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Prefeitura de Sao Sebastiao
SAO SEBASTIAO PREV

INSTITUTO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO

(criado pela  Lei n9 241/2019)

CONTRATO ADMINISTRATIVO 2020SSPREV006

Termo de contrato que entre si celebram
o lnstituto Previdenciario do Municipio
de  Sao  Sebastiao  e  LDB  Consultoria
Financeira   LTDA,   para   prestagao   de
servigos de elaboragao de ALM  (ASSET
LIABILllY      MANAGEMENT)      para      o
lnstituto   Previdenciario   do   MUNICIPIO
DE SAO SEBASTIAO.

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestagao de servigos que
entre  si  fazem  o  lNSTITUTO  PREVIDENCIARIO  DO  MUNICIplo  DE  SAO
SEBASTIAO,  pessoa juridica de direito pdblico,  inscrito no Cadastro Nacional
de  Pessoa Juridica -CNPJ  (MF)  sob  o  n.  °  15.372.714/0001-06,  com  sede a
Rua Sebastiao Silvestre Neves n° 279, salas 27 e 28 Bairro Centro, cidade de
Sao Sebastiao, Estado de Sao Paulo, CEP 11.608-614, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Presidente, Sr. Adilson Ferreira
de  Moraes,  brasileiro,  casado,  portadora  do  Cadastro  Nacional  de  Pessoa
Fisica   (CPF/MF)  sob  o   n.°  047.512.378.61   e   RG   N°   13.455.917  SSP-SP,
residente    e    domiciliado    nesta    cidade;    e    de    outro    lado    a    empresa
CONTRATADA LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, pessoa jurldica de
direito privado, estabelecida a Avenida Ang6lica,  n° 2503 -conjunto 75,  Bairro
Higien6polis,  Sao  Paulo,  CEP  01227-200,  inscrita  no  Cadastro  Nacional  de
Pessoa   Juridica   -CNPJ   (MF)   sob   o   n.°   26.341.935/0001-25,   doravante
denominado   CONTRATADA,   representada   pelo   (a),   Sr.(a).   Ronaldo   de
Oliveira,   portador  do  RG  22.129.328-0,   portador  do  Cadastro  Nacional  de
Pessoa Fisica (CPF/MF) sob o n° 271.795.418-00 aplicando-se supletivamente
as normas e principios de direito administrativo e de direito comum pertinentes.

CLAUSULA PRIMEIRA -DO OBJET0

1.1   De acordo com o Processo Administrativo n° 6776/2020, constitui-se objeto
do   presente   Contrato   de   Prestagao   de   Servigos   a   prestagao,   pela
CONTRATADA  a  CONTRATANTE,  dos  servigos  de  ELABORACAO  DE
ALM   (ASSET   LIABILITY   MANAGEMENT)   especificados   no   Termo   de
Refetencia do Processo Administrativo n° 6776/2020, que passa a ser parte
integrante do CONTRATO.

Rua Sebastiao Silvestre Neves, 279 -Salas 27 e 28 -Centro -S5o Sebastiao -S.P.
CEP 11.608-614 ~ Fone/Fax (12) 3893-1677 / 3893-1474/ 3892-1013

Email: ssprev@saosebastiao.sp.gov.br



Prefeitura de Sao Sebastiao
SAO SEBASTIAO PREV

INSTITUTO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE Sho SEBASTIAO

(criado pela  Lei n9 241/2019)

CLAUSULA SEGUNDA -DA EXECUCAO DOS SERVICOS

2.1       A CONTRATADA prestara os servigos objeto do presente coNTRATo de
forma direta e pelo regime de empreitada por prego global em estrita observancia
aos termos do Termo de Referencia presente no (Anexo I);
2.2       0 prazo para a entregado estudo sera de 30 (trinta) dias corridos a contar
da assinatura do contrato.
2.3      0 objeto do presente contrato sera executado em estrita observancia das
normas da CVM,  inclusive da INCVM n° 592,2017.
2.4      As analises fornecidas serao isentas e independentes; e
2.5       A CONTRATADA nao percebe remuneragao,  direta ou  indireta,  advinda
dos estruturadores dos produtos sendo oferecidos, adquiridos ou analisados, em
perfeita consonancia ao disposto no art.18,Ill, ``a" da Resolugao CMN  n° 3.922,
art.   18.   Na   hip6tese   de   contratagao   objetivando   a   prestagao   de   servigos
relacionados a gestao dos recursos do regime pr6prio de previdencia social: (...)
Ill -a contratagao sujeitafa o prestador e as partes a ele relacionadas, direta ou
indiretamente,  em  relaeao  as  aplicag6es  dos  recursos  do  regime  pr6prio  de
previdencia  social,   a  fim   de  que:   a)   nao   recebam  qualquer  remuneragao,
beneficio  ou  vantagem  que  potencialmente  prejudiquem  a  independencia  na
presta9ao de servigo.

CLAUSULA TERCEIRA -DOS PRECOS E CONDICOES DE PAGAMENTO

3.1  Pela execugao dos servigos objeto do presente contrato, a CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA, a importancia de R$ 15.750,00 (Quinze mil setecentos
e cinquenta reais) em parcela dnica.

3.2.  0  pagamento  sera  realizado  observado  o  disposto  acima,  em  ate  30
(trinta) dias a contar do recebimento da Nota Fiscal no Sao Sebastiao PREV,
e o referido aceite.

§1°  Ocorrendo  a  suspensao  da  prestagao  de  servigo  por  qualquer  razao.  a
remuneragao  relativa  aquele  servigo  sera  proporcional  ao  periodo  em  que  o
mesmo foi prestado.
§2° Na hip6tese de atraso no pagamento, total ou parcial, dos valores devidos
pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, aos montantes em atraso deverao ser
acrescidos juros compensat6rios de 1 °/o (urn por cento) ao mss sobre os valores
corrigidos pelo lndice de Pregos ao Consumidor -IPC da FIPE, bern como multa
moratoria de 2% (dois por cento) sobre o valor total em atraso.

CLAUSULA QUARTA -DA CLASSIFICACAO CONTABIL

4.1  0 pagamento decorrente do fornecimento do objeto deste contrato correra
por  conta  do  empenho:  Orgao  n°  03,  Unidade  Orgamentaria  n°  06,  unidade
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executora n° 05, fungao/ sub-fungao n°:09.122,  programa n°: 4008,  Proj/Ativ.  n°
2162,    classificagao    econ6mica    n°    3.3.90.39.05,    destinagao    do    recurso:
04.110.00, conforme verba dotada no orgamento da CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA -DAS 0BRIGAC6ES DAS PARTES

5.1   Cada  parte  obriga-se  a  manter  sigilo  a  respeito  de  qualquer  lnformagao
Confidencial de titularidade da outra parte que venha a receber em decorfencia
da prestagao de servigos realizada sob o ambito deste CONTRATO.

§1°  -"Informa9ao  Confidencial"  inclui  todas  as  informag6es  identificadas  por
legendas como sendo privadas ou confidenciais, ou identificadas oralmente pela
parte divulgante como privadas ou confidenciais e confirmadas por escrito dentro
de 30 (trinta) dias da comunicagao;
§2°  - Tambem  serao  consideradas  lnformag6es  Confidenciais,  para  todos  os
efeitos do presente CONTRATO, as informag6es assim definidas pela legisla9ao
relacionada   as   atividades   do   CONTRATANTE   e   aquelas   constantes   de
documentos   referentes   a   carteira   de   investimentos   do   CONTRATANTE,
especialmente quando demonstrarem  a composigao da  referida carteira ou os
objetivos ou planos de investimento do CONTRATANTE.
5.2 Para a execugao dos servieos ora contratados, as lnformag6es Confidenciais
poderao   ser   disponibilizadas    a    empregados,    prepostos,    consultores    ou
pesquisadores das partes,  respondendo cada parte perante a outra pelos atos
destas pessoas no que tange o clever de sigilo.

5.3 Nao serao consideradas como lnforma€ao Confidencial:
5.3.1 Aquelas ja disponiveis ao pdblico sem quebra deste CONTRATO;

5.3.2 Devidamente recebidas por terceiro nao envolvido na prestagao de servigo
prevista  neste  CONTRATO sem  descumprimento de quaisquer das  presentes
obrigag6es de confidencialidade;
5.3.3 Independentemente desenvolvidas por pessoas ou agentes de uma parte
sem acesso as lnformag6es Confidenciais da outra;
5.3.4   Ja   comprovadamente   conhecidas   do    recebedor   no   momento   da
divulgagao,  que,  por  ordem  judicial  ou  de  autoridade  competente,  devam  ser
divulgadas,   hip6tese   na   qual   a   parte   a   quem   for  dirigida   a   ordem,   deve
comunicar,  incontinenti,  a outra parte sobre a existencia da determinagao e as
informae6es a ela relacionadas.
5,4 Todas as comunicag6es relacionadas aos servi9os prestados sob o ambito
do  presente  CONTRATO  deverao  ser  obrigatoriamente  encaminhadas  aos
enderegos,  fac-similes  ou  e-mails  especificados,  e  enderegadas,  conforme  o
aspecto, as seguintes pessoas;

5.5 Aspectos T6cnicos e Administrativos:
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5.5.1  *para a CONTRATADA:  Sr.  Ronaldo de Oliveira e/ou Sr.  Marcos Almeida;
e-mail:  contato@Idbernpresas.corn.br:  Telefone:  (011)  3214-0372;  Enderego:
Av. Angelica, 2.503, Cj 75,  Higien6polis, Sao Paulo, SP; CEP: 01227-200.
5.5.2   *para   o   CONTRATANTE:   Sr.   Adilson   Ferreira   de   Moraes,   e-mail:
ssprev@saosebastiao.sp.gov.br  Telefone/  Fax  12  3893-1677  enderego:   Rua
Sebastjao Silvestre Neves, 279 -salas 27/28 -Centro -Sao Sebastiao/SP
5.5.3 As Notificag6es deverao, necessariamente, ser encaminhadas por escrito,
por interm6dio de Cart6rio de Registro de Titulos e Documentos.

5.6 Sao obriga96es do CONTRATANTE:
a)        fornecer a CONTRATADA as informag6es necessarias a realizagao das
analises e confecgao dos relat6rios, inclusive, quando for o caso, a composigao
de suas carteiras abertas,  no padrao definido em comunicag6es que lhe forem
enviadas pela CONTRATADA
b)         enviar a  CONTRATADA  as  informag6es  previstas  no  item  anterior,  por
meio eletr6nico, observado o disposto em comunicag6es que lhe forem enviadas
pela CONTRATADA, inclusive no que respeita as datas e horarios para o envio
de tais informag6es:
e)    escolher   e    responsabilizar-se    pelos   seus   t6cnicos   designados    para
encaminhamento das informag6es a CONTRATADA e analise dos relat6rios por
ela gerados;
d)        observar os termos deste coNTRATo e do Anexo 1; e
e)         manter   os    padr6es    de    qualidade    e    metodologias    especificadas,
adequando-se as alterag6es que devam ser introduzidas, por raz6es de ordem
tecnica ("up grade"), de mercado ou derivada de nova regulamentagao do setor;

5.7 Sao obriga§6es da CONTRATADA

a) envidar seus melhores esforgos na prestagao dos servigos;
b)  efetuar  as  analises  solicitadas  pelo  CONTRATANTE  de  acordo  com  este
CONTRATO:
e)  manter os  padr6es de qualidade e  metodologias especificadas,  informando
previamente qualquer alteragao que deva ser introduzida por raz6es de ordem
t6cnica ("up grade"), de mercado ou derivada de nova regulamentagao do setor:
d)  na  hip6tese  de  alteragao  das  metodologias  utilizadas,  oferecer,  caso  seja
necessario,    material    para   treinamento    adicional    do    pessoal   tecnico   do
CONTRATANTE;
e) utilizar sistemas de comunicagao e processamento de informag6es seguros,
que  preservem  a  confidencialidade  das  informag6es  individuais  recebidas  e
processadas, com base em padr6es normalmente aceitos no mercado ou pelas
partes:
f)          iniciar imediatamente os estudos e procedimentos destinados a contornar
qualquer problema detectado na prestagao dos servigos; e
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5.8  0s  direitos e  obrigag6es  decorrentes deste  CONTRATO  nao  poderao  ser
cedidos por qualquer das partes sem a autorizagao previa e expressa da outra.

5.9 Se qualquer das partes, em beneficio da outra, permitir, mesmo por omissao,
a  inobservancia,  no todo ou em  parte,  de qualquer das clausulas e condig6es
deste CONTRATO, tal fato nao podera ser considerado novagao nem  liberara,
desonerara,   ou,   de  qualquer  forma,   afetara  ou   prejudicara  essas  mesmas
clausulas e condie6es,  as quais permanecerao inalteradas,  como se nenhuma
tolerancia houvesse ocorrido.

®
CLAUSULA SEXTA -DAS GARANTIAS E RESPONSABILIDADES

6.1 A CONTRATADA garante que buscara, em regime de melhores esfongos, na
execugao     dos     servigos     ora     contratados.     fornecer     informag6es     ao
CONTRATANTE  que  o  auxiliem  na  gestao  de  riscos  e  na  administragao  de
carteiras   de   investimentos,    pr6prias   ou   terceirizadas,    a   fim   de   que   o
CONTRATANTE avalie o desempenho de tais carteiras e, se possivel, otimize o
desempenho de seus investimentos.

§1°  -Para  tanto  a  CONTRATADA  garante  que  as  metodologias  e  criterios
utilizados na prestagao dos servigos atendem aos requisitos regulamentares e
tecnicos  usualmente  utilizados   no  mercado  e  recomendados  pelos  6rgaos
oficiais competentes.
§2°  -  A  CONTRATADA  nao  garante  a  obtengao  de  resultados  positivos  ou
vantagens pelo CONTRATANTE em decorrencia da contrataeao dos servigos.
6.2   Tendo   em  vista  que  os   servigos  fornecidos   pela   CONTRATADA  sao
baseados em indicadores, coeficientes, metodologias de construgao e analise e
f6rmulas  matematicas  ou  estatisticas  desenvolvidas  pela  CONTRATADA,  as
quais estao em constante aprimoramento de acordo com o atual Estado de Arte
e  as  possibilidades da ciencia,  as  partes estao cientes de que  poderao ser,  a
qualquer momento durante a execugao dos servigos prestados sob o ambito do
presente  CONTRATO,  detectados  erros,   imperfeig6es  ou  falhas  no  calculo,
processamento  ou  metodologia  adotada,  cujo  Estado  de  Ciencia  quando  da
elaboragao  da  metodologia  adotada  nao  permitia  identificar,  problemas  estes
que poderao comprometer a prestagao dos servigos ora contratados.

§1°  Na  hip6tese  de  identificagao  de  problemas  previstos  nesta  Clausula,  a
CONTRATADA devera suspender a  prestaeao dos servigos,  hip6tese em que
nenhuma indenizagao sera devida pela CONTRATADA a CONTRATANTE pela
interrupgao,  provis6ria ou definitiva, dos servigos e/ou pelos servigos prestados
ate o momento em que referidos problemas forem identificados.
§2° 0 langamento de servigo de melhor qualidade nao significa que tenham sido
detectados  os   problemas  mencionados   nesta   Clausula,   nem   invalidam   os
servigos ja prestados.
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§3° A CONTRATADA respondefa por danos decorrentes de dolo ou  rna-fe  na
prestagao dos servigos ora contratados.
§4°  As  partes  acordam  que  a  responsabilidade  da  CONTRATADA,  inclusive
perante terceiros. sob os servigos contratados atrav6s do presente CONTRATO,
em qualquer hip6tese, fica  limitada aos montantes efetivamente recebidos por
ela, do CONTRATANTE prejudicado.
§5° A CONTRATADA nao se responsabiliza, em nenhuma hip6tese, por danos
decorrentes de casos fortuitos ou eventos de forga maior.
§6° A CONTRATANTE se declara ciente de que nenhum indice, coeficiente ou
produto do processamento gerado pela CONTRATADA,  inclusive os relat6rios
que lhe forem fornecidos, podera ser considerado recomendagao de compra ou
alienagao  de  ativos  ou   realizagao  de  investimento,   nem  como  garantia  do
comportamento futuro dos ativos,  devendo ser qualificados tao somente como
instrumentos de informagao,  inclusive quando esses indicadores permitirem ou
estabelecerem   ordenagao  sequencial   (ranking)   de  fundos  de   investimento,
gestores   ou   ativos,   ja   que   esta   forma   apenas   reflete   uma   organizagao
conveniente de informag6es e nao pode ser entendida como recomendagao de
compra ou de venda.
§7°   As   decis6es   acerca   dos    investimentos   sao   de    tlnica   e   exclusiva
responsabilidade  do  CONTRATANTE,  tenham  estas  decis6es  sido  ou   nao
tomadas com base em informag6es obtidas por meio da CONTRATADA.
§8°    0    CONTRATANTE    declara    ter    pleno    conhecimento    de    que    a
CONTRATADA  e  consultoria  de  valores  mobiliarios,  regularmente  autorizada
pela CVM.

CLAUSULA SETIMA -DOS CASOS DE RESCISAO

7.1   0  contrato  podera  ser  rescindido,  caso  ocorra  qualquer  das  hip6teses
previstas  nos  art.  78  e  79  da  Lei  n°  8.666/93,  reconhecidos  os  direitos  da
Administragao, nos termos do art. 77 da mesma Lei.

7.2  Caso  a  CONTRATADA  de  causa  a  rescisao  sem  justo  motivo  do  ora
contratado,  obrigar-se-a a pagar uma multa de 20% do valor total do contrato,
obedecidos, no mais, os ditames dos Artigos 86 a 88, da Lei Federal n° 8.666/93
e suas alterag6es.

7.3 Se a culpa da rescisao for imputada exclusivamente a CONTRATADA, ficara
esta,  em  cafater de pena,  impedida de  participar de  licitae6es futuras,  ficando
ainda obrigada ao ressarcimento dos prejuizos a que der causa nos termos do
Art.  389 e seguintes do C6digo Civil Brasileiro.

7.4 Em qualquer hip6tese de encerramento da prestagao dos servigos, inclusive
quando  pelo  normal  decurso  do  prazo  contratado,  permanecerao  validas  e
vinculantes      as      obrigag6es      de      confidencialidade,      as      garantias
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responsabilidades assumidas pelas partes (clausula s6tima) e outras obrigag6es
que, em decorrencia de sua pr6pria natureza, tenham cafater perene.

CLAUSULA OITAVA - FISCALIZACAO

8.1 A CONTRATANTE exercera a fiscalizagao dos trabalhos da CONTRATADA

por  meio  do  Departamento  de  Planejamento,  Gestao  e  Finangas  do  lnstituto
Previdenciario do Municipio de Sao Sebastiao, o que nao reduzifa nem excluira
a  responsabilidade  da  CONTRATADA  por  qualquer  irregularidade,   inclusive

perante terceiros,

Pafagrafo  tlnico  Nos  termos  do  Artigo  67,  da  Lei  Federal  n°  8.666/93,  fica
designado o servidor Ricardo dos Santos Braz, exercente do cargo de Gerente
de  Orgamento,  Finangas  e  Contabilidade,  que  sera  substituido  pelo  servidor
Jose Silverio da Costa Junior, exercente do cargo de Gerente de Administraeao
e Planejamento, em caso de impedimento do primeiro,

CLAUSULA NONA -PENALIDADES

9.1  Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, a CONTRATADA,
no  curso  da  execugao  do  Contrato,  estafa  sujeita  as  seguintes  penalidades,
garantidos o contradit6rio e a ampla defesa;

a -Advertencja;
b -Multa de  1% (urn por cento) do valor total do Contrato,  por dia de atraso do
inicio ou na entrega dos servigos, superior a  15 (quinze) dias ou se os mesmos
forem  entregues  em  condig6es  diversas  das  pactuadas.  a  nao  ser motivo de
forga maior definido em Lei e reconhecido pelo SSPREV;
c - Multa de 50% (cinquenta por cento) do valor total do Contrato caso o licitante
pretenda   induzir  por  qualquer  meio,   a   aquisigao  de   produto  de   instituigao
financeira de que faga parte direta ou indiretamente, recebendo ou nao comissao
ou outros recursos financeiros, de forma a comprometer a autonomia, isengao e
idoneidade da licitante na prestagao dos servigos;
d  -Multa de  10%  (dez por cento) do valor global do contrato,  pela  rescisao do
mesmo  sem justo  motivo  ou  pela  recusa  em  assinar o  presente  por parte  da
CONTRATADA;
e -Suspensao tempofaria do direito de licitar e impedimento de contratar com o
lnstituto  Previdenciario  do  Municipio  de  Sao  Sebastiao  pelo  prazo  de  ate  02
(dois) anos, conforme a autoridade fixar em fungao da natureza da gravidade da
falta cometida;
f -  Declaraeao  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administragao
Pdblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que
seja   promovida   a   reabilitaeao   perante   a   pr6pria   autoridade  que   aplicou   a
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penalidade,  que sera concedida,  sempre que  a  licitante vencedora  ressarcir a
Administragao  pelos  prejuizos  resultantes  e  depois  de  decorrido  o  prazo  da
sangao aplicada com base no item anterior.
9.2  lndependentemente  das  sang6es  retro,  a  CONTRATADA  ficara  sujeita,
ainda,   a   composigao  de   perdas   e   danos   causados  a   CONTRATANTE  e
decorrentes  de  sua  inadimplencia,  bern  como  arcafa  com  a  correspondente
diferenga  de  pregos  verificada  em   nova  contratagao  feita  no  mercado,   na
hip6tese de as demais classificadas nao aceitarem a contratagao pelos mesmos
pregos e prazos fixados pela inadimplente.

CLAUSULA DECIMA -DAS DISPOSIC6ES FINAIS

10.1  A CONTRATADA  nao se  responsabiliza  por atrasos,  interrupg6es,  erros,
falhas,   danos   ou   prejuizos   na   prestagao   dos   servigos   oriundos   do   nao
recebimento, do recebimento em atraso ou do recebimento com falha ou defeito
de  conteddo  das  informag6es  fornecidas  pelo  CONTRATANTE,  ainda  que  a
responsabilidade pelo encaminhamento das informag6es do CONTRATANTE a
CONTRATADA tenha sido transferida a terceiros.

10.2  Na hip6tese de qualquer clausula, termo ou disposigao deste instrumento
ser declarada  nula ou  inexequivel,  tal  nulidade ou  inexequibilidade nao afetara
quaisquer  outras  clausulas,  termos  ou  disposig6es  aqui  contidas,   as  quais
permanecerao em pleno vigor e efeito, a menos que o termo ou disposigao tido
como nulo ou inexequivel afete significativamente o equilibrio deste instrumento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -DA ALTERAC^O CONTRATUAL

11.1  0 contrato somente podera ser alterado por escrito, via aditamento, que se
submetera ao Artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterag6es, e demais
aplicaveis a especie.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -DO FOR0

12.1  Para dirimir as quest6es oriundas do presente contrato, as partes elegem o
foro da Comarca de Sao Sebastiao, Estado de Sao Paulo.

12.2 A  parte  que  der causa  ao  rompimento  deste  instrumento  arcara  com  as
despesas processuais e demais verbas cominadas a especie.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA I DO ENCERRAMENTO
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(criado pela  Lei n9 241/2019)

13.1     E    por    estarem    assim,    justas    e    concordes,    CONTRATANTE    e
CONTRATADA firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor,
lidas e achadas conforme na presenga de 02 (duas) testemunhas nomeadas e
assinadas, na forma da lei.

Sao Sebastiao, 27 de outubro de 2020

Contratante

2o Testemunha
Nome 5^i`l}-oN   Dt, ©li`u6;RA  Aft.uar
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