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LrcrracÃo No (r4J20í9 - coNvtTE t{o 0í/2019

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS

SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICíP|O DE BERTIOGA - BERTPREV, por meio

do seu Presidente, CONVIDA os interessados a paÍticipar dê

í) PREÂi'BULO

'1) Licitação - modalidade convito.

2) Objeto - consultoria de valoiea mobiliários. nos termo8 do Anexo I

(descricão do obieto).

3) Proc. Adm. n' 120/í9 - BERTPREV

4) Retirâda do Convite e Anêxos I a lV: Sedê do BERTPREV - Rue Rafael

Costábile, no 596, Centro, BeÍtioga SP, em horáÍio de atendimento, das 08:30

às 1'l:30 hoÍas, e de 13:OO às 16:30 horas, de 2â a 6á Íeira.

5) Recebimento de pÍoposta/documentação: Sêde do BERTPREV - Rua

Rafael Costábile, no 596, Centro, Bertioga SP, no dia 2207119, às 09:00

horas, sendo que o início da abertura da habilitaÉo e propostas será às

09;05 horas do mesmo dia Envelopes distintos, opacos e fechados,

devidamente identiÍicâdos: ENVELOPE no 0'l - "CREDENCIAi'ENTO E

HABILITAçÃO"; ENVELOPE 02 - "PROPOSTA COMERCIAL"

6) Tipo da licitaÉo: TÉCNICA E PREçO.

7) Execução contratual: indireta.

8) Legislação que regerá a licitaÉo: Lei n" 8.666/93, preceitos de direito público

e, supletivamente, teoria geral dos contratos e disposiçÕes de direito civil

Sede: Ruâ Rafe€l Co€tábilê, 596,CenlÍo, BêÍtoga SP CEP:11.2afu258
Foner 13 331$9292 E_mâil: licitacáo@berbrev.§p gov.br
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09) lnformações acerca da licitaÉo - sede da autarquia, no endeÍeço já

indicado, das 08:30 às '11:30 horas, e de 13:30 às 16:30 horas, de 2a a 6a feira,

como também pêlo fone 13 33'19-9292 ou e.mail: licitac€o@bgdpÍqy.sp.gov.br.

10) O convite poderá ser consultado por qualqueÍ inteÍessado na sede do

BERTPREV, à Rua Rafael Costábile, 596, Bertioga SP, durante o horário de

atendimento - das 09:00 às 11:30 e das 13i30 às 16:00 horas, até a data

aprazada prevista no item í.5, ou no site u4ÀELbCIlBÍqysp!9tLE.

11) DotaÉo orçamentária supoÍte da despesa: 3.3.90.35.0í

'12) Preço máximo estimado para a contrataÉo: RS 34.940,00/ano

2) pAS CONDTCóES pE PARTTCTPAÇÃO:

2.1) NÃO SERÃO ADiIITIDAS NE§TA LICITAçÃO, EMPRESAS QUE NÃO

ESTEJAM DEVIDAMENTE CADASTRAOAS NA COMISSÃO DE VALORES

MOBTLTÁR|OS (CVM) ÚN|CA E EXCLUSTVAMENTE COMO CONSULTOR DE

VALOR MOBILIÁRIO, BEM COMO AQUELAS QUE SEJAIVI PRESTADORAS DE

SERVIÇOS DE: ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, AGENTES AUTÔNOiIIOS E

ANALISTA DE VALORES frOBlLÉRlOS, aquelas que estiverem suspensas ou

impedidas de licitar com a Administraçâo (em todas as esferas), as empresas que

estiverem em rêgime de falência, bem como os consórcios de empresas (qualquer que

seja sua forma de constituiÉo).

2.2\ PodeÉo participar da licitaÉo as empresas, micÍo.empresas ou prestadores

autônomos cujo ramo de atividadês seja compatÍvel com o objeto licitado,

observadas as condiçÕes inerentes à participação e habilitaÉo. 
\ a.

Sede: Rue RâÍâ€l Cosláb e, 596,CentÍo, Bertoga S? , CEP: 11 -25+258
Fon€: 13 33199292 E-meal licilacao@benprev.sp.9ov.bÍ
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2.3) PaÍa se manifestar nas fases do processo licitatório, os participantes

podeÍáo credenciar um Íepresentante, com Íirma reconhecida em cartório,

dispensada a exlgência quando presente o representante legal da empresa,

mediante apresentação do instrumento constitutivo e documento de identidade do

mesmo. (Modelo Anexo ll).

2.4) Nenhum inteÍessado podeÍá paíicipar da licitaÇão representando mais de

uma empresa. não sendo admitido também consórcio de empresas.

2.5) O náo credenciamento do representante impedirá qualquer pessoa

presente de se manifestar e responder pela licitânte, sem prejuizo do diÍeito de

oferecimênto dos documentos de habilitação e pÍopostas.

2.6) Fica vedada a sub-contratação parcial ou total dos serviços objeto desta

licitaçáo.

2.7) O credenciamento deverá estar incluso no envelope 01, juntamente com

os documentos da habilitaÉo.

2.8) No dia, horário e local determinados no prêámbulo, os licitantes

entregaráo os documentos de cÍedenciamento, habilitaÉo, proposta comercial, em

dois envelopes fechados e opacos, contendo, câda um, razáo social e CNPJ, e a

designaçáo de seu conteúdo, nos termos adiantes espêciÍicados:

2.8.1) ENVELOPE ,r - CREDENCTAÍIi|ENTO E HAB|L|TAçÃO

INSTITUTO DE PREVDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO

MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV;

LtctTAÇÃo N. 04/19 - CONVTTE No Oíl19

2.8.2) ENVELOPE 2 - PROPOSTA TÉCNtCA
S6óe: Rua Refael Costábilê, 506,Centro, Bertoga SP, CEP: 1í.25G258

Fone: 13 33199292 E-mail: licitacao@b€rrprov.sp.gov.br
3
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INSTITUTO DE PREVDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO

MUNICíPIO DE BERTIOGA - BERTPREV|

LrctTAÇÃo N.04í9 - CONVITE No 01i19.

2.8.3) ENVELOPE 3 - PROPOSTA COMERCIAL

INSTITUTO DE PREVIOÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO

MUNICÍPIO DE BERTIOGA - BERTPREV;

LtctTAçÃo No 04/19 - CONVITE No 01/19.

2.9) Os documentos necessários ao credenciamento e à habilitaÉo poderáo

ser apresentados em original, poÍ ópia autenticada em tab€lião ou publicaçào em

órgão de imprensa oÍicial. Os documentos e/ou cópias deveráo estar em peÍfeitas

condiçÕes de leitura e entendimento.

2.10 Todos os documentos Íicâráo juntados ao respectivo pÍo@sso

administrativo, sendo vedada a sua retirada ou substituiçáo.

2.11) Os documentos e/ou certidÕes comprobatórios de regularidade ou

inexistência de débito deveráo estaÍ no prazo de validade neles consignados Na

falta desta informaçáo, serão considerados válidos por 180 dias' contados inclusive

da emissáo, aprovaÉo ou data de assinatura da autoÍidade. As exceções serão

avaliadas quando apresentada legislaçáo especíÍica para o respectivo documento

2.12\ A nâo apresentaÉo de qualqueÍ documento relacionado nos itens anteÍiores

ou a sua apresentação em desacordo com a forma, prazo de validade e quantidades

estipuladas, implicará na automática inabilitação do licitantê

DA HABILITACÃo - Envelooe í

Para a habilitaçáo nesta licitaçáo, os licitantes deverão apresentar:3.1)

Fon€: 13 331$9292 E.mail: licitâcâo@b€ÍQrev.6p.gov.br
4

Sêdê: Ruâ Raíâol Costábile, 506,C€nlÍo, BeÍtioga SP, CEPI 11 2*2*



ú,.d;a,a /" @""*:1a,, - 8"-./1"' &-',";1,,"*

BERTPREV
%dll""" l* o'/í" it7"- 1" %,,tt f

ESTAOO DE SÂO PAULO

"Noss( MtssÁo É c{nAly7ú paRÍE oto sEU FUruRo"

3.í .1 ) 9a_!êqliteç3o_i.u!íC!Ei

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por

açóes, acompanhado de documentos de eleiÉo de seus administradores:

b) lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de

prova de diretoria em exercício;

c) Decreto de autorizaçáo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira

em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autoízaçáo para Íuncionamento

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

d) DeclaÍaÉo de que nas atividades do licitante não há realizaÉo de trabalho

notumo, perigoso ou insalubre por menoÍes dê í8 (dezoito) anos, nem a

realizaçâo de qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na

condiçáo de aprendiz, a paíir de 14 (quatoze) anos, segundo determina o inciso

)«Xlll do art. 70 da ConstituiÉo Federal, conforme modelo constante no Anexo ll

deste convate.

e) Declaração Íirmada pelo representante legal do licitante de que inexistem fatos

impeditivos à habilitaçáo e contratação com a Administração Pública,

especialmente penalidades de suspensáo do direito de licitar e a declaraçáo de

inidoneidadê, previstas no aÍtigo 87, lll e lV da Lei 8.ôô6/93, bem como que náo

há no quadro de pessoal do licitante servidor público municipal de Bertioga,

conforme Anexo lll.

\À,

S€do Rua Relaêl Coslábilê, 596,CenlÍo, Bêniooâ SP, CEP: 11.2í].258
Fone: í 3 «l199292 E-mail: licitâcao@b€rtsrêv.§p.gov.br
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3.í.2) Da requladdedo Íi3cal e tIabalhiste:

a) Prova de inscÍiÉo no Cadastro Necionalda Pessoa Juídica (CNPJ);

b) Prova de inscriÉo no CadastÍo de Contribuintes Estadual ou Municipal, se

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de

atividade e compativel com o objeto contratual;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (tributos adminislrados pela

SecÍetaÍia da Receita Federal do Brasil e Dívida Ativa da Uniáo), mediante

apresentaÉo da Certidáo Conjunta Negativa ou Certidáo Conjunta Positiva com

Efeitos de Negativa, conforme legislaÉo própria;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sêde do licitante,

ou outra equivalente na forma da lei:

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,

ou outra equivalente na forma da lei;

D Cêrtidào Negativa de Oébito (CND) ou Certidáo Positiva de Débito com Efeitos dê

Nêgativa (CPD-EN) do lnstituto Nacional do Seguro Social - INSS, conforme

legislaçâo própria;

g) Cerlificâdo de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),

conformê legislaçáo própria.

h) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho'

mediante a apresentaçáo de certidâo negativa, nos termos do Titulo Vll-A da

Lêi notid

maio de 1943
Sedê: Rua Raíeel Costâbrle, 596,C€ntÍo, Bertroga SP , CEPI 11 -250-258

Fon6: 13 331S9292 E.maill licrtacâo@berlpÍov.sp.gov.br
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3.'1.2.1) Conforme previsto no art. 43 da Lei Complementar federal no 123106, as

microempresas e empresas de pequêno porte dêveráo apresentar toda

documentaçáo exigida para eÍeito de compÍovaçáo de regularidade fiscal, mesmo

que esta apresente alguma restrição.

3.1.2.2\ - coNDlçÃo DE PARTICIPAçÃO DA MICROEMPRESA E

ÉMPRESA DE PEQUENO PORTE:

3.1.2.2.1) A microempresa e empresâ de pequeno porte deverá

apresentar toda a documentaÉo exigida no item 3.1.2, inclusive para efeito de

comprovação de regularidade Íiscal, mesmo que apresente alguma restriçáo

3.1.2.2.2) Havendo alguma restriçáo na comprovaçáo da

regularidade fiscal, será assegurado à microempresa ou empresa de pêqueno

porte o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentaçáo das competentes

certidÕes negativas de débito, ou positivas com efeito de negativas O início do

prazo se daÍá no momento em que a empresa for declarada vencedora do cêrtame,

e poderá ser prorrogado poÍ igual período a critério da administraÉo, desde que

solicitado por escrito pela licitante declarada vencedora.

3.'1.2.2.31 A náo apresentaçáo da documentaçào no prazo

mencionado no item 3.'1.2.2.1 implicará na decadência do direito à contrataçâo,

sendo facultado à AdministraÉo convocar as empresâs licitantes remanescentes,

na sua oÍdem de classiÍicâÉo, para assinatuÍa do contrato

3.í.3I Da oual tácnica:

Sede: Rue Rafâêl Costábile, 596,Centro, Berlioga SP, CEP: 11.250_258
Fon€: 13 331S9292 E-mait licitacao@b€rtprev.§p.gov br
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3.1.3.1 - Comprovação de Cadastro da Licitante junto à Comissào de Valores

Mobitiários (cvM) ÚNlcA E ExcLUSIvAiiENTE como CONSULTOR DE VALORES

MOBILIÁR|OS, a ser veriÍicado.iunto ao endereço elelrônico da CVM na lnternet;

Observaçáo: A comprovaçáo da referida habilitação, pode ser obtida no seguinte

link: @

ou seguindo os seguintês passos:

(a) Entrar no site www.cvm.qov.bÍ;

(b) lnformaçóes de Regulados (canto esquerdo do site);

(c) Cadastro Geral da CVlú;

(d) Cadastro Geral de Regulados;

(e) Digitar o CNPJ da Empresa e consultar'

3.1.3.2- Comprovaçáo dê CadasÍo do Responsável Técnico da

Licitante (o Responsável Técnico tem que estar devidamente

especificado no Contrato Social da empresa Licitante como sendo

o Responsável Técnico pela prestaÉo de serviços de Consultoria

de Valores Mobiliários) junto à Comissâo de Valores Mobiliários

(CVM), a ser veriÍicâdo junto ao enderego eletrônico da CVM na

lnternet:

Observaçáo: A comprovaÉo da referida habilitaçáo, pode ser

obtida no sêguinte link: htto://sistomas.cvm.qov'br/?CadGerel

Ou seguindo os seguintes Passos:

(0 Entrar no site u4u{jy!849!LbI;
(g) lnformaçÕes de Regulados (canto esquerdo do sitê);

(h) CadastÍo Geral da CVM;

S€de Ruâ Rahêl Co§tábilê, 596,Cenlro, 8eíioga SP, CEP: 11 .25G258
Fone: 13 331$9292 E-mail licitscáo@bertpíêv.sp-gov.bÍ

I
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(i) Cadastro Geral de Regulados;

(j) Digitar o CPF da Responsável Técnico e consultaÍ

3.1.3.3 - Comprovação do Objeto Social: A êmpresa licitante deveÍá

possuir como atividade primária ou secundária de seu objeto

social: ÁÍividades de consultoia em gestão empresa,ial' qre

corresponde ao CNAE 70204100 ou Agentes dê lnvêstimentoa

êm Aplicaçõe3 Financeiras, que @rresponde ao CNAE 6612-

6/05.

3.í.4) Da oualificacão econômico-Íinanceira:

a) certidáo negativa de falência, recuperaÉo judiciel ou insolvência civil'

expedida pelo distribuidor da sede do licitante, no pÍazo máximo de até 60

(sessenta) dias úteis anteriores à data prevista no preâmbulo destê convite para

a entrega dos envelopes.

3.2) Os documentos necessários âo credenciamento e à habilitaçáo poderáo ser

apresentados em original, poÍ cópia autenticada por tabeliáo ou publicaÉo em

órgão de imprensa oficial. Os documentos e/ou cópias deveráo estar em pêrfeitas

condiçóes de legibilidade e entendimento. Íicando juntados ao Íespectivo processo

administrâtivo, sendo vedada sua retirada ou substituiçáo

3.3) Os documentos e/ou cerlidões compÍobatórios de regularidade ou de

inexistência de débito deveÍáo estar no prazo de validade neles consignados Na

falta desta informação, seráo considêrados válidos por 90 dias, contados inclusive

da emissáo, aprovaÉo ou data de assinatuÍa da autoridade. As exceçÕes

avaliadas quando anexada legislação especÍfica pâra o respectivo documento

Sêcle, Rua Rafâêl Costrábilê, 596,Centm, geíiogâ SP, CEP: 1'1 250258
Fone: 13 3319-9292 E-mail: licilacao@bodPrev.sp gov.br
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3.4) A náo apresentaçáo de qualquer documento relacionado nos itens anteriores

ou a sua aplesentação em desacordo com a forma, prazo de validade e

quantidades estipuladas, implicaÍá na automática inabilitaçáo do licitante.

4) DAS PROPOSTAS

4.1) As propostas deveráo ser apresentadas nos Envelopes 02 e 03, na forma

prevista no item 2.8 e deveráo:

4.1.1) ser redigidas em língua portuguesa, salvo quanto a expressóes

técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, entrelinhas ou rasuras, em

papel contendo o timbre da empresa, endereço completo, número de telefone,

endereço elêtrônico e a refeÍência a esta licitação;

4.1.2) ser entregues no local, dia e horário estabelecidos neste convite;

4.1.3) conter índice remissivo, páginas numeradas sequencialmente,

rubricadas em todas as folhas e assinadas em sua parte Íinal pelo representante

legaldo licitante;

4.1.4) ter indicaçáo de que o prazo de validade náo será inferior a 60

dias, contados da data marcâda para o seu recebimenlo, Íicando estabelecido que

na omissão sêrá considerado esse prazo.

4.2) Seráo desclassificadas as propostas que desobedecerem às condições do

presente convite e/ou que apresentarem rasuras ou falhas que impossibilitem a sua

compreensáo.

Sede: Rue RaÍâêl Costábile, 596,Centro, Berliogâ SP, CEP: 11.25G258
Fone: 13 33199292 E-mail: licilâcao@be.tprev.sp.gov.br
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4.3) DA PROPOSTA TÉCNlcA - Envolope no 02 - a proposta técnica deveÍá

conter:

4.3.'l ) lndicaçáo de seu responsável técnico, com a comprovação da experiência na

prestaçào de seÍviços objeto dêste Convite, por meio da apresentaÉo do ato

constitutivo ou contrato social, devidamente registrado, acompanhado das

âlteraçÕes, de foÍma a permitir e conhecer o tempo de experiência da empÍesa na

prestaçáo dos serviços ora licitados. Náo seráo a@itas consolidagÕes.

4.3.2) Comprovação de conclusão de curso em nível superior, pós-graduaÉo'

mestÍado e/ou doutorado nas áreas de Economia, Administraçáo, Direito,

Engenharias, Estatística ou Ciências Atuariais.

4.3.3) Atestados de Capacidade Técnica fornecido por RPPS que a empresa

licitante tenha executado o Estudo de ÁLM (Asset Liability Management),limitado a

'15 (quinz6) eto3tados no totâ|. Cada atestado deverá êstaÍ acompanhado da cópia

autenticada do contrato Íirmado com o RPPS, que mnste a ElaboraÉo do estudo de

ALM.

4.4) DA PROPOSTA COMERCIAL - EnveloPe 3 - o preço oÍêrtado deverá levar

em conla a peridiocidade mensal do pagamento; expresso em reais; levar em

conta o prazo de 12 meses de contrataÉo; estaÍ composto do custo fixo

acrêscido de despesas que se fizerem nêcêssárias ao cumpÍimento do objeto

licitado.

4.5) DO JULGAMENTO E AVALIAçÃO DAS PROPOSTAS:

4.5.1) As propostas sêráo julgadas pelo critério de Técnica e PÍeço

Sede: Ruâ RaÍaêl Costátilê, 596,CeÍ llr, Bertioge SP, CEP: 11.25G258
Fone: 13 33199292 E-Ínâil: licrtacao@b6ÍtsÍev.sp.gov-bÍ
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4.5.2) Será desclassificada a proposla elaborada em desacordo com os termos

deste convite, que se oponha a qualquer dispositivo legal vigente ou que

contenha prêços acima do valor médio indicado, excessivos ou

manifestamente inexequíveis, preços simbólicos ou iÍrisórios, ou com valor

zero. Também náo seráo consideradas as propostas que impuserem

condiçÕes diferentes dâs dispostas no convile, que apresentaÍem

irregularidades ou defeilos capazes de dificultar o julgamento ou que náo

atenderem aos requisitos mínimos discriminados neste convite.

4.5.3) Será vencedora da licitação a licitante que obtiver maior somatória dos

índices Íinais (lF), apurados em conformidade com o critério de cálculos

para julgamento.

lF = lT + lP, onde lT = indice Técnico e

lP = indace de Preços

4.5.4) Será atribuído peso 6 (seis) para o indice técnico e peso 4 (quatro)

para o índice de pÍeço.

4.5.5) As propostas técnicas serão julgadâs tendo por base os seguintes

critérios

30 pontos

3 pontos

Item Descrição EspeciÍicaÇáo Pontos

Comprovaçáo de
experiência do

Responsável Técnico
na Prestâção de

Serviços de Consultoria
do Objeto deste edital
para RPPS (Regimes

Próprios de Previdência
Social).

1.'1. Comprovação através do Contrato
Social da empresa ou atestado de outra
em resa s Íior há '12 anos

1.2. ComprovaÇáo através do Contrato
Social da empresa ou atestado de outra
empresa superl or há '10 anos

5 pontos
1.3. Comprovação através do Contrato
Social da empresa ou atestado de outra
em resa su rior há I ânos

1.4. Comprovação através do ContÍato
Social da empresa ou âtestado de outra
em su erior há 6 anos

U
Sêder Rua RafaelCoslábile,596,CênlÍo, Benioga SP, CEP: 1'1 250_258

Fone: 13 3319-9292 E_mail: licitacao@beriprev.sp gov bÍ
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4.5.6) Na hipótese de empate ênlre duas ou mais propostas, a classiÍicaçáo
dar-se-á pelo maior lndice técnico; cáso persista o empate, será utilizado como
critêrio o menor preço ofertado e, caso ainda persista, adotar-se_á o sorteio.

5) CRITÉRIO DE CÁLCULOS PARA JULGAMENTO

5.1) O índice técnico será obtido pela somatória dos pontos
atribuídos na avaliaçáo técnica individual, dividido pela maior pontuaÉo das
pÍopostas avaliadas, conÍorme demonslrado pela fórmula:

lT= adeoontos individuâ I de cada ta x6
Maior pontuaÉo das propostas classiÍicadas

5.2) O indice de preço (lp) será obtido peta divisão do menor
preço dentre as propostas oferecidas, pelo individual de cada proposta conforme
demonstrado pela Íórmula:

lP= menor Dreco mensal das D classifi ü

2

Responsável Técnico:
Bacharelado, Pós-
Graduação e/ou

Mestrado em Economia,
Administração, Direito,

Engenharias, Estatistica
ou Ciências Atuariais.

Comprovação através de cópia
autenticada do (s) Diploma (s) (que

poderá ser verificado por meio do portal
eletrônico do Ministéno da Educ€çáo).

30 pontos por
tltulo

3

Atestados de
Capacidade Técnica

tomecido por RPPS que
a emprese licitante
tenha execulado o

Estudo de ÁLM (Ásset
Li abil ity M an age me nt\,
limltado a í5 (quinzê)

atostados no totâ|.

6.í - Atestado fomecido por RPPS com
Patrimônio Líquido maior que Rg

450.000.000,01 (quatÍocentos e cinquenta
milhóes de Reais e um centavo )

30 pontos por
atestado

6.2. Atestado Íomecido por RPPS com
Patrimônio Líquido menor ou igual a

450.000.000,00 (quatrocenlos e cinquenta
milhóes de Reais).

5 pontos por
atestado

Sede: Rue Rafael Costábitê,
Fone í3 33199292

13
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Preço mensal da proposta em exame

6) DA DEF|NTçÀO DA PROPOSTA VENCEDORÂ

Será declarada vênc€dora a licitante que obtiver a maior pontuação com a
soma dos pontos obtidos na Proposta Técnica e 08 pontos obtidos na proposta

Comercial (lF - itêm 4.5.3).

7) DO RECEBIMENTO DO§ ENVELOPES í - CREDENCIAMENTO E

HABILITAçÃO; 2 - PROPOSTA TÉCNICA E 3 - PROPOSTA COMERCIAL

7.1) Não seráo aceitos quaisquer documentos ou envelopes que sejam

encaminhados por e-mail ou que cheguem à Comissão Íora do horário contido no
preâmbulo paÍa recebimento.

7.2) A comissáo receberá todos os envelopes, procedendo a abeÍtura do envelope í
- credenciamento e habilitaçáo, chamando à mesa o representante legal para

apresentaçáo do seu documento de identidade.

7.3) Os documentos contidos no envelope .l - credênciamento e habiliteÉo serão
rubricados pelos representantes dos licitantes, facultando-lhes o seu exame,
registrando-se em ata as anotaçóes solicitadas.

7.4) O ênvelope 2 - proposta técnica seÍá Íubricado pela Comissão e pelos

representantes dos licitantes presentes e serão mantidos fechados até o julgamento

da habilitação

Fone: 13 3:líS9292 E-mail ticilecao@bê.tsÍêv.§p.gov bÍ
14

Sêde: Ruâ Râíâot CostÁbi lê, 596,C€ntÍo, Beíiiogâ SP, CEP: 1t 2SO-25E
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7.5) O resultado da habilitaçáo será divulgado na mesma reuniáo de recebimênto

dos envelopes, ou, a juízo da comissão, em data e hora, a serem informados por

aviso dirigido a cada licitante, para Íins de evênlual interposiÉo de recurso.

7.6) A abertura dos envelopes 2 - proposta técnica seÍá feita na mesma reuniáo de
abêrtura dos envelopes 'l - credenciamento e habilitaÉo, após a fasê de
habilitaÉo, caso náo haja recursos, ou em deta e hora a serem informados por

aviso dirigido a cada licitânte, também para Íins de eventual inteíposiçáo de recurso.

7.7) O mesmo procedimento dar-se-á para a abeÍtura do envelope 3 _ proposta
comercial, isto é, seÉ aberto na mesma reuniáo de abertura dos envelopes 2 _
proposta comercial, após a fase de julgamento das propostas técnicas, caso nâo
haja recursos, ou em data e hora a serem informados por aviso dirigido a cada
licilante, também para Íins de eventual interposiçáo de recurso.

7 8) As propostas técnica e comerciar seráo devorvidas intactas aos ricitantes que
não íorem habilitados, mediante recibo passado pelo Íêpresentante legal do licitante.
Em caso de falta de retirada pelo licitante, manteÍ_se_á em arquivo até 30 dias
corridos da data de encerramento da sessáo de abertura, sendo, após o prazo,
inutilizados.

7.9) As pÍopostas comerciais dos licitantes que nâo foram classificados na partê
lécnica pêrmanecêrão em poder da comissão até o Íinal do prazo para interposjção
de recurso e serão devolvidas na mesma forma do subilem anterior.

8) DOS RECURSOS AD |N|STRAT|VOS - Após cada fase de ticitaçáo, os autos
do respeclivo processo administrativo Íicam automaticamente com vistas aos
interessados, pelo prazo de 2 (dois) dias úteis, levando_se em @nta o disposto no
artigo 109 da Lei 8.666/93, com ênfâse ao seu s 60, ressalvada a desistência
expÍessa do licitante a quem assistia eventual direito de recorrer, ou o silêncio de

Sêdê: Rue Raíãel CostátÍlê
Fone: 13 33í9-9292

í5

596,CenlÍo
E-mail: licitacâo@bortprev.sp.gov bí

SP, CEP: 11.25G258Bênioga
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qualquer deles no momento em que deveÍiam maniÍestar esse inteÍesse, ou seja,

após a conclusáo de cada fase.

9) DÂ HOMOLOGAçÃO E ADJUDICAÇÃO

9.1) ConcluÍdo o iulgamento, com a adjudicação do objeto da licitaçáo ao

vencedor, o processo será remetido à autoridade superior para homologação do

resultado, cu.io rêsultado Íinal será publicado no Boletim OÍicial do Município de

Bertiogâ ( htto://vúvúw. bertiooa. sp

cidadao/comunicacâo/boletim-oficial).

9.2) O prazo para assinatuÍa do contÍato administrativo é prevista para ocorrer em

até 03 dias úteis, a contar da homologaÉo da licitaÉo.

10) DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AO ARTIGO 70 DA LEI

1O.52OIO2 E AO DECRETO UNICIPAL NO 2.2261'14 - DISPONiVEL EM

(http://www.bertiooa.sp.oov.bÍ/wpcontenuuploads/20í4lí í/BOM 639

WEBí.pdo.

10.'1) Ficará impedido de licitar e contratar com o BERTPREV, pelos prazos abaixo

previstos ou enquanto perduraÍem os motivos deteÍminantes da puniçâo aquelê que:

10.1.1) não celebrar o contrato ou deixar de manter a proposta ou lance no

prazo de validade - impedimento de licitar e contratar por 2 (dois) anos;

10.1.2) deixaÍ de entregar documenlo de habilitaÉo exigido para o certame

impedimento de licitar e contratar por 2 (dois) anos;

10.1.3) apresentar documentaÉo falsa exigida paÍa o certame, Íraudar na

execuÉo do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometeÍ fraude fiscal:

impedimento de licitar e contratar por 5 (cinco) anosl
Sede; Ruâ Râreel Co€táttile, 506,CêntÍo, BeÍt€a SP , CEP, 11 .25ç25lJ

Foner 13 3319-9292 E-mail licilacáo@benprêv.sp.gov.br
í6
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'10.1.4) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, pela

recusa em assinar o contrato, no prazo estabelecido pelo item 9,2.

'10.2) A aplicação da penalidade capitulada no subitêm anterior náo impossibilitará a

incidência das demais cominaçÕes legais contempladas pela Lei 8.666/93.

11) DtSPOS|çÕES GERAIS.

11.1) Nào seráo admitidas declaraçÕes posteriores à abertura das propostas, aceÍca

de desconhecimento de fatos, no todo ou em parte, que dificultem ou impossibilitem

o julgamento.

1í.2) É facultada à Comissão ou à autoridade superior, em qualquer fase da

licitaçáo, a promoção de diligências destinadas a esclarêcer ou a complementar a

instrução do processo.

1'1.2.1) A Comissão poderá solicitar a demonstraÉo da platiafoÍma eletrônica

descrita no Anexo l, crm simulaÉo de utilização, para constatar o seu fiel

atendimento às exigências do presente convite.

11.3) Decairá do direito de impugnar os termos do presente convite peÍante o

BERTPREV o licitante que não o fizeÍ até o segundo dia útil que antecedeÍ a

abertura das propostas, nos termos do aÍtigo 4'1, § 20 da Lei 8.666/93. Náo

impugnado o convite, preclui toda a metéria nele conslantê.

'l 1.4) Após a Íase de habilitação, náo cabe desistência da proposta, salvo poÍ motivo

justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela comissão.

rÀ
Sedê: Ruã Raíaêl CostátÍle, 596,CêÍrtro, Benioga SP, CEP: 11.25G250

Fone: 13 331$9292 E-mâil: licitacáo@beíprêv.sp.gov.br
17
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'l í .5) Fice assegurado ao BERTPREV o direito de transferir a presente licitaÉo,

sem que, em deconência dessa medida, tenham os paÍticipantes direito à

indenização, compensaçáo ou reclamação de qualquer natureza.

11.6) A assinâtura do contrato administrativo é prevista para ocorrer no dia

24t08t19..

1'1.7) As dúvidas e os casos omissos, quando apresentados por escrito, serão

solucionados pela Comissáo de Licitaçoes, em sua sede.

Bertioga, 12 de julho de 2019

WALDEMAR CESAR ES DE ANDRADE
PÍesidonb do BERTPREV

Sedê: Rue Rafeel Costárile, 596,Cêntro, Eertogâ Sp, CEp: t t.25o-25a
Fonê: 13 331$9292 E-mail: lic acâo@beíprev.sp.gov.b.
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ANEXO I DA L|C|TAÇÃO 04/í9 - CONVITE 01/í9 - BERTPREV

OBJETO

'l) Os serviços a serem executados são

a) Análise das aplicâçôes dos recursos Íinanceiros do BERTPREV, com

emissào de relatórios mensais de análise de risco de mercado, de

desempenho dos veículos de investimento e de enquadramento perante a

Resolução BACEN 3.922110 ou outra que vier a substitui-la;

b) Elaboraçáo anual da Politica de lnvestimentos, exigida pela citada

Resolução ou outra que vier a substituí-la;

c) ElaboÍação de Relatórios Trimestrais e Semestrais, exigidos pela citada

Resolução ou oúra que vieÍ a substituí-la;

d) Elaboraçáo do ALM - Asset Liability Management - deve incluir a

alocaçáo ideal dos ativos através da constÍuÉo da fronteira de Markowitz

e a modêlagem de fluxo de caixa, com indicaÉo dos vértices de títulos

públicos federais para seÍem adquiridos, fÍênte ao passivo do RPPS, em

consonância com a Resolução CMN no 3.92210 e alteraçôes posteriores,

e as normas da Secretaria de Previdência, do Ministério da Economia,

provendo subsidios ao conlrole de liquidêz e alocaçáo eÍiciente dos ativos,

a fim de evidenciar a capacidade do BERTPREV em cumprir os

compÍomissos assumidos perante os beneÍiciários do Plano de Benefícios,

com base nas premissas utilizadas;

e) Produzir relatórios necessários ao atendimento do PRÓ-GESTÃO;

f) ElaboraÉo de relatórios sobre o panorama econômico.

2) Como ferramenta da consultoria a ser fornecida, disponibilização de

platafoÍma eletrônica, acesso pela INTERNET, que contenha, no minimo:

Sede: Ruâ Râfael Costábile, 596,CenlÍo, Berliogâ S? , CEP: 11 .2*258
Fone 13 33199292 E-mail: licilecao@b€rlpÍev. sp gov. bÍ
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a) Enquadramento das aplicações nos segmentos e artigos da Resoluçào CMN no

3.922l'10, ou outía que vieí a substituí-la, e frente aos limites definidos na política de

lnvestimentos, com emissáo de alerta em câsos de desenquadramento;

b) Rentabilidade individual e compaEtiva - benchmaÍks - das aplicaçÕes financeiras

de forma a identificer desempenhos insetisfatórios;

c) Análise de risco da carteira dos fundos de investimentosl

d) Marcâçáo a Mercado da carteira de Títulos Públicos Federais, identificândo-se

oportunidades de compra e venda;

e) Marcaçáo na Curva da carteira de Títulos públicos Federais;

f) Concentraçáo dos investimentos por instituiçáo financeira;

g) Taxa de administraçáo por fundo de investimento, possibilitando análise
comparativa;

h) Quantidade de cotistas por fundo de investimento que compôe a cârteira;

i) Rentabilidade da carteira após as movimentaçôes mensais, disponibilizada
mensalmente e cumulativamente no decorrer do ano em exercicio,
comparativamente à meta atuarial;

j) Gráfico comparativo de rcntabilidade e íscos dos fundos de investimentos;
k) lnformaçóes dos investimentos pare preenchimento do cadastro mensal e
geraçáo de arquivos necessários para envio automático no portal do antigo MpS _
'CADPREV'ou outro que vier a substitul-loi

l) Disponibilizar arquivo compatível para atendimento das obrigaçóes AUDESP,
provindas do TCE/SP.

3) Contato direlo com os consultores, à distância ou com a realização de, no
mínimo,4 visitas anuais à sêde do CONTRATANTE, para Íins de reuniáo com o
Conselho Administrativo ou outro órgão de deliberaÉo a@rca dos investimentos,
para análise de mercado e posiçáo da carteira a cada fechamento de trimestre.

596,CêntÍo, B€diogâ SP, CEP: 1j.25G259
E-mait licilác€o@b€ÍFrev sp.gov.br
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Sêde: Ruâ Rafeel Côstábilê
Fone: 13 33199292

20
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ANEXO il DA L|C|TAçAO 04/19 - CONVTTE 0í/19 - BERTPREV

1) MODELO DE CREOENCIAL

(Usar papel timbrado da empresa)

Comissâo de Licitação do BERTPREV
Bertioga SP.

Pela presente, o licitante
credencia

portador(e) da Caíeira
expedida pelo(a) _, CpF no

Nome e assinatura do representante legal da empresa licitente

, CNPJ no

CNPJ
o(a)

Sr.(a)
de ldentidade no

para represenlá-la em todos os atos e reuniÕes relativos tlicitação No
04/19, na modalidade CONVTTE N. 0,1Í9- BERTPREV, íicando autorizado(a) a assinár atas,
rubricar documentaçóes e propostas de licitantes, assinar e apresentài impugnaçOes,
recursos e conlestaçôes, renunclar ao direito de recurso, rec€ber intimaçóes e Áoúcaçaei
e, enfim, praticar todos os atos inerentes à referida licitaçâo.
Locale dala.

2) DECLARAçÃO DE CUMPRTMENTO DO _D|SPOSTO NO tNCtSO XXXu, ART.
70, DA CONST|TU|çÃO FEDERAL

(Usar papel timbÍado da empresa)

O Licitante
sed
(endereço completo), dectara, sob as penas da lei, que não há na mesma realização de
trabalho notumo, perigoso ou insalubre por menores de '18 anos nem a Íealização dequalquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condiçáo de aprendiz, apartir de qualorze anos, na forma da le
Local e data.

(Nome , cargo e assindtu,a do represeúante legal ou procurador)

S€de: Rua Reíaêl Costábilê, 596,Centro, Beítioga Sp, CEpi 1t.2SO-259
Fone: 13 331$9292 E-mait: ticitac€o@berFíev.sp.gov.br
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ANEXO il DA L|C|TAçÃO 04/í9 - CONVTTE 0í/19 - BERTPREV

(Usar papeltimbrado da empresa)

O licitante inscÍito no CNPJ no com

domicílio (ou sede) na cidade de Estado

endereço através de seu represêntante legal

inscrito no CPF sob no

DECLARA, sob as penas da lei e para os fins de participaÉo no proc€dimento licitatório no

04/19, na modalidade Convite 0't/19 - BERTPREV, que, até esta data, INEXISTEÚ FATOS

rÍúPEDtTtVOS DE HAB|L|TAçÃO E CONTRATAçÃO COit A ADiflNtSTRAçÃO
PÚBLICA, especialmente penalidades de suspensáo do direito de licitar e a decleração de
inidoneidade, previstas no aÍtigo 87, lll e lV da Lei 8.666/93, e que está ciente da
obrigatoriedade de declerar ocorrências posteriores.

Por fim, DECLARA que nâo há em seu quadro de pessoal servidor público municipal, em
funçóes de dirêção, por vedaçáo contida no artigo 97, V I da Lei Municipet 129/95.

Por ser verdade, Íirmamos a presente declaraÉo.

Local e data

Assinatura

Nome do Licitante ou Representante Legal

Sede: Rue R

22

aía6l Costábilo, 596,C€ntro, BêÍtoge Sp, CEp: 11.250-258
13 33199292 E-mêil: licilâc€o@bêrtprev.sp gov.br

Ê



BERTPREV

oí,raza /. ?*u/a,-b 8r-"//* 8.,,,/",.'
%dA* /, o,//,,*t7"A /. '%""rbf

ESTADO DE SÃO PAULO

"NossÀ MtssÁo É cÀnÀ nn parE @ sEU a,nmo"

ANEXO tV DA L|CTTAçÃO OUí9 - CONVTTE Oí/í9 BERTPREV

i,IINUTA CONTRATUAL

"CONTRATO DE PRESTAçAÓ DE SERVIÇOS
DE CONSULTORIA DE VALORES MOBILÁRIOS
QUE ENTRE SI CELEBRAM O II{STITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLIcos Do MUNICíPIo DE BERTIoGA -
BERTPREV E
DECI-ARA "

COMO ADIANTE

PoÍ este instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado como
CONTRATANTE e assim simplesmente denominado de ora em diante , o
INSTITUTO DE PREVIDÊNC|A SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
iluNlcíPto DE BERTTOGA - BERTPREV, com sede à R. Rafaet costábite, 596, Jd.
Lido, cidade de Bêrtioga, Eslado de São paulo, inscrito no CNPJ sob o no

02.581.34310001-12, representado neste alo por seu presidente WALDEMAR
CESAR RODRIGUES DE ANDRADE, presidentê da Autarquia, brasiteiro, casado,
portador da cédula de identidade RG no. 14,í2338ô e CpF no 066.759.908_88 ,

residente e domiciliado na Rua SATURNTNO DE BRITO, 283, Marapé, Santos Sp e
de outro lado como CONTRATADA a empresa inscrita no
CNPJ/CPFSob o no _, sediada à _, neste ato

ê CPF residente e domiciliado à rua

têm entÍe si, .iusto e contratado, a pÍestaÉo de
serviços de consultoria de valores mobiliários, com base nas disposições contidas
na Lei no 8666 de 21 de junho de í993, a qual se suboÍdinam as partes, confoÍme
processo âdministrativo no 120/19 - BERTPREV, regida pelas seguintes cláusulas:

representada por

portador do RG

CLÁUSULA PRIiIEIRA - DO OBJETO

(nome completo) (nacionatidade), (estado civil),

Sêde: Rue Raí661 CostátÍle
Fone: í3 331S9292
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O objeto do pÍesente contrato é de consultorie de valores mobiliários,

nos exatos termos do Anexo lda L|C|TAÇÁO No 04/19 CONVITE No 01/19, que passa

a integrer o presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA- DO REGIME DE EXECUçÂO

í. O Objeto deste contrato será Íealizado por execução indireta, por preço

mensal

%dll,,, A a,/í,"*uV,a /" %",a.g
EsraDo DE sÃo PAULo

"NOSSA M,SSÁO É Gr'úAN7rA pARfE OO 3ÉU ruruRo.

2 Ficará a cargo do CONTRATANTE a fiscalizaçáo dos serviços contratados,
podendo a seu exclusivo critério, completáJa poÍ gerenciamento, através de
empresa especializada ê concluir pelo recêbimento, ou rejeigáo, no todo ou em
parle, aplicando-se nessa última hipótese (rejeiçâo dos serviços), à
CONTRATADA, as sanções pÍevislas para os casos de inadimplemento.

A Íiscalização por parte do CONTRATANTE náo eximirá a CONTRATADA das
responsabilidades previstas no Código Civil e danos que vier causar ao
CONTRATANTE, poÍ culpe ou dolo de seus funcionários ou de pÍepostos na
execuÉo do contrato.

1. Os serviços serão iniciados pela CONTRATADA somente após a assinatura do
contrato

5. A administraÉo fiscalizará obrigatoriamente a execução do serviço contratado,
a Íim de verificar se no seu desenvolvlmênto eslão sendo observadas as
especificaçôes e demais requisitos previslos no contrato, reservando_se o
direito de rêjeitar os que, a seu critério, náo forem considerados satisÍatórios.

Qualquer falha na execução em que os serviços êstejam fora des
especificaçóes, deverá a CONTRÂTADA ser notificada para que regularize

3.

6

596,Centro, Boúog6 SP, CEP 112*2*
E-mâil: Ícilaceo@bertsrôv.sp.gov.bÍ

Sede Rua Râíâ€l Co8tátÍlê,
Fon€: 13 331$9292
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7

esses serviços, sob pena de, não fazendo, ser declarada inidônea, sem

prejuízo das demais penalidades.

A CONTRATADA deverá adolar medidas, precauçÕes e cuidados tendentes a

evitar danos mateÍiais e pessoais a seus funcionários. a seus propostos e a
terceiros, pelos quais será inteira responsável, assim como pelos encargos

trabalhistas e seguros.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PAGAiTENTo

Os serviços constantes do presente contrato serão pagos, mensalmente, até o
dia 05 (cinco) do mês seguinte ao da prestação do serviço, mediante a
aprêsentaÉo da Nota Fiscâl Fatura, acompanhada de declaraçáo de
regularidade Íiscal e o respectivo boleto bancário.

CúUSULA QUARTA - Do PREço

O preço mensal para a prestaÉo dos seÍviços será de R$

1

1

2 Nos valores acima já estão inclusos todos os custos diretos, indiretos e
benefícios necessários à perfêita execução do objeto.

3. OcoÍrendo a suspensáo da prestaçáo do serviço por qualquer razáo, a
remuneraçáo relativa àquele serviço será proporcional ao perÍodo em que o mesmo
Íoi prestado.

4. Na hipótese de atraso no pagamento, total ou parcial dos valores devidos pelo

CONTRATANTE à CONTRATADA, os montantes em atraso deverão ser acresc

Seder Rua Raíael Coslábilq 5S6,CêntÍo, Bêrüoge SP, CEP: 1í 250"2fÉ
E-mail: licilâcao@údprêv.sp.gov.brFone: 13 331S.9292
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de juros compensatóÍios à razão de 1o/o (um poÍ cento) ao mês, sobre os valores

corrigidos pelo IPCA, bem como multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o
valor total em atraso.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO

O pÍazo do presente contrato será de í2 (doze meses), a contaÍ da assinatura,
podêndo ser renovado, até pelo mesmo período, mediante termo expresso, nos
exetos termos da Lei 8.666/93 e a modalidade licitatória adotada _ convite.

Havendo prorrogaÉo contratual, poderá ocorrer reajuste do pÍeço baseado na
varieÉo do IPCA do período.

CúUSULA sExTA - Dos REcuRsos

As despesas decorrentes da execução do presente contrato correráo por contia da
dotação orçamentária 3.3.90.35.01

cúusulA sÉflMA - DAs oBRtcAÇÕEs coMu s Às pARTEs

í. Cada parte obdga-se a manter sigilo a Íespeito de qualquer inÍormaçáo
conÍidencial, de titularidade da outra parte, que venha a Íeceber em decorrência da
prestação dos serviços realizados no âmbito do presente contrato, sendo que, para
a execução, tais inÍormações poderâo ser disponibilizadas a empregados,
prepostos, consultores ou pesquisadores das partes, respondendo câda parte
perante a outra pelos atos de destâs pessoas, no que tange ao devêr do sigilo.

2. Todas as comunicaçóes rêlacionadas eos seÍviços prestados deveráo ser
obrigatoriamente encaminhadas aos fones e e.mails especilicados abaixo, ficando
responsáveis pelos aspectos tácnico3 do contrato: pela CONTRATADA,

596,CenlÍo, Berlioge SP, CEp: 1t 2SG25a
E-mâil: licilacâo@be.tprev.sp.gov.br

Sêde: Ruã Raíeel Costábitê
Fone: 13 331$.9292

26
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seguinte consultoÍ: SÍ

Pela CONTRATADA: Sr. 

--
endereço da empresa já indicado.

@dll,,* l" o,/k 
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e-mail Fone _; e

fone:

pelo CONTRATANTE: Sr. Alexandre Hope Herrera; e.mail
alêxandre@bertprev.sp.gov.br, fone: ,13 3319-9293; endereço dâ sede já indicado.

E polos aspêctos comêÍciais:

e-mail

Pelo CONTRATANTE: Sr. phelippe Santos Bom Sussesso: e.mait:
phelippe@bertprev.sp.gov,br e adm@beÍtprev.sp.gov.br;fone/Íax: 13 3319_
9298: endereço da sede já indicado.

3. Caso qualquer das partes, em benêflcio da outra, peÍmita, ainda que por
omissâo, a inobservância, no todo ou em padê, de qualquer das cláusulas e
condiçôes 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
tolerância houvesse ocorÍido.

CLÁUSULA OITAVA

CONTRATADA.

DAS OBRIGAçÓES DO CONTRATANTE E DA

CONTRATANTE:

í. Fornecer à CONTRATADA as informaçÕes necessárias à reatizaÉo dâs
análises e confecçào de relatódos, inclusive, quando for o caso, a composiçáo de
suas carteiÍas abertas, nos padróês definidos pela CONTRATADA;

2 Enviar à CONTRATADA as informações prcvistas no item anterior, por meio
eletrônico

Sôder Ruâ Râfe6t Coslábite
Fone: 13 1(}1S9292
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3. EscolheÍ e responsabilizar-se pelos seus técnicos designados para

encaminhamento das informações à CONTRÂTADA e análise dos relatÓrios por ela

gerados;

4. Manter os padrôes de qualidade e metodologias especlficas, adequando-se

às alterações que devam ser introduzidas, por razóes de ordem técnica ("up grade"),

de mercado ou derivada de nova rêgulamentaÉo do setoÍ;

5. Decidir sobre os investimentos a seÍem realizados, ainda que tais decisões

se.iam fruto ou náo de informaçóes obtidas por meio da CONTRATADA.

CONTRATADA:

í, Envidar seus melhores esforços na prestação dos serviços;

2. Efetuar as análises solicitadas pelo CONTRATANTE, de acordo com o

previslo no presente contralo;

3, Manter os padrÕes de quelidade e metodologias específicas, infoÍmando

previamente qualquer alteraÉo que deve seÍ introduzida por razôes de ordem

técnica ('up grade'), dê mercado ou derivada de nova regulamentação do setor;

4. Na hipótese de afteraÉo das metodologias utilizadas, oferecer, caso seja

necessário, material para tÍeinamento adicional ao pessoal técnico do

CONTRATANTE;

5. Utilizar sistemas de comunicaÉo e processamento das informaçÕês seguros,

que prêservem a confidencialidade das informaçóes individuais recebidas e

S6de: Ruã Refael Co6tátiile, 5S,Cê ro, BeÍriogâ SP, CEP: 11.25G258
Fonê: í3 «}1$9292 E-mail: licúcâo@b€rFrev.Bp.gov.bÍ
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processadas, @m base em padrÕ€s noÍmalmente aceitos no mercado ou pelas

partes;

6. Suspender ou interÍomper os seÍviços, em caso do CONTRATANTE valer-se

dos relatórios fornecidos como recomendaçáo de compÍa ou alienação de ativos ou

tealizaçâo de investimento; garantia de mmpoÍtamento futuro ou desempenho de

ativos e/ou Instituiçóes Íinanceiras;

7. lnicier imediatamente estudos e procedimentos destinados a contomar

qualquer problema detectado na prestaçâo dos serviços;

8. Utilizar metodologias e critérios baseados em sêries de desempenho histórico

dos ativos e/ou instituições analisadas.

CúUSULA NoNA - REscIsÂo, REcoNHEcIiiENTo Dos DIREIToS Do
CONTRATANTE e PENALIDADES:

9.í - O pÍesente Contrato poderá ser rescindido, nos teÍmos do artigo 77 e seguinte

da Lei Federal n..8.6ô6/93, ficando rôconhecidos os direitos do CONTRATANTE

dali oriundos, pelos seguintes motivos:

9.í.'l - lnadimplência de Cláusula contratual;

9.'1.2 - lnobserváncia de especiÍicações

CONTRATANTE;

recomendaçóes fornecidas pela

9.'1.3 - lnteÍrupçâo da consultoria e da platiafoÍma elelrônica por exclusiva

responsabilidadê da CONTRATADA, sem justificativa apresentada e aceita pela

CONTRATANTE:

9.1.4 - Liquidação.iudicial ou extrajudicial, concordata ou falência da CONTRATADA;

Sede: Rua RâíâelCostáhl€, 596,ContÍo, Bê o€E SP, CEP| tl 25G258
Fone: í3 3319-9292 E-meil: licrtâcso@be.tprev.6p.gov.br
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9.1.5 - Cessão, transferência ou subcontrataçào, no todo ou em parte, do obieto
deste contrato;

9.í.6 - A CONTRATADA náo mânter durante loda a execução contratual as
condiçóes exigidas no momento da licitaçáo.

9.2 - A Íescisáo seÉ pÍecedida de comunicaÉo de umas das partes à outra,
Íixandc.lhe o prazo de í0 (dez) dias para defesa, providências corretivas ou para
regularização dos débitos.

9.3 - Decorrido o pÍazo referido no item anterior sem comprovação da adoçào da
providência pertinente, eslará o ajuste rescindindo de pleno direito independente de
notificâÉo ou de qualquer outÍa medida, cessando de imediato a locaçâo.

9.4 - O descumprimento lotal ou parcial das obrigaçóes assumidas pela contratada,

3.il1r., /" a,4,-"dli- /" %""t;,y-
EsTAoo DE sÂo PAULo

"NOSSAMISSÁO É CARANflN PARÍE DO SEU FUruRO"

sem justificativa aceita peto BERTPREV,

peíinentes, em especial o

resguardados os preceitos legais

Oecreto Municipat 2.226t14
a bÍ sD ou

outro que vier a substiluí-lo, poderá acarrêtar as seguintes sançõês,
a) Adveíência;

b) Multa de mora, no percentual coÍrespondente a 0,3%, calculada sobre o vator
total da contrataÉo, por dia de inadimplência da execuçáo, até o 3Oo dia de
atraso, caracterizando inexecução parcial;

c) Multa compensatóÍia no percentual de 1Oolo (dez por cento), calculada sobre o
valor total estimado da contrataçáo, pela inadimplência além do prazo do
subitem anterior, carâcterizando inexecuçáo total do mesmo,
consequente cancelamênto do empenho ou documento equivalente;

com

Fone: 13 «)1$9292
30
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d) Suspensâo temporária de participar de licitação e impedimento de contrataÍ

com o BERTPREV, poÍ pÍazo de alé 2 (dois) anos;

e) DeclaraÉo de inidoneidade paÍa licitar ou contrataÍ com o BERTPREV,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçáo, ou até quê seja

promovida a reabilitaçáo perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o

BERTPREV pelos prêjuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanÉo

apliceda.

9.5) A aplicaÉo das sançÕes pÍêvistas neste contÍato náo exclui a possibilidade de

aplicaçáo de outras previstas na Lei 8.666/93, inclusive responsabilizaçáo da

contratada por eventuais perdas e danos causados ao BERTPREV ou a tercêiros a

ele vinculados.

9.6) O valor da multa aplicada, nos temos do inciso ll, será dôscontado do valoÍ da

garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela BERTPREV ou cobrado

judicialmente, sendo corrigida monetariamente, de conformidade com a variação do

IPCA, a partiÍ do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento. Se a multa

aplicada foÍ de valoÍ superior ao primeiro pagamento, o excesso também podeÉ seÍ

descontado do pagamento subsequente e assim sucessivamente.

9.7) As sançóes aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas

isoladas ou cumulativamente, sem prejuÍzo de outras medides cabÍveis.

9.8) A aplicaÉo da multa NÃO

a) lmpede o CONTRATANTE de rescindir unilateÍalmente o contÍatol

Ssde: Rue Rafeel Costábrle. 5g6,Cenlro, Bêíioga SP, CEP: 11.25G256
Fonê: 13 iX)1S9292 E-me : licitec€o@berlpíêv.sp.gov.br
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b) lmpedê a imposiÉo das penas de suspensáo temporária para participaí de

licitaçóes, de impedimento de contratar e de dêclaração de inidoneidade para

licitar ou contratarl

c) Prejudica a decadência do direito à contrataçáo, nem aplicação de outras

penalidades cabíveis;

d) Desobriga a CONTRATADA de reparar eventuais danos, perdas ou prejuízos

que por ação ou omissáo tênha causado;

9.9) As multas sáo autônomas, isto é, a aplicaçáo de uma não exclui a outra e seráo

calculadas, salvo exceçÕes, sobre o valor global do contrato.

9.í0) A contagem do período de atraso na execuçáo será Íealizada a partir do

primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o

cumprimento da obrigaçáo.

9.í í) A suspensáo temporáÍia impedirá a CONTRATADA de licitar e contratar com o

BERTPREV pelos seguintes prazos:

| - 6 (seis) meses, nos casos de:

a) aplicaçáo de duas penas de advertência, no pÍazo de 12 (doze) meses, sem

que a CONTRATADA tenha adotado as medidas corÍetivas no prazo

determinado pelo BERTPREV;

b) alteraçáo da qualidade do soítware locado, especialmente quanto à náo

atualizaçáo do mesmo frente aos dispositivos legais;

ll - 12 (doze) meses, nos casos de

a) retardamento imotivado da execuÉo

lll - 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de

\I-\
Sede: Ruâ Rafêêl Costábile, 596,Cêntro, Beúogâ SP, CEP: 11.250-258

Fone: 13 33199292 E-mailr licitacao@bertprev.sp.gov.br
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a) paralisaçáo da consultoria e/ou da plataforma eletrÔnica, sem justa

fundamentaÉo e prévia comunicaÉo à AdministraÉo;

b) sofrer condenaÉo dêfinitiva por praticar, poÍ meio doloso, Íraude Íiscal no

Íecolhimento de qualquer tributo.

9.í2) Será declarado inidÔneo, ficando impedido de licitar e contrateÍ com o

BERTPREV, por tempo indeterminado, a CONTRATADA. por:

| - náo regularizar a inadimplência contratual nos prazos estipulados anteÍioÍmente

ou

ll - demonstrar não possuir idonêidade para contratar com o BERTPREV, em virtude

de ato ilícito praticado.

9.13) A CONTRATADA reconhece expressamente os direitos do CONTRÂTANTE

em rescindir unilateralmente o presente contrato, nos termos dos artigos 77 e 78 da

Lei 8.ôô6/93.

cLÁusuLA DÉcIvtA - DA PUBLIGAçÃo Do coNTRAro

O CONTRATANTE providenciará a publicaÉo do resumo do pÍesente

contrato, conforme o disposto no Artigo n' 61, Parágrafo Único' da Lei no 8 666/93,

atualizada pela Lei no 8.883/94.

cúUSULA DÉCIMA.PRIUEIRA- DAS RESPONSABILIDADES

í. A CONTRATADA assume, @mo exclusivamente seus, os riscos e as despesas

decorrentes do transporte, de mateÍiais e equipamentos, necessáÍios à boa e

peÍfeita manutenção dos serviços. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e

pelo compoÍtamento de seus empregados, prêpostos ou subordinados' e ainda, por

quaisquer prejuízos que sejam causados ao CONTRATANTE ou a terceiros

Sede: RuB RáÍãel CoslÁbile, 5g6,CentÍD, Beíjoga SP, CEP: Í í 2*259
Fonê: 13 3319-9292 E-mêil: licitac€o@beÍlprev.sp.gov.br
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2. Os danos e prejulzos seráo ressarcidos ao CONTRATANTE no pÍazo máximo de

48 (quarenta e oito) horas, contado de notificação administrativa à CONTRATADA,

sob pena de multa.

3. O CONTRATANTE náo respondeÉ por quaisquer ônus, direitos ou

obrigaçôes vinculados à legislaÉo tributáíia, trabalhista, previdenciária ou

secuÍitária, e deconentes da execuçáo do presente contrato, cujo cumprimento e

Íesponsabilidade caberão exclusivamente à CONTRÂTADA.

4. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos

pela CONTRÂTADA com teÍ@iros, ainda que vinculados à execuÉo do presente

contrato, bem como por qualquer dano causado a teÍceiÍos em decorrência de ato

da CONTRÂTADA, de seus empregados, prepostos ou suboÍdinados.

CLAUSULA DÉCIXIA§EGUNDA- DA LEGISLAçÃO APLICÁVEL

O presente contrato regula-se pelas normas contidas na Lêi 8.666/93, pelos

preceitos de Direito Públim, aplicandc.lhe, ainda, supletivamente os princípios da

teoria geral dos contratos e disposiçóes de direito civil.

CLAUSULA DÉCIMA-TERCEIRÂ - DA ALTERAçÃO CONTRATUAL

Fica ajustado entre as partes que eventual supressáo ou aumenlo no objeto

contratado,em relação às atividades ora contÍatadas, nos limites previstos no artigo

65 da Lei 8666/93, bem como dentro dos limites da modalidade licitatória adotada.

Sede: Ruâ Rsfael Co€lábilo, 506,Conko, BêÍtiogá SP, CEP: 11.2í)-258
Fone:'13 33í9-9292 E-mâil: licilaceo@beÍtprev.sp.gov.br
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ESTADo DE sÃo PAULo

'NossA MEsÁo É oAnaNnR panÍE Dlo sEu FUruRo"

cLÁUSULA DÉcIi,A-QUARTA - FoRo

Fica eleito o Foro da Comarca de Bertioga SP,renunciando a qualquêr outro, por

mais privilegiado que seja, para dirimir eventuais dúvidas oriundas do presente

contrâto.

E, para firmeza e validade do que aquifimu estipulado, foi lavrado o pÍesente termo

em 03 (quatÍo) cópias de igual teor que, depois de lido e achado conforme, é

assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Bertioga, _de de 2019

WALDE AR CESÂR R, DE ANDRADE

BERTPREV

TESTEMUNHAS:

REP. I..EGAL DA CO]ÚÍRATADA

1 R.G

R.G2',)

Sedê: Ruâ Râíâel Co6láb e, 5€6,CêÍÍro, godio€E SP,CEP:11.2*2SA
Fone:'13 33í9-9292 E-meilt licitacâo@bertprêv.sp.gov.br
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