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Contrato nº 01/2021 

PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 
VITÓRIAPREV- INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DOS SERVIDORES 

DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM, O INSTITUTO DE 
PREVIDêNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA VITÓRIA 
DE SANTO ANTÃO E A EMPRESA MATIAS E LEITÃO 
CONSULTORES ASSOCIADOS L TOA., OBJETIVANDO O 
CUMPRIMENTO DO OBJETO ADIANTE ESPECIFICADO. 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VITÓRIA DE 
SANTO ANTÃO - VITÓRIA PREV, com sede na Rua Elpídio Moura, nº 119, Matriz - Vitória 
de Santo Antão/PE, CEP: 55602-360, inscrito no CNPJ sob nº 06.259.729/0001-63, neste ato 
representado por seu Diretor Presidente, Sr. Rubem de Deus e Melo Júnior, brasileiro, 
casado, inscrito no CPF sob o nº 868.879.474-04, residente e domiciliado na Rua João 
Cleofas de Oliveira, nº 127, Centro, Vitória de Santo Antão - PE, doravante denominado 
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa MATIAS E LEITÃO CONSULTORES 
ASSOCIADOS L TDA., pessoa jurídica de direito privado, com nome fantasia LEMA 
Economia & Finanças, inscrita no CNPJ sob o nº 14.813.501/0001-00, localizada na Av. 
Santos Dumont, 3060, sala 721, Aldeota, CEP 60.150-162, Fortaleza/CE, neste ato 
representada pelo Sr. Everardo Fernandes Matias, brasileiro, casado, portador da Cédula de 
Identidade n.0 200400217769 - SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 116.943.863-68, doravante 
denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 
8.666/93, com suas alterações posteriores, e legislação pertinente, assim como pelas 
condições previstas na proposta da contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, 
definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

O presente instrumento tem por objetivo a contratação de empresa especializada em 
Consultoria de Investimentos na forma da Resolução CMN nº 3.922/10 e suas alterações e da 
Portaria MPS nº 519/2011 e suas alterações, conforme especificações previstas neste 
contrato e nos termos da proposta da empresa Contratada. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Os serviços compreendidos no objeto do presente contrato seguem adiante identificados: 

1. Assessoria na escolha dos produtos de investimentos que farão parte da carteira de 
investimentos do RPPS; 

2. Análise e acompanhamento do cenário macroeconômico; 

3. Lançamento do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR; 
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4. Elaboração e implantação da Política de Investimentos e lançamento do Demonstrativo da 
Política de Investimentos- DPIN; 

5. Auxílio no preenchimento dos formulários de Autorização de Aplicação e Resgate - APR; 

6. Implantação/Acompanhamento do Comitê de Investimentos; 

7. Criação/Acompanhamento do Credenciamento de Instituições Financeiras; 

8. Elaboração de relatórios periódicos: 

a) Carta Mensal: 

Relatório contendo o panorama do mês anterior e perspectivas para o mês atual 
(macroeconômico, renda fixa e renda variável), índices de mercado e projeções. Enviado até o 
5° dia útil de cada mês. 

b) Composição da Carteira: 

Relatório de acompanhamento da rentabilidade do mês e acumulada dos investimentos do 
RPPS e o cumprimento ou não das metas estabelecidas. Enviado até o 1 Oº dia útil de cada 
mês. 

c) Relatório Trimestral de Investimentos: 

Relatório de acompanhamento da rentabilidade do trimestre e acumulada dos investimentos do 
RPPS e o cumprimento ou não das metas estabelecidas; divisão da carteira entre instituições 
financeiras e subsegmentos de aplicação; índices de risco da carteira. Enviado até o 10º dia útil 
de cada trimestre. 

d) Recomendação de Investimentos: 

Carteira sugerida, contendo também os produtos recomendados pela consultoria ou solicitados 
pelo Cliente. Enviado sempre que necessário, sem periodicidade definida. 

9. Assessoria técnica e de informações junto aos órgãos reguladores e fiscalizadores; 

10. Consultas de investimentos. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO FUNDAMENTO LEGAL DA CONTRATAÇÃO: 
É parte integrante deste instrumento, independentemente de sua transcrição, a proposta 
orçamentária de serviços da CONTRATADA, assim como os documentos de constituição e 
regularidade fiscal e financeira, tais como contrato social da empresa e certidões negativas de 
débitos, cujo teor é de conhecimento das partes CONTRATANTES. 

O presente instrumento tem fundamento legal no Art. 24, li da Lei 8.666/93. 
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PARÁGRAGO ÚNICO - A CONTRATADA fica obrigada a manter durante toda a execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGêNCIA: 
Este contrato vigorará no prazo de 02 de fevereiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 . 

CLÁUSULA QUINTA-DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

O valor total da presente avença é de R$ 15.730,00 (quinze mil, setecentos e trinta reais), a 
ser pago de forma parcelada, em prestações iguais e mensais, na quantia de R$ 1.430,00 
(hum mil, quatrocentos e trinta reais) cada. 

Parágrafo Primeiro: A primeira parcela deverá ser paga até o 5° dia útil do mês de março de 
2021 e as demais até o 5° dia útil dos meses subsequentes, após a emissão pela 
CONTRATADA da competente Notas Fiscais/Faturas de serviço, que serão apresentadas ao 
Contratante, para conferência e aprovação. 

Parágrafo Segundo: Neste valor estão computados todos os custos necessários à realização 
deste serviço, incluindo: honorários, impostos e contribuições retidos na fonte, bem como as 
demais despesas inerentes à execução das atividades, como realização das reuniões 
presenciais, deslocamentos, hospedagem, alimentação, etc. 

Parágrafo Terceiro: O pagamento deverá ser efetuado através de cheque nominal ou via 
transferência bancária para conta corrente da CONTRATADA. 

CLAUSULA SEXTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 
As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da seguinte Dotação 
Orçamentária: 

02.07 - Instituto de Previdência Própria - Fundo Previdenciário 

02.272.902.2021 - Manutenção das Atividades Previdenciárias - Fundo Previdenciário 

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
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A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições e documentos 
necessários ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual 
consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; ' 

Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 

Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto 
contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente 
atestadas pelo Setor Competente. 

CLÁUSULA OITAVA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

Prestar a consultoria , objeto deste instrumento, sob sua inteira responsabilidade, atendendo 
ao disposto na presente avença. 

Executar o objeto do Contrato em conformidade com as condições e prazos estabelecidos em 
sua proposta, durante a sua vigência. 

Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações. 

Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela 
Contratante; 

Não transferir a terceiro, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o presente contrato, 
nem subcontratar quaisquer das prestações; 

A contratada será responsável por toda e qualquer contratação de pessoal realizada para 
prestação dos serviços objeto deste instrumento, sem que isto venha a incorrer em qualquer 
espécie de ônus para a CONTRATANTE, além do estipulado neste instrumento, não 
respondendo a Contratada por quaisquer vínculos empregatícios realizados pela Contratante 
em razão da execução do presente contrato. 
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Parágrafo Primeiro: Os trabalhos serão executados, preferencialmente, no escritório da 
CONTRATADA. entretanto, se a CONTRATANTE entender como conveniente a execução da 
assessoria em suas dependências, desde que com o consentimento da CONTRATADA, 
deverá disponibilizar todos os recursos computacionais e log ísticos necessários à plena 
realização do serviço contratado, incorrendo a CONTRATANTE com os custos 
correspondentes . 

Parágrafo Segundo: Fica a CONTRATADA obrigada pela guarda e sigilo absoluto das 
informações fornecidas pela CONTRATANTE. 

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA fica obrigada a prestar quaisquer informações 
relativas ao serviço ora contratado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas por requisição ou 
processo, prazo este cumulativo, valendo-se somente dos dias úteis para efeito de contagem 
de tempo, contando-se a partir do recebimento das mesmas. 

CLÁUSULA NONA DOS TRIBUTOS CONTRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES 
TRABALHISTAS 

Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de todos os tributos e 
contribuições decorrentes da presente avença, tais como: encargos trabalhistas e 
previdenciários, impostos, taxas, emolumentos, seguros ou outros que decorram direta ou 
ind iretamente da prestação de serviços objeto deste contrato, bem como será de sua 
responsabilidade, igualmente , acidentes e/ou danos causados à CONTRATANTE ou a 
terceiros. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica expressamente estabelecido que. em se tratando de Contrato de 
Prestação de Serviços, a CONTRATANTE não se obriga pelo pagamento das obrigações trabalhistas 
e previdenciárias decorrentes do mesmo, as quais correrão à exclusiva conta da CONTRATADA. 

CLAUSULA DÉCIMA- DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 

O presente contrato poderá ser prorrogado nos termos do art. 57, li da Lei 8.666/93, 
observando-se as condições originalmente avençadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS r( 
O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
avençadas e normas aplicáveis , respondendo cada uma delas pelas consequências, de sua 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 
O descumprimento da avença acertada neste instrumento, por parte da CONTRATADA, 
sujeitará a mesma á aplicação das penalidades previstas na Lei nº 8.666 de 21/06/93 e suas 
alterações, nos moldes do art . 86 a 88, garantida a ampla defesa e contraditório, através de 
procedimento administrativo competente. 

Parágrafo Único: As multas e outras sanções de natureza pecuniária, resultantes de 
processos administrativos instaurados, deverão ser recolhidas á tesouraria do Instituto de 
Previdência dos Servidores Municipais da Vitória de Santo Antão, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da data da convocação, sob pena de início a cobrança judicial e 
quando aplicável , posterior inscrição na Dívida Ativa do Município de Vitória de Santo Antão. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 
O presente Contrato poderá ser rescindido independente de interpelação ou notificação 
judicial ou extrajudicial , nas hipóteses previstas nos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº. 8.666 de 
21.06.93. assegurado o contraditório e a ampla defesa. e. especificamente, nos seguintes 
casos: 

a) A inexecução total ou parcial do objeto Contratado; 

b) O não cumprimento de cláusulas contratuais e/ou prazos; 

c) O cumprimento irregular de cláusulas e/ou prazos; 

d) A lentidão no cumprimento das obrigações que demonstre a impossibilidade da 
conclusão do fornecimento no prazo estipulado; 

e) A paralisação do fornecimento , sem justa causa e prévia comunicação á 
CONTRATANTE; 

f) A subcontratação total ou parcial do objeto Contratado, ou mesmo a associação da 
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a 
fusão . cisão ou incorporação; 

g) O cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; 

h) A decretação de falência ou instauração de insolvência civil ; 
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i) A dissolução da sociedade; 

j) A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa 
CONTRATADA, que venha a prejudicar a execução do Contrato; 

k) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada que venha 
a impedir a execução do objeto Contratado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO: 

Fica eleito o foro da comarca de Vitória de Santo Antão - PE para dirimir as dúvidas e 
questões eventualmente oriundas do presente instrumento. 

Assim, convencionadas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, depois de 
lido e achado conforme, perante 2 (duas) testemunhas que também o assinam. 

TESTEMUNHAS: 

Vitória de Santo Antão, 02 de fevereiro de 2021 . 

Rubem de Deus e Mel 

Diretor Presidente 

VITÓRIA PREV 

LEMA Economia & Finanças 

CPF Nº ________ _ CPF Nº _____ ___ _ 
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