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CÚHTRATO DE PRESTAEÊO DE SERUIQUS DE CÚNSULTGRIA EH INVESTIMENTOS

H°üÚ2/2016

Processo Funprevi n° 01T6f2U1E

Contrato que entre si celebram o CAIXA DE PREUIDÊHCIA DDS SERVIDDRES
MIJNICIPAIS DE CUBATÃO e a empresa CRÉDITD E MERCADD GESTAD DE ¬U'ALüRES
MDEILIARIDS LTDA., para prestacao de servico de consultoria financeira.

Por este instrumento particular e na melhor forma de Direito, de um lado
o CAIXA DE PRETIIDEHCIA DDS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAD, pessoa
juridica de Direito Publico, inscrita no CNPJ soh o nú 47.ä98.34UÍÚD1~58,
com sede na Avenida Joaquim Miguel Couto, n° lODÚ, Bairro Centro,
CubatäofSP, neste ato representado por seu Superintendente MARCD
FERNANDO DA CRUZ, C.P-F. NG.Ú82.9Ú9.U28-2ä,doravante designada
simplesmente de CDHTRATANTE; e de outro lado a empresa CRÉDITD E MERCADD
GESTÃD DE `¶ALüRE5 .HDEILIARIDS LTDA, sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ sob o n° 1l.34D.UO9ƒDOU1-68,
com sede Ina Rua šüƒ de Novembro, 2U4 - 1° andar, 5antosfSP, neste ato
representada por seu Procurador, LUIZ FELIPE CARVALHD AFFDNSD, brasileiro
, solteiro, administrador de empresa, RG 46262l2D-SSPÍSP, CPF
36?.2?5.44B-DB, com domicilio e residencia na cidade de SantosfSP, na
Rua Dom Duarte Leopoldo e Silva , n°l9D, doravante denominada
simplesmente de CDHTRATADA, tem entre si justo e acordado que o presente
reger-se-a pela Lei n° 8.666ƒ93 e suas posteriores alterações, e pelas
cláusulas que se seguem:

cráusum Palmares: na ohjata

1.1. Constitui-se objeto rn: presente contrato ea prestacao, pela
CONTRATADA éä CONTRATANTE, thus serviços the consultoria. financeira,
que estäo especificados no Anexo I, que passa a fazer parte
integrante do contrato.

l.2. D modo de transferencia das informacoes e de fornecimento dos
servicos definidos no anexo I, somente podera ser alterado mediante
a assinatura. de 'termo aditivo éui presente contrato ea de previo
aviso com antecedência de, no minimo, ED ísessental dias. .U
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CLAUSULA SEGUNDA Do Re ime de Execução

2.1. A CDNTRATADA prestará os serviços objeto do presente contrato
de forma direta, e pelo regime de empreitada por preço global.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do Prego e Condigões de Pagamento

3.1. O valor global tn: presente contrato e tes R5 5.880,00 [cinco
mil, oitocentos e oitenta reais}, que serão pagos em. parcelas
mensais iguais ea sucessivas de Eüã 490,00 (quatrocentos ea noventa
reais}, pagas em ate 5 (cinco) dias, contados do recebimento da
Nota Fiscal de Serviços devidamente atestada pela Diretoria
Administrativa e Financeira, sendo que a primeira parcela vencerá
30 ítrintal dias apos a assinatura do presente contrato.

il.

3.2. Dcorrendo és suspensão :mi prestação tn: serviço gnu: qualquer
razão, a remuneração relativa aquele serviço sera proporcional ao
periodo em que o mesmo foi prestado.

3.3. Na `hipetese the atraso :ni pagamento, total tnl parcial, dos
valores devidos pela CONTRATANTE ã CDNTRATADA, aos montantes em
atraso deverão ser acrescidos juros compensatorios de 1 % (um por
cento) ao mes sobre os valores corrigidos pelo índice de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, bem como multa morateria de 2% (dois por
cento] sobre o valor total em atraso.

li

ctáusuta guanmaz na vigência

e.l. D presente contrato vigerá pelo prazo de 1 (um) ano, contado
de 13 de julho de 2016 e poderá, na forma da lei, ser prorrogado
por iguais e sucessivos periodos, ate o limite máximo de 5 (cinco)
anos.

4.2. No caso de renovação da prestação dos serviços previstos no
Anexo l -deste contrato, o preço definido na Cláusula Terceira
poderá ser reajustado com base na variação do indice de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, anualmente ou na nenor periodicidade que
vier a ser permitida pela legislação.
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.nn 5.3. Não serão consideradas como informações confidenciais aquelas
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5.2
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CLÁUSULA QUINTA: Das obrigações e direitos das partes

5.1. Cada parte obriga-se ei manter sigilo ea respeito tha qualquer
informação confidencial de titularidade da outra parte que venha a
receber fan decorrência (na prestação the serviços realizadas sob ti
ambito deste contrato, a saber:

a}"Informação Confidencial" inclui todas as informações
identificadas por legendas como sendo privadas ou confidenciais,
ou identificadas oralmente pela parte divulgante como privadas o L1

confidenciais ea confirmadas gnu: escrito 'dentro (ms 30 (trinta)
dias da comunicação;

b}Tambem são consideradas informações confidenciais, para todos os
f ` ` f " ` ` ` le eitos do presente contrato, as in ormaçoes assim definidas pe a

legislação relacionadas ás atividades da CUNTRATANTE e aquelas
constantes (na documentos referentes éá carteira :na investimentos

¡Iu-da CDNTRATANTE, especialmente quando demonstrarem a composiçao da
referida carteira (mi os objetivos ou t enuns de investimento da
CÚHTRATAHTE.

. Para a eaecução dos serviços ora contratados, as informações
confidenciais poderão ser disponibilizadas a empregados, prepostos,
consultores tni pesquisadores- das partes, respondendo- cada parte
perante a outra pelos atos destas pessoas no que tange ao dever de
sigilo.

a]Já disponiveis ao público sem quebra deste contrato:

zu.. oubjoevidamente recebidas por terceiros nao envolvidos na prestaçao
de serviços previstos neste contrato sem descumprimento d
quaisquer das presentes obrigações de confidencialidade;

E

c)Independentementez desenvolvidas por jpessoas- ou agentes the uma
parte sem acesso ãs Informações confidenciais da outra:

d}Já comprovadamente conhecidas do recebedor no momento d
divulgação; ou

.E1

elQue, por ordem judicial ou de autoridade competente, devam ser
divulgadas, hipotese na qual a parte a quem for dirigida a ordem,
deve comunicar, imediatamente, ã outra parte sobre a existencia
da determinação e as informações a ela relacionadas. J

.r` '
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Todas as comunicações relacionadas aos serviços prestados sob
ãmbito do presente contrato deverão ser obrigatoriamente

encaminhadas aos -endereços, fac-similes :ni e-mails especificados
abaixo, e endereçadas, conforme o aspecto, ãs seguintes pessoas:

5.5.

al

bl

5.6.

al

bl

5.T.

al

bl

Cl

dl

Aspectos Tecnicos:

Para a CONTRATADA: Sr. Ciro Testa; e-mail:
ciro@creditoemercado.com.br: fax n° (13) 38?8-8400: Endereço: Rua
XV de Novembro, 204 1° andar, Centro, Santos, São Paulo - SP: CEP
11010-150.

Para a CONTRATANTE: Sr. SERGIO MITSUD TAMASHIRO; e-mail:
sergioecaixacubatao.sp.gov.br,financas@caixacubatao.sp.gov.br,
tel n°(l3}3362-6502 ,Fax n° (13} 3361-6T52: Endereço: Av. Joaquim
Miguel Couto, n° 1000-Centro-CubatãoƒSP.

Aspectos Comerciais:

Para a CONTRATADA: Sra- Eudenia Gomes; e-mail:
viniciusêcreditoemercado.com.br; fax n° (13) 38?0-8400: Endereço:
Rua XE de Novembro, 204 - 1° andar, Centro, Santos, São Paulo -
SP; CEP 11010-150.

Para és CONTRATANTE: Eh: Marco Eernando tn: Cruz, e-mail:
contato@caixacubatao.sp.gov.br: tel n° (13) 3362-6591, Endereço:
Av. Joaquim Niguel Couto, n° 1000-Centro-CubatãoƒSP. As
notificações deverão, necessariamente, ser encaminhadas por
escrito, 'por intermedio the Cartõritn de Registro the Títulos e
Documentos. Envio de Nota fiscal e boleto e-mail:
lucidalva@caixacubatao.sp.gov.br.

São obrigações da CONTRATANTE:

Fornecer ã CONTRATADA as informações necessárias á realização das
análises e confecção dos relatõrios.

Enviar á CONTRATADA as informações previstas no Anexo 1, por meio
eletrõnico, ou em comunicações que lhe forem enviadas pela
CONTRATADA, inclusive rui que respeita eus datas para ti envio de
tais informações.

Escolher e responsabilizar-se pelos seus tecnicos designados para
encaminhamento das informações ã CONTRATADA e análise dos
relatõrios por ela gerados;

Observar os termos deste Contrato, do Anexo 1: e ésèffpf

F' 5-.?!i'ê -1 1-E



Ã.

il.

_______.!,n-I1 FE H

`i5'”'*-T _ -

CAERA DE PRE*.r'iDENCiA DCS SEF-ÍVIDGFÊÊS MUNHCIPAIS DE CUBATÃO
i' - : _¿_.-_:z-

_-:ãf€1- _
L". --*-1-1'-. Avenida Joaquim Miguel Couto ni 1000 ¬ *fila Couto ~- Ctlbatao -- EP

tee 1151.5-v-aa z- Tai. us; saazsõva _ z*-'az-z (131 sss1-szõz .W " E
e}Nanter os padrões de qualidade e metodologia especificadas,

adequando-se as alterações que devem ser introduzidas, por razões
de ordem tecnica Puga grade”}, de nercado tn: derivada tha nova
regulamentação do setor:

5.8. São obrigações da CONTRATADA:

a}Envidar seus melhores esforços na prestação dos serviços:

b}Efetuar tus análises solicitadas gx ia CONTRATANTE tha acordo com
este contrato conforme especificado no Anexo 1;

c)Manter os padrões de qualidade e metodologia especificadas,
informando previamente qualquer alteração que deva ser
introduzida por razão de ordem tecnica (“up grade"}, de mercado
ou derivada de nova regulamentação do setor;

d]Na hipotese de alteração das metodologias utilizadas, oferecer,
caso seja necessário, material para treinamento adicional do
pessoal tecnico da CONTRATANTE;

e}Utilizar sistemas de comunicação e pdocessamento de informações
seguros, que preservem a confidencialidade das informações
individuais recebidas e processadas, com base em padrões
normalmente aceitos no mercado ou pelas partes;

fjsuspender a prestação de serviços que estejam comprometidas ou
que, em sua opinião, possam vir a ser comprometidas por problemas
ou falhas descritos na Cláusula 55, subitem 6.4., ate que tais
falhas ou problemas sejam sanados:

g}Suspender definitivamente, e a qualquer tempo, quaisquer dos
serviços que sejam comprometidos por falhas ou problemas, ou que
possam vir a ser comprometidos por problemas ou falhas descritos
na Cláusula 6a, subitem 6.4., quando tais falhas ou problemas não
possam ser sanados.

h}Iniciar~ imediatamente tus estudos ta procedimentos 'visando
contornar qualquer problema detectado na prestação dos serviços:
E

i}Utilizar nmtodologias te criterios baseados (nn series de
desempenho historico dos ativos eƒou das instituições analisadas.

5.9. Os direitos e obrigações decorrentes deste contrato não poderão
ser cedidos por qualquer das partes sem a audorização previa e
expressa da outra
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6.2.

6 3.

6.4

6.5.

6.6

_a. Ê?C.._ L'-'F 'Í ' -É'í' Avenida ..(oaq:_u:'ê: í'vii=;;(_:eã Couto n'“" " *-- `v`:ia Couto -- Cubatao -
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5 l0. Se qualquer das partes, em beneficio da outra, permitir, mesmo
por omissão, a inobservãncia, de todo ou em parte, de qualquer das
cláusulas e condições deste contrato, tal fato não poderá ser
considerado novação nem liberará, desonerará, ou de qualquer
forma, afetará ou prejudicará essas mesmas cláusulas e condições,
as quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerãncia
houvesse ocorrido.

CLAUSULA SEXTA: Das Garantias e Responsabilidade

6.1. A CONTRATADA garante que buscará, em regime de melhor esforço,
na execução dos serviços ora centratados, fornecer informações ã
CONTRATANTE que a auxiliem na gestão de risco e na administração de
carteiras the investimentos, proprias tmi terceirizadas, afin1tRa que
a CONTRATANTE avalie o desempenho de tais carteiras e, se possivel,
otimize o desempenho de seus investimentos.

Para tanto a CONTRATADA garante que as metodologias e
criterios 'utilizados rui prestaçãtn dos serviços atender: aos
requisitos regulamentares e tecnicos usualmente utilizados no
mercado e recomendados pelos orgãos oficiais competentes.

A CONTRATADA não garante a obtenção de resultados positivos ou
vantagens pela CONTRATANTE em decorrencia da contratação dos
serviços.

_ Tendo em vista que as metodologias e criterios adotados pela
CONTRATADA são baseados em series de desempenho historico dos
ativos efou the: instituições analisadas, cms produtos ta serviços,
inclusive os relatõrios que forem fornecidos pela CONTRATADA não
poderão ser utilizados ou entendidos pela CONTRATANTE como garantia
do comportamento- futuro tn; de desempenho dos ativos e/ou
instituições analisadas.

A CONTRATADA deverá manter os dados dos produtos da carteira
de investimento do CONTRATANTE pelo periodo de 5 anos objetivando
assegurar a alta qualidade e confiabilidade dos serviços prestados.

_ Tendo em vista que os serviços fornecidos pela CONTRATADA são
baseados em indicadores, coeficientes, metodologias de construção,
análise ea formulas matemáticas :mi estatisticas desenvolvidas pela
CONTRATADA, as quais estão em constante aprimoramento de acordo com
o atual Estado de Arte e as possibilidades da ciencia, as partes
estão cientes de tpus poderão ser ea qualquer momento urante a

í If _
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execução dos serviços prestados sob o ãmbito do presente contrato,
detectados erros, imperfeições ou falhas no cálculo, processamento
ou tecnologia adotada, cujo estado de ciencia quando a elaboração
da netodologia adotada run: permitia identificar, problemas estes
que poderão comprometer a prestação dos serviços ora contratados.

6.?. Na hipotese de identificação de problemas previstos nesta
Cláusula, a CONTRATADA deverá suspender a prestação dos serviços,
hipotese que nenhuma indenização será devida pela CONTRATADA. á
CONTRATANTE pela interrupção, provisoria tni definitiva, dos
serviços efou pelos serviços prestados ate o momento em que
referidos problemas forem identificados.

6.6. O lançamento de serviço de melhor qualidade não significa que
tenham sido detectados os problemas mencionados nesta cláusula, nem
invalidam os serviços já prestados.

6.9.A CONTRATADA responderá por danos decorrentes de dolo ou má fe na
prestação dos serviços ora contratados.

6.10. As partes acordam que a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, :uni os serviços contratados atraves
do presente contrato, em. qualquer hipotese, fica limitada aos
montantes efetivamente recebidos por ela da CONTRATANTE
prejudicada.

6.11. A CONTRATADA não se responsabiliza, em nenhuma hipotese, por
danos decorrentes de casos fortuitos ou eventos de força maior.

6.12. A CONTRATANTE se declara ciente de que nenhum indice,
coeficiente ou produto do processamento gerado pela CONTRATADA,
inclusive os relatõrios que lhe forem fornecidos, poderá ser
considerado recomendação de compra ou alienação de ativos ou
realização tha investimentos, nem txnma garantia th: comportamento
futuro dos ativos ou instituições analisadas, devendo ser
qualificados tão somente como instrumentos de informação, quando
esses indicadores permitmn ou estabeleçam ordenações sequenciais
Erankingi de fundos de investimento, gestores ou ativos, já que
esta forma apenas reflete uma tuganização conveniente de
informações e não pode ser entendida como recomendação de compra
ou de venda.

6-13. As decisões acerca dos investimentos são de única e exclusiva
responsabilidade da CONTRATANTE, tenham estas decisões sido ou não
tomadas com base em informações obtidas por meio da CONTRATADA.

. af I
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cLaUsULx sÉ*rI1-ta: nas casi.-.i ' "s d

T 1. O presente contrato poderá ser rescindido nas seguintes
hipoteses:

a_O não cumprimento, ou o cumprimento irregular, das cláusulas
deste contrato, beniinxmi a lentidão tni o atraso injustificado,
que venha a prejudicar os prazos do contrato.

b.A peralisação th: serviço contratado, exceto eus previstas neste
contrato, sem a previa comunicação ao CONTRATANTE.

c.A subcontratação total ou parcial do objeto ora contratado, ou a
associação tha CONTRATADA_:nxn outrem, ti cessão tui transferencia,
total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não
admitidas neste contrato.

d.D desatendimento das determinações regulares do fiscalizador do
CONTRATANTE ou o cometimento reiterado de faltas.

e.A decretação de falencia, a dissolução da sociedade, a alteração
social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA. tpna prejudique ii regular execução txi presente
contrato-

f)Razões de relevante interesse público, justificadas e
determinadas pelo CONTRATANTE.

g)Supressão, por parte tn) CONTRATANTE, que venha acarretar
modificação do valor inicial alem dos limites legais.

h)O atraso superior a 60 (sessenta) dias do pagamento devido pela
CONTRATANTE, assegura ã CONTRATADA o direito de optar pela
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas ate que seja
normalizada a situação.

i)D impedimento injustificado do acesso ãs informações necessárias
á regular execução do objeto do presente contrato.

j)Amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante aviso dado á
outra, por escrito, com.antecedencia minima de 30 (trinta) dias.

T 2. Em qualquer hipotese de encerramento da prestação dos
serviços, inclusive quando pelo normal decurso do prazo contratado,
permanecerão válidas e vinculantes as obrigações de
confidencialidade (cláusula 5.1 a 5.3), as garantias e
responsabilidades assumidas pelas partes (cláusula sexta) e outras

1-'ag f'-a E de 15
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obrigações que, em. decorrencia de sua 'propria natureza, tenham
caráter perene.

CLAUSULA OITARA: Das Penalidades

0.1. Pela inexecução total ou parcial do presente contrato, a
CONTRATANTE poderá, garantindo ea ampla defesa e ti contraditorio,
aplicar ã CONTRATADA, as seguintes penalidades:

a)Advertencia;

b)Nulta de 10% (dez por cento) do valor do contrato:

c)Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento
de contratar com a Administração Pública, por ate 2 (dois) anos:

cLáUsULa.nonsz nas oisgssigass Finais

9.1. A CONTRATADA não se responsabiliza por atrasos, interrupções,
erros, falhas, danos ou prejuizos na prestação dos serviços
oriundos do não recebimento, do recebimento em atraso ou do
recebimento com falhas ou defeitos de conteúdo das informações
fornecidas pela CONTRATANTE, ainda que a responsabilidade pelo
encaminhamento das informações da CONTRATANTE ã CONTRATADA tenha
sido transferida a terceiros.

9.2. Na hipotese de qualquer cláusula, termo ou tüeposição deste
instrumento ser declarada nula ou inexeqüivel, tal nulidade OU
inexequibilidade não afetará quaisquer outras cláusulas, termos ou
disposições aqui contidas, as quais permanecerão em pleno vigor e
efeito, a menos que o termo ou disposição tido como nulo ou
inexeqüivel afete significativamente ii equilibrio deste
instrumento.

ctansura oscrnaz os rsrs

10.1. Pica eleito ti Pops da Comarca de Cubatão, em detrimento de
qualquer outro por mais privilegiado que possa ser para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas deste contrato.
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10.2. E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o
presente contrato em 3 (tres) vias de identico teor e forma, na
presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas.

Cubatão, 12 de julho de 2016
__.

_ ".-___.
___.-*

.-f'

_ T

-i.

_ _ ___ _ _ _

3-* CAIXA DE PRENIDÊHCIA DOS SER?IDO_ S HUN IRAIS DE CUBATÃO
'II

Nome: Narco Fernando da Cruz

c_P.F. n°.Ua2.9ú9.o2B-24

___ ___...--._ _¿"` _¿/____,z -i':.z-' t' _ ii-E _ _______,.-'fi
._ __ _ //”` ___ ,ff . _

CHEUITÚ E MRCÉDO GESTÉÚ DE ÚÊLÚRÊÊ HÚEILIHRIÚS LTDH.

Nome: LUIZ FELIPE CARVALHO AFFONSG

CPF 36i.2T5.443-U6

¡* Testemunhas:

.-- _ ø'ƒ_-_. _¿f __ ___' -' I., I'¬'
_iI' - 'I' . 5 ___ _ - .I | , _

| -I _| -_ r I _ E -i. _ - - . Ii-I '_ _I , - - - '

if” I _ J

_-II'

_ _ '¬ 1
Nome: Sergio Nitsuo Tamashiro omeIÍ.Í.íL1-*“i^(1¬¬EÍi'“t=~= (,O.‹\?Õ'I'¬F- 5f'*~h“O'  '1
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ANEXO 1

Anexo ao Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria em
Investimentos rf” 002ƒ20l6~ firmado entre 'Credito (1 Mercado Gestão de
valores Mobiliários LTDA. e Caixa de Previdencia dos Servidores
Municipais de Cubatão (“CONTRATANTE”), em 12 de Julho de 2016.

Dos Serviços Prestados

A CONTRATADA. fornecerá ao CONTRATANTE login e senha para acesso ao
ambiente, e emissão de relatõrios contendo informações sobre análise dos
investimentos e riscos de sua carteira, este acesso se dará atraves do
site da CONTRATADA, as informações contemplam:

1. Editorial sobre o panorama economico relativo ao mes anterior.
2. Editorial sobre o panorama economico relativo ao trimestre anterior;
3. Relatorio de Politica de Investimentos - envio de minuta base da
Consultoria para o ano corrente e análise da Politica de Investimentos
vigente do RPPS;
4. Relatorio de análise inicial da carteira de investimentos;
5. Relatorio de Monitoramento (Eimensal) - análise qualitativa da
situação da carteira em relação á composição, rentabilidade,
enquadramentos, aderencia ã Politica de Investimentos, riscos (mercado,
liquidez e credito); análise quantitativa baseada em dados historicos e
ilustrada por comparativos gráficos e: sugestões para otimização da
carteira:
6. Relatorio Trimestral - contendo análise sobre a rentabilidade e risco
das diversas modalidades de operações realizadas pelo RPPS, com titulos,
valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa,
renda variável.
T. Relatorio de Avaliação de Fundos de Investimentos 555 - análise de
regulamento, enquadramento, prospecto (quando houver) e parecer
opinativo;
S. Parecer Tecnico de Assembleia de Fundos de Investimentos - resumo e
análise de ata contendo parecer opinativo;
9. Parecer Tecnico de Politica de Investimentos - análise da Politica de
Investimentos vigente do RPPS contendo parecer opinativo:
10. Parecer Tecnico contendo subsídios e esclarecimentos para utilização
em defesas junto á Orgãos Reguladores, Fiscalizadores e Judiciais;
11. Relatorir; de .Avaliação~ de Fundos de Investimentos Estruturados -
análise de regulamento, enquadramento, prospecto (quando houver) e
parecer opinativo - ate 12 (doze):

%
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Quanto ao sistema, nossa plataforma online fornece ampla e detalhada
quantidade de informações, abaixo elencadas: -

1. Enquadramento das aplicações nos segmentos e artigos da Resolução CMN
n° 3.922ƒl0, com alerta em casos de desenquadramento.
2. Enquadramento das aplicações de acordo com os lindtes definidos na
Politica de Investimentos, com alerta em casos de desenquadramento.
3. Rentabilidade individual e comparativa - benchmarks - das aplicações
financeiras de forma a identificar aquelas com desempenho insatisfatorio.
4. Marcação a Mercado da carteira de Titulos Públicos Federais permitindo
a visualização de oportunidades de compra e venda.
5. Concentração dos investimentos por instituição financeira.
6. Taxa de administração por fundo de investimento, possibilitando
análise comparativa.
T. Quantidade de cotistas por fundo de investimento que compõe a
carteira.
0. Rentabilidade da carteira apos as movimentações mensais,
disponibilizada .mensalmente e cumulativamente no decorrer do ano em
exercicio, comparativamente a meta atuarial.
9. Gráfico comparativo de rentabilidade e riscos dos fundos de
investimentos.
10. Informações dos investimentos para o preenchimento do cadastro
bimestral no portal do MPS - “CADPREV”:
11. Ferramenta de auxilio no preenchimento do Formulário APR -
Autorização de Aplicação e Resgate.
12. Ferramenta de auxilio no atendimento ao comunicado SDG 44ƒ2015 do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para emissão do Relatorio de
Investimentos dos Regimes Proprios de Previdencia - RIRPP:

Adicionalmente, a contratação do serviço de consultoria em
investimentos, inclui:

1. Assessorar no credenciamento de Instituições Financeiras e Fundos de
Investimento;

2. Assessorar por telefome e e-mail na elaboração de demonstrativos e
relatorios diversos, no preenchimento de formulários, bem como auxiliando
na interpretação de normas pertinentes ã prestação de serviços;

3. Assessorar o contratante a adotar todas as providencias necessárias no
tocante ã área de investimentos para assegurar a renovação do CRP;

4. Ate 2 (duas) Reuniões presenciais na sede do RPPS e, quando acordado,
nas reuniões dos Conselhos Administrativos, Fiscal e Comite de
Investimentos;

nas xéizsass as Irrsissihs J ll___- _ if-._
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Logo apos a txumratação dos serviços, a CONTRATANTE deverá informar ã
CONTRATADA, os dados completos de sua carteira de investimento com as
seguintes informações:

a) Nome e CNPJ dos Fundos de Investimentos que compõe a carteira;

b) Saldo de cada fundo no último dia útil do mes anterior;

c) Movimentações efetuadas no decorrer do mes em questão.

Caso o Instituto possua Titulos Públicos na sua carteira. de
investimentos, deveram ser enviadas as seguintes informações:

ai Informar qual o Titulo;
b) Quantidade de titulos;

c) Data de emissão;

dl Data de vencimento;

ei Data da compra;
f) PU da Compra.

Apos a informação inicial, a CONTRATANTE deverá informar ã CONTRATADA a
aquisição de novos produtos eƒou resgate.

Mensalmente, no 1° dia útil do mes subseqüente, a CONTRATADA enviará a
CONTRATANTE uma planilha para coleta de informações. A CONTRATADA deverá
informar os saldos dos fundos, tendo como data base o último dia útil do
mes anterior. Será emitido ao final de cada trimestre, compreende o final
de trimestre, os meses de março, junho, setembro e dezembro, um relatorio
sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações
realizadas pelo regime proprio de previdencia social com titulos, valores
mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda
variável. Cumprindo assim a Eprtaria MPS 519, tui;24 de agosto de 2011,
Artigo 3° Incisos III e v.

No que tange ã análise de risco, a CONTRATADA apresentará ã CONTRATANTE o
Par % (Ualue at Risk), no periodo de l (um) mes.

A CONTRATADA enviará em ate 3 (tres) dias úteis, apos o recebimento das
informações dos dados da carteira, login e senha de acesso ao ambiente da
consultoria no site (http:fƒwww.creditoemercado.com.br)_

Os relatõrios serão gerados e disponibilizados mensalmente ate o 5° dia
útil no site da CONTRATADA, contendo as análises contempladas nos itens 1
(primeiro) a 13 (decimo terceiro) pertinentes ao mes anterior. gl
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A interação do gestor tha CONTRATANTE txmii: consultor de investimentos,
para tratar de assuntos especificos dos serviços contratados, poderá se
dar por telefone, e-mail ou ainda atraves do sistema Skype.

Será encaminhado no e-mail da CONTRATANTE, relatorio trimestral sobre a
rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas
pelo regime proprio de previdencia social com títulos, valores
mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda
variável;

A CONTRATANTE terá direito á 2 (duas) visitas pre agendadas no periodo de
1(unu ano conforme indicadoc Objetivando ti aprofundando tu; seguintes
aspectos:

a).Apresentação das análises realizadas;

b) Discussão de aspectos legais;

c) Nivel de risco das carteiras;

do Estrategias dos gestores do RPPS e outras utilizadas pelo mercado;

el Alocações e produtos utilizados pelo mercado;
f) Aspectos tecnicos da gestão de risco.

O consultor da CONTRATADA poderá realizar análise de regulamentos de
fundos de investimentos conforme indicado_;u; iteni 16 (decimo sexto)

.-apresentado ao CONTRATANTE, com .base _pes pressupostos da legislação
vigente. __ A”

__.
_:

, Cubatão, 12 de julho de 2016.
_--"

caixa os sasvinãncza nos sáavznoass uvnzcraxis os cusarão
Nome: Marco Fernando da Cruz

C_P.F_ N°_0S2.909.028-24
-'T'

_ - -"-
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cssorro s Macaco cessão ns vaiosssúuositraazos LTna_
usas: Luiz FELIPE caavaiao artonso
CPF 3si.2z5.4as-na
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Testemunhas:
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1.**I

*L _ | - H* __
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TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE
CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS N” 02I201?

CONTRATO n°` 002I2016

I=-¬RiIviEIRO TERNIO Aoirivo DE
PRORROGAÇÃO OONTRATUAI. DE
PRESTAÇAO DE sERviçOS DE
CONSULTORIA FINANCEIRA PARA
ADEOUAÇAO DOS RECURSOS
PRovENIENTES DO I=UNPREvI, PROCESSO
N° o1z3r2e1e (FUNDO).

Termo aditivo ao contrato n° 00212016, entre a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO, Autarquia Municipal, criada pela Lei no.
00055, inscrita no CNPJ. Sob No. 4?.40B.340!0001-58, sediada a Avenida Joaquim
Miguel Couto, n° 1.000, Cubatao, SP, CEP 11510-010, representada por seu
Superintendente Sr. APARECIDO AMARAL DE CARVALHO, portador da C.I. n°.
13.807.682 e C.P.F. nú. 04T.022.460-10, denominada daqui por diante de
CONTRATANTE; e CREDITO A MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS
LTDA, CNPJ sob o nf* 11.340.009.I0001-68, situada na Rua XV de Novembro ni* 204,
1° andar, Centro, Santos, SP, 11010-150, denominada, neste ato de
CONTRATADA, consoante o que dispoe a Lei 8.000.I03, nos termos que seguem:

CONSIDERANDO que o contrato principal firmado entre as partes acima
identificadas, tem por objeto a contratação de empresa especializada em prestação
de serviços de consultoria financeira ao CAIXA DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO.

CONSIDERANDO que os serviços contratados devem ser mantidos
permanentemente, enquadrando-se a hipotese do disposto no Artigo 5?, Inciso II, da
Lei 8.5E`:›t5r'93Ç

CONSIDERANDO que a presente prorrogação contratual se dara pelo mesmo preço
inicialmente contratado (Cláusula 35), no valor mensal de R$ 490,00 (quatrocentos e
noventa reais).

RESOLVEM: as partes ampliar O prazo do contrato principal, nos seguintes termos:

CLAUSLILA PRIMEIRA: O prazo do presente contrato fica prorrogado em 04 (quatro)
meses, compreendido no periodo de 13l07¡201? a 12z'11I201?, sem interrupção.

CLAUSULA SEGUNDA: O vaíor global da presente prorrogação passa a ser de R$
.-' _
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1.900,00 (mil novecentos e sessenta reais).

CLAUSULA TERCEIRA: A publicação resumida do presente Termo Aditivo na
imprensa sera providenciada pelo CONTRATANTE, no prazo de 20 (vinte) dias,
contados a partir de sua celebração, para a produção de seus efeitos.

CLAUSULA OUARTA: Estabelecem que as demais cláusulas do contrato fiquem
imutãveis ora ratificadas pelas partes, surtindo seus efeitos enquanto vigente o prazo
fixado na clãusula anterior.

E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo ao
Contrato de Prestação de Serviços por Tempo Determinado em carater de
excepcionalidade, em 03 (tres) vias de igual teor, para que produzam seus juridicos
e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscritas.

Cubatão, 13 de julho de 201T.

-I.

oAr><A DE RRÉWDENEIA DOIS sERviDOREs iviuNicrPAis DE cueATAO
Nome: Aparecido Amarat de Carvalho
R.e,z13.asT.ss2
c.P.F.; c4?.o22.-ras-10
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OREDITO a MERCADO GESTAO DE vALOREs rvIoaII_rARrOs LTDA.
Nome: Luiz Felipe Carvalho Affonso
Re.: -zrs.2s2.r2o-o ssI=vsR
c.P.F.: 3sT.2T5.4-às-os
TESTEMUNHAS:

1) Nome completo: _ E ,
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