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NSTITUTO DE PREVIDÊNCIASOCIAL DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

CONTRATOADMINISTRATIVONº 012/CABOPREV/2021

REFERENTE. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE
TECNOLOGIA EM FINANÇAS, QUE ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, O INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO-
CABOBREV E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA
PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA
FINANCEIRA LTDA - EPP, NA FORMA QUE
SEGUEM:

O INSTITUTODEPREVIDÊNCIASOCIALDOSSERVIDORESDOMUNICÍPIODOCABO
DE SANTOAGOSTINHO,pessoa jurídica de direito público intemo,inscrito no CNPJ sob
o nº 07.738.191/0001-32, com sede na Rua José Plech Femandes, nº 27, Quadra 00, Lote
001, São Judas Tadeu, nesta cidade, neste ato representado por seu Gestor e Ordenador

de Despesas, Sr. JOSÉ ALBÉRICO SILVA RODRIGUES, brasileiro, solteiro, servidor
público, portador da Cédula de Identidade sob o nº. 4.235.089 - SSP/PEe inscrito no CPF
sob o nº. 892.034.024-20, residente e domiciliado na Rua Alvorada do Norte, nº 46,
Imbiribeira, Recife/PE. CEP: 51.170-460, doravante denominado, simplesmente,
CONTRATANTE, e, de outro lado, PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA
FINANCEIRA LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MFsob o nº
07.931.931/000152, com sede na Pr Do Flamengo,66, Bloco B Sala 1603/1604 Sala 1620
Sala 1709 Sala 1720, Flamengo, Rio De Janeiro/RJ, CEP: 22.210-030, Telefones: 3125-
9264 / 3125-9292/(81)99527-5033, E-mail: controladoriaQDqu antumfinance.com.br, neste
O legalmente representada por seus sócios, o Sr. Maxim Wengert, brasileiro, casado,

) economista, portador da Cédula de Identidade — RG nº 10191359-8 — IFP/RJ, inscrito no
CPF/MF sobo nº069.484.747-05, e pelo Sr. Gyorgy Varga,brasileiro, casado, economista,
portador da Cédula de Identidade — RG nº 05827748-4 IFP/RJ, inscritono CPF/MF sob o
nº 771.191.007-00, ambos residentes e domiciliados na cidade do Rio de Janeiro,
doravante denominado simplesmente CONTRATADA,celebram o presente contrato de
prestação de serviços de fornecimento de solução integrada de tecnologia em finanças,
que se regerá pelas normas constantes da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993
conformeart. 24, inciso |l, e suas alterações posteriores, e, subsidiariamente, pelo código
civil brasileiro mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULAPRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL:

1.1. Este contrato regula-se pelos termos do Art. 24, Il, da Lei Federal nº 8.666/93,

e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se lhe, supletivamente, os

princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
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NSTITUTO DE PREVIDÊNCIASOCIAL DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

CLÁUSULASEGUNDADO OBJETO CONTRATUALE DA DESCRIÇÃO DETALHADA

DOS SERVIÇOS:

2.1. Constitui objeto do presente contrato a prestação, pela CONTRATADA à
CONTRATANTE,dos SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INETGRADA DE
BANCO DE DADOS FINANCEIROS, DE CÁLCULO DE INDICADORES, ANÁLISES
FINANCEIRAS E OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS DE ATIVOS, GESTÃO DE PRODUTOS
DE INVESTIMENTOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO CABO DE SANTO
AGOSTINHO - CABOPREV, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 01 (UMA)
LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO, SERVIÇOS ACESSÓRIOS DE MANUTENÇÃO E
SUPORTE REMOTO.

2.2. DA DESCRIÇÃO DETALHADADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.2.1. Implantação:

a) A implantação contempla todas as atividades necessárias a disponibilização e
operacionalização da SOLUÇÃO, abrangendo instalação, parametrização,
configuração, migração, carga de dados e capacitação dos usuários;
A capacitação deverá ser realizada para até 03 (três) servidores e deverá ocorrer de
forma remota. A Contratada deverá disponibilizar profissionais, comprovadamente
capacitados, para repasse de conhecimento deforma remota por meios tecnológicos;
Toda e qualquer documentação gerada como resultado das atividades de
implantação seguirá os padrões definidos pelo CABOPREV, exceto quando houver
acordo entre as partes;
Cabe à Contratada o formecimento de material didático, compreendendo
minimamente visão geral da Solução, detalhamento dos processos automatizados,
detalhes das funcionalidades e esquema de navegação e operação da Solução;

e) A implantação deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias, após a assinatura do
contrato;

f) A contratada deverá, no momento de início da fase de implantação, apresentar
cronograma para detalhar as etapas e responsáveis por todos os processos de
Implantação da SOLUÇÃO.

 

2.2.2. Da Licença de Uso:

a) Fomecimento de Licença de Uso para02 (dois) usuários, de planos de benefícios e
de volume de Ativos.

b) As Licença de Uso deverá contemplar módulos e funcionalidades que atendam às
especificações técnicas e funcionais.

c) Todos os custos com licenças, softwares, aplicativos e qualquer item tecnológico
que envolva a entrega do serviço e informações do objeto contratado, correrão por

VA, Instituto de Previdência Social dos Servidores do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV, CNPJ nº
G 07.738.191/0001-32 Rua José Plech Femandes, 27, Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE. CEP: 54510-390,Fone:

3521-2324.
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NSTITUTO DE PREVIDÊNCIASOCIAL DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

conta da CONTRATADA, sendo ela a única responsável pelas obrigações
financeiras,fiscais e de custeio de qualquerordem;

d) A instalação de runtime, plugin, licença de banco de dados ou qualquer outro
componente pago separadamente fica a encargo da CONTRATADA.

e) O Suporte Remoto é serviço acessório à Licença de Uso, devendo atender aos
seguintes requisitos:

1.1. O Suporte remoto tem por objetivo:

(1) dirimir dúvidas sobre a utilização da SOLUÇÃO, incluindo aquelas de
a caráter técnico de configuração, parametrização, instalação e desenvolvimento,

inclusive as decorrentes da Implantação de acordo com a cláusula terceira,
inciso Ie

(Il) operacionalização dos serviços cobertos pela Manutenção(alínea f)

1.2. O Suporte Remoto será operacionalizado mediante disponibilização de
canal de atendimento (telefone, e-mail e/ou sistema) que opere em regime
8x5 (oito horas pordia, cinco dias por semana), das 09:00 às 19:00 horas, em
dias úteis, sem limite de tempo e de número de atendimentos.

1.3. Deverá ser providenciado o registro dos chamados em sistema previsto
para este fim, com informações sobre os usuários e características da
demanda, sendo imediatamente formalizados ao  CABOPREV.

1.4. Mensalmente deverá ser gerado relatório detalhado e de estatísticas dos
atendimentos,incluindo aqueles que possibilitem a aferição dos Níveis de Serviço.

es 1.5. O CABOPREV indicará à CONTRATADA seus profissionais habilitados à
abertura de chamados.

1.6. Os chamados serãoclassificados de acordo com a sua Criticidade em:

1.6.1. Alta: indisponibilidade de funcionalidades que não permitam ao
usuário prosseguir com suas atividades normais; (Il) chamados que

comprometam o cumprimento de obrigaçõeslegais e fiscais; e
(11) chamados que comprometam o cumprimento de obrigações
contratuais do CABOPREV com seus prestadores de serviço;

1.6.2. Média: indisponibilidade de funcionalidades que não impeçam ao
usuário prosseguir com suas atividades normais; ou

1.6.3. Baixa: ocorrências que possam aguardar uma solução planejada. 2
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NSTITUTO DE PREVIDÊNCIASOCIAL DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DO CABO DE SANTOAGOSTINHO

1.7. A classificação dos chamados será realizada com o  CABOPREV, podendo
serem reclassificadas após negociação com a CONTRATADA.

1.8. Toda e qualquer despesa decorrente da execução do Suporte Remoto ficará
inteiramente a cargo da CONTRATADA.

f) A Manutenção é serviço acessório à Licença de Uso, devendo atender os seguintes
requisitos:

1.1. O serviço de Manutençãorefere-se às atualizações da SOLUÇÃO
que contemplem: (I) a correção de falhas (bugs), incluindo as
decorrentes da Implantação de acordo com as cláusulas

terceira, inciso |; (Il) as melhorias disponibilizadas para todos
os clientes da CONTRATADA, incluindo atualizações às

versões mais atualizadas do sistema, mesmo que haja
mudança de plataforma; e (Ill) as atualizações decorrentes da
legislação.

1,2. Toda e qualquer despesa decorrente da execução da Manutenção
ficará inteiramente a cargo da CONTRATADA.

1.3. O CABOPREV deverá ser comunicado formalmente, com antecedência
mínima de três dias úteis, com as informações da 'manutençãoe os

N | respectivos impactos/melhorias.

2.2.3- Da Interface com o usuário;

a) ASOLUÇÃOdeverá exibir campos de logine senhana interface de
acesso da solução e permitir acesso à solução e aos dados e
informações somente após validação e autenticação de login e senha;

b) Adocumentação de operação dos módulos deverá ser disponibilizada
em idioma português do Brasil;

c) Em caso de necessidade de utilização de navegadorweb, deverá ser
mantida compatibilidade com Intemet Explorer, Mozilla Firefox ou
Google Chrome, em suas últimas versões.

2.24.- Da Segurança:

a) Os usuários do sistema devem ser autenticados por senha, e as mesmas
devem ser armazenadas de forma criptografada;

b) Deverá haver gestão dos níveis de acesso (perfis) por grupoe por usuários,
possibilitando o controle das permissões em nível de tela de módulo;

c) Deverá haver um usuário administrador para o CABOPREV, que permita as
seguintes funcionalidades: criação de diversos tipos de usuários, atribuição

de senhas e tarefas, restrições ao acesso e à visualização;

és Instituto de Previdência Social dos Servidores do Cabo de Santo Agostinho —- CABOPREV, CNPJ nº
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NSTITUTO DE PREVIDÊNCIASOCIAL DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DO CABO DE SANTOAGOSTINHO

Deverá haverregime de alçadas de usuários, bem como a possibilidade de
segregação de funçõesdiversas entre os usuários;
Deve haver mecanismo de consulta e gravação de trilhas de auditoria, e seu
acesso concedido apenas a usuários autorizados, contemplando as seguintes
informações:
1,1. Autenticação do usuário;
1.2. Controle de acesso à inclusão e manutençãode informações no

sistema;
1.3. Funções administrativas realizadas pelo administrador no sistema; e
1.4. Erros do software em qualquerum de seus módulos.

— Dos Requisitos Funcionais:

Banco de dados históricos, contendono mínimo: bases de fundos imobiliários; dados
de títulos públicos; fundos de investimentoslíquidos;
Lâminas e benckmarks customizáveis;
Lâminas comparativas;
Montagem e simulação de carteiras de investimentos em valores financeiros e
percentuais;
Elaboração de filtros a partir de indicadores qualitativos e quantitativos, contendo no
mínimo indicadores de fundos de investimentos em participações, fundos de
investimentos imobiliários, fundos de investimentos em direitos creditórios, fundos
adequadosaos RPPS,índices de bolsa e inflação, derivativos sobre moedas, ações
e juros;
Conter regulamento, prospectos, lâminas e fatos relevantes dos fundos adequados
aos RPPS;
Base de dados dos RPPS, com a abertura de carteira dos demais RPPS;
Consolidação da carteira de investimentos contendo, no mínimo: Relatórios de
rentabilidade e risco; comparativo de benckmarks, dispersão e concentração por
ativos, administrador, custodiante e gestor;
Explosão de carteiras, com abertura até o último nível dos ativos que compõem as
carteiras dos fundos a serem analisados, inclusive de fundos de fundos, permitindo,
ainda, a consolidação por grupo de ativos;
Mapeamento dos ativos dos fundos de investimentos, por ativos selecionados;
Criação de ranking de performance de fundos de investimentos por grupos de
benckmarks ou de gestores, com análise de risco/retomno;
Utilização apenas de bancos de dados oficiais (Anbima, B3, CVM, CMN, Ministério
da Fazenda);

m) Criação de templates, por demanda do IPREJUN, para análises acima, com

n)
o)

P)

9)

atualização automática;
Disponibilização de cotação do mercado financeiro em tempo real;
Sistema deverá ser acessado, simultaneamente, por até 4 usuários,via intemet, por
meio de computadores (PC ou Mac), sem restrição ao número de acessos;
Gerador automático de APR's, com exportação para PDF ou .doc, com
apresentação de modelo planilha;
Gerador de demonstrativos Audesp em XML, com apresentação de modelo planilha;

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Cabo de Santo Agostinho —- CABOPREV, CNPJ nº
07.738.191/0001-32 Rua José Plech Femandes, 27, Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE. CEP: 54510-390, Fone:
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NSTITUTO DE PREVIDÊNCIASOCIAL DOS SERVIDORES DO

MUNICÍPIO DO CABO DE SANTOAGOSTINHO
r) Gerador de DAIR, com apresentação de modelo planilha;
s) Cadastro e monitoramento da Política de Investimentos do IPREJUN, com

monitoramento dos enquadramentos desta e da Res. CMN 4695 ou substituta.

CLÁUSULATERCEIRA- DO REGIME DE EXECUÇÃO:

3.1. A CONTRATADAprestará os serviços objeto do presente contrato de forma

indireta, e pelo regime de empreitada por preço unitário,

CLÁUSULAQUARTA - DAJUSTIFICATIVADACONTRATAÇÃO:

4.1.A CONTRATAÇÃO DIRETAPORDISPENSA DELICITAÇÃO, EM RAZÃO DO

VALOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO Il, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, cujo

objeto consiste na Serviços De Fornecimento De Solução Integrada De Banco De Dados

: Financeiros, De Cálculo De Indicadores, Análises Financeiras E Otimização De Carteiras

De Ativos, Gestão De Produtos De Investimentos, De Acordo Com As Necessidades Do

Caboprev.

4.2. Os serviços são imprescindíveis em razão da urgência e necessidade do

controle e fiscalização dos investimentos da Previdência Própria dos Servidores do

unicípio do Cabo de Santo Agostinho, sob pena de risco grave e de difícil reparação.

4.3. O fomecimento da solução integrada de banco de dados financeiros irá garantir

eficiência, adequação no setor de Investimentos do CABOPREV,resultando em alcances

da economia financeira relevante ao Caboprev. O sistema fornecido é de elevada qualidade,

vantajoso, sendo composto por ferramentas que facilitam a acessibilidade e o

desenvolvimento de soluções para análise e elaboração dos demonstrativos mensais e

anuais obrigatórios, comparação e monitoramento, além do gerenciamento e apresentação

das informações financeiras de forma facilitada, consistente e eficiente, como também a

personalização dos benchmarks e consolidação da carteira de investimentos do Instituto.

4.4, Ademais, ressalta-se que a ferramenta possibilita link direto ao CADPREV e

dispõe de materiais de uso exclusivo para RPPS's, com parâmetros ajustáveis à legislação

vigente, sendo este um diferencial importantíssimo de extrema relevância e inescusével

para o desempenho comeficiência da atividade de controle e fiscalização dos investimentos

do CABOPREV.

CLÁUSULAQUINTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL:

DA Instituto de Previdência Social dos Servidores do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV, CNPJ nº
eg 07.738.191/0001-32 Rua José Plech Femandes, 27, Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE. CEP: 54510-390, Fone:

: 3521-2324.
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NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO

MUNICÍPIO DO CABO DE SANTOAGOSTINHO
5.1. Fica estabelecido que a vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses,

contados da data de assinatura do instrumento contratual.

CLÁUSULASEXTA- DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

6.1. Para consecução do objeto do presente instrumento contratual, a

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 10.828,80 (dez mil,

oitocentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), em 12 (doze) parcelas iguais,

mensais e sucessivas de R$ 902,40 (novecentos e dois reais e quarenta centavos),

cujos valores serão consignados em nota fiscalffatura com o devido "ATESTO" do

— CABOPREV.

6.2. Estão inclusos nos preços ofertados todas as despesas diretas e indiretas,

inclusive ostributos, taxas, custos com embalagens, material de consumo,encargos sociais,

trabalhistas e previdenciários, frete, seguro e quaisquer outros custos e despesas que

incidam sobre o fomecimento do objeto.

  

   

 

6.3. Ocorrendo a suspensão da prestação de serviço por qualquer razão, a

remuneração relativa aquele serviço será proporcional ao período em que o mesmofoi

prestado.

CLÁUSULASÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
7.1. As despesas decorrentes da execução do presente CONTRATO,correrão por

conta da seguinte Dotação Orçamentária:

es Unidade Gestora: 7 - CABOPREV — FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Órgão Orçamentário: 60000 — Secretaria Municipal de Gestão Pública

Unidade Orçamentário: 60100 — Instituto de Previdência Social dos Servidores do

Município do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV —- FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 — Administração Geral

Programa: 10029 - APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO CABOPREV — FUNDO

PREVIDENCIÁRIO
Ação: 2.342 — (GESTÃO ADMINISTRATIVA) — MANUTENÇÃO DAS.

Despesa: 639 — 3.3.90.00.00 — Aplicações Diretas

Fonte de Recurso: 51 — Contribuição Previdenciária — Fundo Previdenciário

Elemento: 39 — Outros serviços de terceiros — pessoa jurídica

Detalhamento: 11 — Locação de softwares

O

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Cabo de Santo Agostinho —- CABOPREV, CNPJ nº se
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NSTITUTO DE PREVIDÊNCIASOCIAL DOS SERVIDORES DO

MUNICÍPIO DO CABO DE SANTOAGOSTINHO
7.2. Conforme Nota de Empenhon. º 92, datada de 14 de julho de 2021, no valor

total de R$ 6.316,80 (seis mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta centavos), ficando o

valor restante a ser empenhado no exercício seguinte.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

8.1. Constitui como obrigação da CONTRATADA, executar o objeto da contratação

observando todas as condições necessárias ao satisfatório e regular adimplemento da

obrigação, além de outras, vejamos:

|- Prestar todas as informaçõese esclarecimentos que venhama sersolicitados pelo CON-

TRATANTE;

| - Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos neste instrumento, sujeitando-se às

sanções decorrentes da Lei Federal nº 8.666/93,e alterações posteriores.

Hll - Comunicarao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os

esclarecimentos julgados necessários;

IV - Arcar com todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto,

bem comotributos, fretes, tarifas e as demais despesas, que deverão estar inclusas no

reço proposto, e em hipótese alguma poderão ser destacadas quando da emissão da

nota fiscal/fatura, não transferindoao CABOPREV a responsabilidade por seu pagamento,

nem poderá onerar, sob qualquer pretexto o objeto do contrato;

V— O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e co-

merciais resultantes da execução do contrato. A inadimplência do contratado com referên-

cia aos encargostrabalhistas,fiscais e comerciais não transferem à Administração Pública

desse Instituto a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do con-

trato, conforme estabelece o Decreto nº 25.304/2003.

VI — Corrigir ou substituir, às suas expensas, caso caia em diligências, no total ou em parte

a Solução, quando solicitados pelos órgãos competentes no prazo determinado pelos ór-

gãospertinentes;

CLÁUSULA NONA-DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

9.1. O CONTRATANTE obrigar-se-á:

Ciaa
ça Instituto de Previdência Social dos Servidores do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV, CNPJ nº

07.738.191/0001-32 Rua José Plech Femandes,27, Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE. CEP; 54510-390, Fone:
3521-2324.
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   | CABOPREV

NSTITUTO DE PREVIDÊNCIASOCIAL DOS SERVIDORES DO

MUNICÍPIO DO CABO DE SANTOAGOSTINHO
|- Subsidiara CONTRATADAdetodas as informações necessárias à consecução deste

objeto;

Il - Designarservidor e/ou Comissão para fiscalizar, acompanhare atestar a execução do

objeto;

ll - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

CONTRATADA;

IV - Efetuar, no prazo pactuado, o pagamento dos serviços efetivamente executados e

recebidos, mediante apresentação das notas fiscais/faturas, devidamente atestadas;

V - Acompanhare fiscalizar a boa execução dos serviços e aplicar as medidas corretivas

necessárias, inclusive as penalidades contratual e legalmente previstas, comunicando à

— CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas.

CLÁUSULA DÉCIMA — DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

|) Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa,

a Administração poderá aplicarã CONTRATADA,as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa:
b.1 de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor a ser pago à CONTRATADA,pelo
traso injustificado na execução do objeto contratual;

b.2 de 10 % (dez por cento) sobre o valor do contrato pela inexecução total ou parcial do
objeto contratado.
ll) Previamente à aplicação da multa mencionada acima ou de qualquer outra sanção,
poderá a contratada apresentar defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir
da data em quefor notificada a respeito.

Ill) Da aplicação das sanções previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93 caberão recurso,

representação ou pedido de reconsideração, nos termos do Art. 109 da Lei 8.666/98.

Parágrafo Sétimo. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à CONTRATADA,

respeitando o princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado na

Tesouraria da CONTRATANTE, no prazo máximo de O3(três) dias úteis, contados do

recebimento da notificação da penalidade, podendo a CONTRATANTE, proceder à

retenção dos créditos existentes em favor da contratada no valor correspondente a(s)

referida(s) multa(s);

IV) Fica garantida a defesa prévia, em qualquercaso de aplicação de penalidade, no prazo

de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato.

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV, CNPJ nº
07.738.191/0001-32 Rua José Plech Femandes, 27, Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE. CEP: 54510-390, Fone: E

3521-2324. mate
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   TELA

NSTITUTO DE PREVIDÊNCIASOCIAL DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DO CABO DE SANTOAGOSTINHO

CLÁUSULADÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO:

11.1. Constitui motivo para rescisão do presente Contrato, assegurado o contraditório

e a ampla defesa, a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Art. 78, da Lei

Federal nº 8.666/03 e Alterações, desde que cabíveis à presente contratação,

resguardadas as prerrogativas conferidas por esta Lei Federal ao RPPS, consoante o que

estabelece o Art. 58, bem como nas formas e condições previstas no Art. 79, podendo ser

solicitada a qualquertempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco)

dias úteis, mediante comunicação por escrito.

CLÁUSULADÉCIMA SEGUNDA— DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:

12.1. O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei

nº 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a

apresentação das devidasjustificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO CONTROLE DA EXECUÇÃO:

13.1 - A fiscalização da contratação será exercida por um representante da

Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do

contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

13.2. O acompanhamento e a fiscalização desse Contrato ficarão a cargo do servidor

nomeado por meio da Portaria nº 006 de 14 de junho de 2021.

13.3 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade

da fomecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que

resultante de imperfeições técnicas,vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado

ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº

8.666, de 1993.

13.4 - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome

dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à

regularização das falhas ou erros observados e encaminhando os apontamentos à

autoridade competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULADÉCIMA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE CONFIDENCIALIDADE:

A
is2 Instituto de Previdência Social dos Servidores do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV, CNPJ nº
o 07.738.191/0001-32 Rua José Plech Femandes, 27, Centro - Cabode Santo Agostinho/PE. CEP: 54510-390, Fone:

3521-2324.
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NSTITUTO DE PREVIDÊNCIASOCIAL DOS SERVIDORES DO

MUNICÍPIO DO CABO DE SANTOAGOSTINHO

14.1. Todas as informações obtidas ou extraídas pela CONTRATADA quando da

execução dos serviços deverão ser tratadas como confidenciais por seus colaboradores,

sendo vedada qualquer divulgação a terceiros, devendo a CONTRATADAzelar porsi e por

seus sócios, empregados e subcontratados pela manutenção do sigilo absoluto sobre os

dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais de que

eventualmente tenham conhecimento ou acesso em razão dosserviços executados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO COMPETENTE:

= 15.1. É competente o Foro da Comarca do Cabo de Santo Agostinho,para dirimir

qualquer divergência ou dúvida fundada no presente instrumento, renunciando a qualquer

outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS;

16.1. E, por estarem, assim, justas e acordadas, firmam o presente em 02 (duas) vias

de igual teor e forma, para um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas)

testemunhas, que no final também o subscrevem.

"   
Cabo de SantoAgostinho/PE., 10 de junho de 2021.

jos ALBÉRICO SILVA RODRIGUES (85eENE e
iretor Presidente do CÂBOPREV CONSULTORIAFINANCEIRA LTDA-      

; CONTRATANTE — CNPJ/MF: 07.931.931/0001-52
Maxim Wengerte Gyorgy Varga (Sócios)

1 CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME: L4/4me, Meia Lrfou e NOME: “Teusma 4. Jo xi!jo
CPF: CPF: 05;WXIaatras 413: So-50

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV, CNPJ nº
07.738.191/0001-32 Rua José Plech Femandes, 27, Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE. CEP; 54510-390,Fone:

3521-2324.
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