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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 003/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2016

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES MUNICIPAIS DE

CACHOEIRINHA E A EMPRESA MATIAS E

LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS

LTDA, PARA O FIM QUE NELE DECLARA.

Contrato de Prestação de Serviços que firmam, como Contratante O INSTITUTO DE

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CACHOEIRINHA -

CACHOEIRINHAPREV, INSCRITO NO CNPJ SOB O N.° 15.919.322/0001-06, COM

ENDEREÇO À AVENIDA 31 DE MARÇO N° 317 - CENTRO - CACHOEIRINHA-PE,

NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU DIRETOR PRESIDENTE ADRIANO

GOMES DE ARAÚJO, BRASILEIRO, CASADO, PORTADOR DO CPF N°

680.917.964-04 E DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N° 3.781 ,026-SSP/PE,

RESIDENTE E DOMICILIADO A RUA MAJOR TOMAZ, 296 CENTRO -

CACHOEIRÍNHA/PE, daqui por diante denominado CONTRATATANTE, do outro

lado como Contratado a empresa Matias e Leitão Consultores Associados Ltda,

com nome fantasia LEMA Economia & Finanças, doravante denominado

CONTRATADO, localizada na Rua Luis Alves Maia, n° 197, bairro Joaquim Távora,

CEP: 60115-055, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o n° 14.813.501/0001-00,

neste ato representada pelo Sr. Everardo Fernandes Matias, brasileiro, casado,

Carteira de Identidade n.° 757.566 ~ SSP/CE e CPF sob o n° 116.943.863.68,

resolvem firmar o presente Contrato, decorrente de Processo de Dispensa em face

do valor, fundamentado no art. 24, II da Lei no 8.666/93 atualizada pela Lei no

9.648/98, e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME JURÍDICO

A Prestação de serviços, objeto do presente contrato rege-se pela Lei Federal N°

8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pelas Leis N° 8.883, de 08.06.94, n°

9.648, de 27.05.98 e n° 9.854, de 27.12.1999, por suas cláusulas e pelos preceitos

de direito público, aplicando-se, supletivamente os princípios da teoria geral dos

contratos e disposições de direito privado.
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SUBCLÁUSULA ÚNICA: Este contrato está dispensado de processo licitatório por

força do Art. 24, inciso II, da Lei n° 8666/93, em razão do valor global do contrato

situar-se abaixo do limite estipulado no dispositivo legal invocado, conforme

cláusulas e disposições seguir estipuladas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente acordo a contratação de empresa, especializada na

realização de Assessoria na escolha de produtos financeiros, Análise e

acompanhamento do cenário macroeconômico, Monitoramento diário dos

investimentos através de sistema, Análise e Enquadramento dos Investimentos na

Resolução n° 3.922/10 do CMN, Lançamento do Demonstrativo das Aplicações e

Investimentos dos Recursos - DAIR, Elaboração e implantação da Política de

Investimentos e lançamento do Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN,

Preenchimento dos formulários de Autorização de Aplicação e Resgate - APR,

Implantação do Comité de Investimentos, Criação do Regulamento para

Cadastramento de Instituições Financeiras, Elaboração de relatórios mensais,

Elaboração de relatórios trimestrais com apresentação presencial, Elaboração de

relatório anual com apresentação presencial, Assessoria técnica e de informações

junto aos órgãos reguladores e fiscaíizadores, Consultas de investimentos da

competência de setembro a dezembro de 2016.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

O prazo para execução do objeto deste Contrato é até 31 de dezembro de 2016,

contado a partir da data de assinatura do Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO E

DA FORMA DE PAGAMENTO

Como contraprestação à execução dos serviços, objeto deste acordo, a Contratante

pagará à Contratada o valor total de R$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais),

sendo pagos mensalmente o valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais). O

primeiro pagamento deverá ocorrer até o dia 10 de fevereiro de 2016 e os demais

até o dia 10 dos meses subsequentes.

Parágrafo Primeiro - 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.v//
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Parágrafo Segundo - O pagamento deverá ser efetuado através de cheque nominal

ou via transferência bancária para conta corrente da CONTRATADA.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

E RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos alceados para a realização do objeto do presente contrato são oriundos

do CACHOEIR1NHAPREV através da seguinte rubrica orçamentaria:

Órgão: 03 - Entidade Supervisionada

Unidade: 03 - Instituto de Previdência de Cachoeirinha

Função: 04 - Administração

Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário

Programa: 0901 - Gestão Previdenciária

Atividade: 2127 - Gestão Administrativa do Instituto de Previdência

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE fica obrigada a fornecer todos os documentos, cópias xerográficas

e informações necessárias à execução do serviço contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA prestará assessoria sob sua inteira responsabilidade, atendendo

ao disposto na presente avença.

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 corn o

consentimento da CONTRATADA, deverá disponibilizar todos os recursos

computacionais e logísticos 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



y\ac. Cachoeirinha.

dias úteis para efeito de contagem de tempo, contando-se a partir do recebimento

das mesmas.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES E MULTAS
Não estão previstas, para ambas as partes, multas ou outras penas de natureza

pecuniária no caso de rescisão contratual.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
Este contrato poderá ser rescindido, por iniciativa da CONTRATANTE, a qualquer

tempo, desde que comunicada esta intenção à CONTRATADA com a antecedência

mínima de 60 (sessenta) dias, ficando assegurado à CONTRATADA o direito ao

recebimento do pagamento, este proporcional aos dias decorridos desde a assinatura

da presente avença.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
Fica eleito o foro da comarca de Cachoeirinha no Estado do Pernambuco 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.

Cachoeirinha, 04 de janeiro de 2016.

INSTITUTO DE PREVIDNCIA DS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CACHOEIRINHA
Contratante

Everardo FemandesiVIatias
Sócio Diretor

LEMA ECONOMIA & FINANÇAS
Contratada

Testemunhas:
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