente conforme estipulado na
Cláusula 1 .0, deste instrumento.

l0.2. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros. por si ou por seus sucessores e representantes na execução
do objeto deste contrato, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que
possa surglrl

1 0.3. A CONTRATADA será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, no
que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguros de
acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial no que diz
respeito às normas de segurança do trabalho. previstas na Legislação Federal, sendo que
seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da CONTRATANTE ou
rescisão com a aplicação das sanções cabíveisl

l0.4. Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n. 8.666/93
licitações e contratações promovidas pela administração pública.

que regulamenta as

ll.O.TOLERÂNCIA:
11.1. Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por
omissões, a inobservância no todo, ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste
Contrato. tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar
esses mesmos itens e condições. os quais permanecerão inalterados como se nenhuma
tolerância houvesse ocorrido.

12.0.DAANTICORRUPÇAO
12.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja. tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento,
doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de forma a ele não relacionada, o
que deve ser observado, ainda, pelos gestores e fiscais, sob as penas da Lei Federal n'
12.846/201 3, regulamentada no Município de Jaguariúna pelo Decreto n' 3655/201 7.

1 3.0. VIGENCIA:
13.1. Este contrato vigorará por um período de 12 (doze) meses, contados da data da
assinatura deste Contrato, podendo ser prorrogado a critério da CONTRATANTE.

14.0.VALOR DO CONTRATO:
14.1 . As partes dão ao presente contrato o valor total de R$ 9.960,00 (nove mil novecentos
e sessenta reais).

15.0. TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAÇÃO
15.1. Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA assinarão Termo de Ciência e
Notificação, conforme ANEXO 1, relativo. se for o caso, à transmissão deste Procedimento
perante o Tribunal de Contas do Estado de são Paulo.

1 6.0. FORO:
16.1 . Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São Paulo.
onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações deste Contrato, renunciando
expressamente a qualquer outro, por mais, privilegiado que seja.
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16.2. E por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais,
assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico
efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas.

Jaguariúna, 30 dejaneiro de 2019

Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

MOBILIÁRIOS LTDA

RG N' 3.221.554 SSP/SP
CPF/MF NO 225.397.438-20

Prefeitura do Muniapn de Jaguanuna

Assistente de Gestão Pública

Prefere do Mmidpio de Jaguanúna

'x



Prefeitura do Município de Jaauariúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro -Jaguariúna-SP - CEP 13910-027
Fone: (19)3867 9780/9760/9801

ANEXOI
TERMO DECIENCIAENOTIFICAÇÃO

DISPENSA N' 003/2019
Procedimento Licitatório N' 008/2019

Contrato n' /201 9.
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA
Contratada: CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Objeto: Contratação de sistema especializado para gerenciamento dos investimentos
do Regime Próprio de Previdência Social.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrõnico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrõnico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na
Resolução n' 01/201 1 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrõnico. todos os Despachos e Decisões que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado,
Cademo do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n' 709, de 14 de janeiro de 1993.
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. conforme regras do
Código de Processo Civill
d) Qualquer alteração de endereço -- residencial ou eletrõnico - ou telefones de contato
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Dama-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicaçãol
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer
o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

GESTOR DO ORGAO/ENTIDADE:

Nome: Valdir Antonio Parisí
Cargo: Secretário Municipal de Governo
CPF: 004.844.41 8-92
RG: l 0.868.683-8
Data de Nascimento: 24/1 0/1 956
Endereço residencial: Praça Brasília, n' 33, Centro. Jaguariúna. São Paulo
E-mail institucional: governo@jaguariuna.sp.gov.br

Jaguariúna, 30 dejaneiro de 2019
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Responsáveis que assinaram o aiuste

PeloCONTRATANTE

Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva
Cargo: Secretária de Gabinete
RG no 22.552.439-9 SSP/SP
CPF no 1 20.339.598-1 3
Data de Nascimento: 14/05/1966
Endereço: Rua Custódio, n' 127, Jardim Zeni, CEP. 13.912-464, Jaguariúna
E-mail institucional: secretariamariaemilíanene(â)iaauariuna.sp.ç)ov.br
E-mail pessoal: mariaemilianene(®amail.com
Telefone(s): (19) 3867-9724

SP

Assinatura

PelaCONTRATADA:
Nome: Marco Antõnio Rodrigues Martins
Cargo: Sócio Administrador
CPF: 225.397.438-20 RG: 3.221 .554 SSP/SP

Endereço residencial completo: Rua Deputado Laércio Corte, 625 -- Ap. 82 -- Bloco B
- Morumbi -- no município de São Pauta, Estado de São Paulo, CEP 05706-290.
E-mail institucional: licitacoes@creditoemercado.com.br
Telefone(s): (13) - 3878-8400

Assinatura
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