
DECLARAÇÃO
DE

REGULARIDADE

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa Brprev Auditoria e Consultoria

Atuarial Ltda está inscrita no IBA - Instituto Brasileiro de Atuária, na categoria
Sócio Coletivo prestador de serviços atuariais, CIBA nº 130 estando com as
contribuições regularizadas junto a este Instituto.

Esta declaração tem validade até a data de 31/08/2019.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2019.
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DECLARAÇÃO
DE

REGULARIDADE

Declaramos, para os devidos fins, que Pablo Bernardo Machado Pinto é

Bacharel em Ciências Atuariais, registrado no Ministério do Trabalho e

Emprego sob o nº 2454, e no IBA — Instituto Brasileiro de Atuária, na

categoria de Sócio Membro MIBA nº 2454 estando com suas contribuições
regularizadas junto a este Instituto.

Esta declaração tem validade até a data de 31/08/2019.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2019. êtª—ªa.? , n 7 ,
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INSTFI'UTO BRASILEIRO DE ATUÁPJA

DECLARAÇÃO
DE

REGULARIDADE

Declaramos, para os devidos fins, que Mauricio Zorzi é Bacharel em

Ciências Atuariais, registrado no Ministério do Trabalho e Emprego sob o nº

2458, e no IBA - Instituto Brasileiro de Atuária, na categoria de Sócio

Membro MIBA nº 2458 estando com suas contribuições regularizadas junto
a este Instituto.

Esta declaração tem validade até a data de 31/08/2019.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2019.
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RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE RIO BANANAL/ES
IPSMRB-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUN. DE RIO BANANAL

Avª 14 de Setembro, nº. 887 — Centro — Rio Bananal — CEP 29.920-000 Tel. 27 3265—2917
CN PJ: 03.632.431/0001-69

CONTRATO Nº 0003/2019
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0111, DE 04/07/2019)

O IPSMRB — INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE RIO
BANANANAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 03.632.431/0001—69,
com sede na Av. 14 de setembro, 887, Centro, Rio Bananal — ES, CEP.: 29.920—000, neste ato
representado pela Diretora Presidente Sra. JANEDARQUE FARDIM, brasileira, solteira, portadora do
RG nº 477875 SPTC/ES e inscrita no CPF sob o nº. 657.007.247—15, residente e domiciliada na Av. 14
de setembro, 701, Ed. Câmara, apto 202, Centro, CEP: 29920-000, Rio Bananal/ES, neste Município,
Fone (27) 32652918, (27) 997271732, e-mail: ipsmrb©hotmai|.com, aqui denominado como
CONTRATANTE, e BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº
18.615.216/0001—27 com sede na Av. Getúlio Vargas, 1151, CEP: 90150-005, Porto Alegre/RS, neste
ato representada pelo seu Diretor Pablo Bernardo Machado Pinto, brasileiro, solteiro, Atuário MIBA
2.454, inscrito no CPF sob nº 022.568.950-25, residente e domiciliado na Avenida Getulio Vargas,
1157, Sala 616, Bairro Menino de Deus, CEP:90.150-005, Porto Alegre/RS, Fone: (51) 33775772, e-mail:
previdencia©brprev.com, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e acordado
que o presente contrato reger—se-á pela Lei nº 8.666/93, de 21/06/1993, na forma prevista no artigo 24,
inciso II da referida lei e Decreto nº 9412/2018 em seu Artigo 1º, II, “a" e pelas cláusulas que se
seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Objeto
Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços de Assistência e Consultoria Atuarial que
consiste em:

1. Realização de Avaliação Atuarial, data base 31/12/2019, conforme a Portaria MP8 nº 403/2008 e
Portaria nº 464/2018;

2. Preenchimento e emissão do Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial — DRAA via
CADPREV no site do Ministério da Previdência Social;

3. Custos Atuariais;

4. Mapa de Contabilização dos resultados atuariais, com a utilização do Plano de Contas;

5. Demonstrativo das Projeções Atuariais do RPPS (LRF art. 53º, & 1º, Inciso li);

6. Atendimento da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, (LRF art. 4º, & 2º, Inciso IV, "a");

7. Projeção Atuarial das Receitas e Despesas do Municipio ao longo de 75 anos;

8. Equilíbrio Financeiro e Atuarial;

9. Plano de Amortização do Déficit Atuarial;

10. Data Estimada da aposentadoria de cada servidor;

11. Certificado e Nota Técnica Atuarial - via CADPREV no site do Ministério da Previdência Social;
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II — no caso de inexecução total do contrato ser-Ihe- -á aplicada multa de 20% sobre o valor total do
contrato;
III — nos casos de inexecução parcial do contrato, será aplicada multa de 15% sobre o valor total do
contrato;

Parágrafo único:
Para fins de vigência do contrato. será entendido como recebimento das informações cadastrais dos
servidores ativos, aposentados e pensionistas como sendo a data da assinatura do contrato.

CLÁUSULA NONA

As despesas decorrentes da execução do presente contrato correm por conta da dotação orçamentária
sob o nº: Elemento de despesa: 339039— Outros Serv. de Terceiros— Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA DÉCIMA

Fica eleito o Foro da Comarca da CONTRATANTE, em detrimento de qualquer outro por mais
privilegiado que possa ser para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em 03 (três) vias de
idêntico teor e forma, na presença das testemunha abaixo identificadas e assinadas.

Rio Bananal-ES, 07 de outubro de 2019

INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES. DO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL
JANEDARQUE FARDIM
Diretora Presidente
CONTRATANTE

BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA
PABLO BERNARDO MACHADO PINTO
Atuário MIBA 2.454
CONTRATADA
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CONTRATO Nº 0001/2019
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056, DE 19/03/2019)

O IPSMRB — INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO
BANANANAL, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº
03.632431/0001-69, com sede na Av. 14 de setembro, 887, Centro, Rio Bananal — ES, CEP.: 29.920—
000, neste ato representado pela Diretora Presidente Sra. JANEDARQUE FARDIM, brasileira, solteira,
portadora do RG nº 477875 SPTC/ES e inscrita no CPF sob o nº. 657.007.247—15, residente e
domiciliada na Av. 14 de setembro, 701, Ed. Cãmara, apto 202, Centro, CEP: 29920-000, Rio Bananal/
ES, neste Município, denominado como CONTRATANTE, e de outro lado a empresa MAIS VALIA
CONSULTORIA LTDA EPP sociedade por quotas de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ sob o
nº 22.687,467/0001-94, neste ato representada por seu sócio Diretor Ronaldo Borges da Fonseca,
brasileiro, divorciado, portador do RG nº 52.300279—8 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº. 548286357-
34, residente e domiciliado na Rua Viúva Lacerda, 249 — Apto 707 — Bloco 3, Humaita', Rio de
Janeiro/RJ, doravante denominada como CONTRATADA, têm entre si justo e acordado que o presente
contrato reger—se-á pela Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, e pelas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do Obieto

1.1. Constitui-se objeto do presente contrato a prestação, pela CONTRATADA à CONTRATANTE,
dos serviços de consultoria técnica, que estão especificados no Anexo I, que passa a ser parte
integrante deste contrato.

1.2. O modo de transferência das informações e de fornecimento dos serviços definidos no Anexo I,
somente poderá ser alterado mediante a assinatura de termo aditivo ao presente contrato e de
prévio aviso com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEGUNDA: Do Regime de Execução
2.1. A CONTRATADA prestará os serviços objeto aqui descritos de forma direta, e pelo regime de

empreitada por preço global.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do Preço e Condições de Pagamento
3.1. O valor global do presente contrato é de R$ 7.644,00 que serão pagos em 12 (doze) parcelas

mensais iguais e sucessivas de R$ 637,00 (Seiscentos e trinta e sete reais), através de boleto
bancario a ser enviado por e-mail acompanhado da respectiva Nota Fiscal de Serviços
devidamente atestada pela CONTRATANTE, sendo que a primeira parcela vencerá 30 (trinta)
dias após a assinatura do presente contrato.

3.2. Ocorrendo a suspensão da prestação de serviço por qualquer razão, a remuneração relativa
aquele serviço será proporcional ao período em que o mesmo foi prestado.

3.3. Na hipótese de atraso no pagamento, total ou parcial, dos valores devidos pela CONTRATANTE
a CONTRATADA, aos montantes em atraso deverão ser acrescidos juros compensatórios de
1% (um por cento) ao mês sobre os valores corrigidos pelo IPCA — Indice de Preços ao
Consumidor Amplo, bem como multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor total em
atraso.



CLÁUSULA QUARTA: Da vigência
4.1.

4.2.
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O presente contrato tem o prazo de 12 (doze) meses, contado da data da assinatura e poderá,
na forma da lei 8666/93, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite máximo de
5 (cinco) anos.

No caso de renovação da prestação dos serviços previstos no Anexo I deste contrato, o preço
definido na Cláusula Terceira será reajustado com base na variação do IPCA - Índice de Preços
ao Consumidor Amplo, anualmente ou no menor período que vier a ser permitido em legislação,
ser aplicado em valor percentual do referido índice ou não ser aplicado, exclusivamente, por
decisão autónoma da CONTRATADA.

CLÁUSULA QUINTA: Das obrigações e direitos das partes
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

As partes obrigam-se a manter sigilo sobre qualquer informação confidencial de titularidade da
outra parte que venha a receber em decorrência da prestação de serviços realizados na
abrangência deste contrato, são elas:

a) "Informação Confidencial" inclui todas as informações 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 comunicação;

b) Também são consideradas informações confidenciais, para todos os efeitos do presente
contrato, as informações assim definidas pela legislação relacionadas as atividades da
CONTRATANTE e aquelas constantes de documentos referentes a carteira de investimentos
da CONTRATANTE, especialmente quando demonstrarem a composição da referida carteira
ou os objetivos ou planos de investimento da CONTRATANTE.

Para a execução dos serviços ora contratados, as informações confidenciais poderão ser
disponibilizadas a empregados, prepostos, consultores ou pesquisadores das partes,
respondendo cada parte perante a outra pelos atos destas pessoas no que tange ao dever de
sigilo.

Não serão consideradas como informações confidenciais aquelas:

a) Já disponíveis ao público sem quebra deste contrato;

b) Devidamente recebidas por terceiros não envolvidos na prestação de serviço previsto neste
contrato sem descumprimento de quaisquer das presentes obrigações de confidencialidade;

c) lndependentemente desenvolvidas por pessoas ou agentes de uma parte sem acesso as
Informações confidenciais da outra;

d) Ja comprovadamente conhecidas do recebedor no momento da divulgação; ou

e) Que, por ordem judicial ou de autoridade competente, devam ser divulgadas, hipótese na qual
a parte a quem for dirigida a ordem, deve comunicar, imediatamente, à outra parte sobre a
existência da determinação e as informações a ela relacionadas.

Todas as comunicações relacionadas aos serviços prestados sob o âmbito do presente contrato
deverão ser obrigatoriamente encaminhadas pela CONTRATANTE aos seguintes endereços
eletrônicos de e-mails, e/ou telefones especificados abaixo, endereçadas às seguintes pessoas:
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5.5. Aspectos Técnicos: Sr. Fernando AIvite; e-mail: atendimento©maisvaliaccnsuItoria.com.br; fones
nº (21) 3599-4009 / (21) 99614-6774.

5.6. Aspectos Comerciais: Sr Ronaldo Borges da Fonseca, e—mail
ronaldo©maisvaliaconsuItoria.com.br, fones nº (21) 3599—4009 / (21) 99614—6774

5.7. São obrigações da CONTRATANTE:

a) Fornecer a CONTRATADA as informações necessárias a realização das análises e
confecção dos relatórios.

b) Enviar a CONTRATADA as informações previstas no Anexo I, por meio eletrônico, ou em
comunicações que lhe forem enviadas pela CONTRATADA, inclusive no que respeita as
datas para o envio de tais informações.

0) Escolher e responsabilizar-se pelos seus técnicos designados para encaminhamento das
informações a CONTRATADA e análise dos relatórios por ela gerados;

d) Observar os termos deste Contrato e do Anexo I; e manter os padrões de qualidade e
metodologia especificadas, adequando—se às alterações que devem ser introduzidas, por
razões de ordem técnica (”up grade"), de mercado ou derivada de nova regulamentação do
setor;

58. São obrigações da CONTRATADA:

a) Envidar seus melhores esforços na prestação de serviços;

b) Efetuar asianãlises solicitadas pela CONTRATANTE de acordo com este contrato conforme
especificado no Anexo I;

0) Manter os padrões de qualidade e metodologia especificadas, informando previamente
qualquer alteração que deva ser introduzida por razão de ordem técnica, de mercado ou
derivada de nova regulamentação do setor;

d) Na hipótese de alteração das metodologias utilizadas, oferecer, caso seja necessário,
material para treinamento adicional do pessoal técnico da CONTRATANTE;

e) Utilizar sistemas de comunicação e processamento de informações seguros, que preservem a
confidencialidade das informações individuais recebidas e processadas, com base em
padrões normalmente aceitos no mercado ou pelas partes;

f) Suspender a prestação de serviços que estejam comprometidas ou que, em sua opinião,
possam vir a ser comprometidas por problemas ou falhas descritos na Cláusula 6ª, subitem
6.4., até que tais falhas ou problemas sejam sanados;

g) Suspender definitivamente e a qualquer tempo quaisquer dos serviços que sejam
comprometidos por falhas ou problemas ou que, possam vir a ser comprometidos por
problemas ou falhas descritos na Cláusula 6ª, subitem 6.4., quando tais falhas ou problemas
não possam ser sanados.

na prestação dos serviços; e



5.9.

5.10.
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i) Utilizar metodologias e critérios baseados em series de desempenho histórico dos ativos e/ou
das instituições analisadas.

Os direitos e obrigações decorrentes deste contrato não poderão ser cedidos por qualquer das
partes sem a autorização prévia e expressa da outra.

Se qualquer das partes, em beneficio da outra, permitir, mesmo por omissão, a inobservância,
de todo ou em parte, de qualquer das cláusulas e condições 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 ocorrido.

CLÁUSULA SEXTA: Das Garantias e Responsabilidade
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

A CONTRATADA garante que buscará, em regime de melhor esforço, na execução dos serviços
ora contratados, fornecer informações à CONTRATANTE que a auxiliem na gestão de risco e na
administração de carteiras de investimentos, próprias ou terceirizadas, afim de que a
CONTRATANTE avalie, clara e objetivamente, o desempenho de suas carteiras objetivando o
melhor desempenho de seus investimentos definidos por sua equipe.

A CONTRATADA garante que as metodologias e critérios utilizados na prestação dos serviços
atendam aos requisitos regulamentares e técnicos usualmente utilizados no mercado e
recomendados pelos órgãos oficiais competentes.

A CONTRATADA não garante a obtenção de resultados positivos ou vantagens pela
CONTRATANTE em decorrência da contratação dos seus serviços.

Tendo em vista que as metodologias e critérios adotados pela CONTRATADA são baseados em
séries de desempenho histórico dos ativos e/ou das instituições analisadas, os produtos e
serviços da Mais Valia Consultoria, inclusive os relatórios que forem fornecidos pela
CONTRATADA não poderão ser utilizados ou entendidos pela CONTRATANTE como garantia
do comportamento futuro ou de desempenho dos ativos e/ou instituições analisadas.

A CONTRATADA deverá manter os dados dos produtos da carteira de investimento do
CONTRATANTE pelo período de 5 anos objetivando assegurar a alta qualidade e confiabilidade
dos serviços prestados.

Tendo em vista que os serviços fornecidos pela CONTRATADA são baseados em indicadores,
coeficientes, metodologias de construção, análise e fórmulas matemáticas ou estatísticas
desenvolvidas pela CONTRATADA, as quais estão em constante aprimoramento de acordo com
o atual Estado de Arte e as possibilidades da Ciência, as partes estão cientes de que poderão
ser a qualquer momento durante a execução dos serviços prestados sob o âmbito do presente
contrato, detectados erros, imperfeições ou falhas no cálculo, processamento ou tecnologia
adotada, cujo Estado de Ciência quando a elaboração da metodologia adotada não permitia
identificar, problemas estes que poderão comprometer a prestação dos serviços ora contratados.

Na hipótese de identificação de problemas previstos nesta Cláusula, a CONTRATADA deverá
suspender a prestação dos serviços, hipótese que nenhuma indenização será devida pela
CONTRATADA a CONTRATANTE pela interrupção, provisória ou definitiva dos serviços e/ou

pelos serviços prestados até o momento em que referidos problemas forem identificados%?
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6.8. O lançamento de serviço de melhor qualidade não significa que tenham sido detectados os
problemas mencionados nesta cláusula, nem invalidam os serviços já prestados.

6.9. A CONTRATADA responderá por danos decorrentes de dolo ou má fé na prestação dos
serviços ora contratados.

6.10. As partes acordam que a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, sob
os serviços contratados através do presente contrato, em qualquer hipótese, fica limitada aos
montantes efetivamente recebidos por ela da CONTRATANTE prejudicada.

6.11. A CONTRATADA não se responsabiliza, em nenhuma hipótese, por danos decorrentes de
casos fortuitos ou eventos de força maior.

6.12. A CONTRATANTE se declara ciente de que nenhum indice, coeficiente ou produto do
processamento gerado pela CONTRATADA, inclusive os relatórios que lhe forem fornecidos,
poderá ser considerado recomendação de compra ou alienação de ativos ou realização de
investimentos, nem como garantia do comportamento futuro dos ativos ou instituições
analisadas, devendo ser qualificados tão somente como instrumentos de informação, quando
esses indicadores permitam ou estabeleçam ordenações sequenciais (ranking) de fundos de
investimento, gestores ou ativos, já que esta forma apenas reflete uma organização
conveniente de informações e não pode ser entendida como recomendação de compra ou de
venda.

6.13. As decisões acerca dos investimentos são de única e exclusiva responsabilidade da
CONTRATANTE, tenham estas decisões sido ou não tomadas com base em informações
obtidas por meio da CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA: Dos Casos de Rescisão
7.1. O presente contrato podera ser rescindido nas seguintes hipóteses:

a. O não cumprimento, ou o cumprimento irregular, das cláusulas deste contrato, bem como a
lentidão ou o atraso injustificado, que venha a prejudicar os prazos do contrato.

b. A paralisação do serviço contratado, exceto as previstas neste contrato, sem a prévia
comunicação ao CONTRATANTE.

c. A subcontratação total ou parcial do objeto ora contratado.

d. A associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial de
seus controle, bem como a fusão, cisão ou incorporação, após comunicação formal a
CONTRATANTE.

e. O desatendimento das determinações regulares do fiscalizador do CONTRATANTE ou o
cometimento reiterado de faltas.

f. A decretação de falência, a dissolução da sociedade, a alteração social ou a modificação da
finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que prejudique a regular execução do presente
contrato, apos comunicação formal a CONTRATANTE.

e) Razões de relevante interesse público, justificadas e determinadas pelo CONTRATANTE. /7<xl
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