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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA PRESTACAO DE SERVICOS
TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS

MOCBSSO DE DISEEVS -I DE UCITA&O If IS/,'1020
cornsTO vasnm
LICtTsCiU DISEEmSDS - EM KA2SO DE VSLOE (SET. 24, II da U<

Pelo prcscntc instrumento publico dc contrulo dc prcsiacao de servicos tecnicos cspccializados, dc um lado o
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DF, TAQUARITINGA - IPREMT, pessoa
juridica dc direito publico, aularquia municipal, inscrila no CNPJ sob o n° 03.321.503/0001-57, com sedc na Rua
General Glicerio, n“ 1.138, Centro, Taquaritinga, Estado de Sao Paulo, CEP n" 15.900-045, neste ato representado
pelo seu Supcrintcndente, senhor Miaueias Jose Sobral. brasileiro, portador do documento de identidade RG n°
46.046.012-2, inscrilo no CPF sob o n° 393.803.288-00, ora chamado simplesmente dc CONTRATANTF., e de
outro lado a empresa CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTI)A, inscrila no
CNPJ sob o n° 11.340.009/0001-68, com sede na Rua Barao de Paranapiacaba, n° 231, Conjunto 1501, Bairro
Fnciwilhada, Santos, F.stado de Sao Paulo, CEP n° 11.050-251, neste ato representada por I.U17. FF1.IPF.
CARVALHO AFFONSO, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da ccdula de identidade RG n"
46262120-SSP-SP e inscrilo no CPF sob o n” 367.275.448-08, doravante dcsignada simplesincnie CONTRATADA,
tern entre si justo c contratado o que segue, que reciprocamente outorgam e accitam:

CLAUSULA PRIMFIRA - DO OBJETO

LI. O objeto do presente contrato e a prestacao de servicos de apoio tecnico e profissional relativos a
gestao. consultoria, analise e acompanhamento dos investinientos do IPREMT e dos riscos de sua carteira,
visando a busca de rentabilidade para as aplicaedcs, de maneira a satisfazer, nos prazos compativeis com as
necessidades do IPREMT e em conformidade com o pertil de investidor do RPPS, respeitando, sempre, o estrito
cumprimento das normas legais (sobretudo Resolucao CMN n“ 4.695, de 27/11/18 e demais normas atinentes a
materia, conforme objeto tratado nos termos do Termo de Referenda do Processo Administrative dc Dispcnsa
de Licitagao n.° 005/2020, que faz parte integrante deste insttumento - ANEXO 01, independentc de
transcricao.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DF. EXF.CUCAO
2.1. A prestagao dos servicos pela CONTRATADA sera realizada de forma direta, pelo regime de empreitada por
preco global.
2.2. A CONTRAT ADA sera a unica responsavel pela conu-atacao dos tecnicos envolvido na execucao dos servicos,
nao havendo qualquer vinculo entre a CONTRATANTE e os rel'eridos tecnicos.
CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E DEMAIS CONDICPES
3.1. Pelos servicos contratados sera devido a CONTRATADA, incluidas todas as despesas com remuncracao de
pessoal, viagens, cstadia, alimentacao, encargos tributaries e trabalhistas, entre outros, o valor global de [RS|
|S.678,64](cHico mil, seiscentos e selenla e oito reais e sessenla e quatro centavos), que serao pagos em 12 (doze) parcelas
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iguais dc [111^473^22] (quatrocentos e setenla e tres reais e vinte e dnis centavos) por mcs, tncdiantc etivio dc Nota Fiscal,
que sera aprovada pelo gestor do contrato, sendo o primeiro pagamcnto realizado ate o dia 10/06/2020 e os demais
senipre no mesmo dia dos meses subsequentes.
3.2. Em caso dc alra.su no pagameuto nao imputavel a CONTRATADA. superior a 05 (eineo) dias lileis, serao
devidos, alern da atualizacao monetaria pelo INPC/IBGE, juros moratorios a razao de 0,5% (meio por cento) ao mes
ou fragao, a contar da data de vencimento da parcela.
3.3. Os pagamentos ftcam condicionados a apresentacao dos devidos documcntos fiscais ( nota fiscal! pela
CONTRATADA a CONTRATANTF., com antecedcncia minima dc 05 dias uteis das datas estabelccidas no Item
3.1.
3.4. Os valorcs contratuais somente poderao ser rcajustados em casos cxcepcionais c devidamentc justiticados,
conformc previsao na lcgislatjao, an especial na Lei 8.666/1093, e cventualmente observada a \ aria9a0 do
INPC/IBGE desde a data da assinatura do contrato.

CLAUSULA QUARTA - PRAZOS CONTRATUAIS

4.1. Este contrato vigera pelo periodo de 01 ano, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma da lei,
por iguais e sucessivos periodos, ate o iimite maxima de 60 ( sessenta ) meses (artigo 57. inciso II da Lei H.6 M / I 99.1 ).
CLAUSULA QUINTA - INDICACAO DF. CRf.DITOS ORCAMF.N'TARIOS

5.1. O valor total devido a CONTRATADA e de |R$ 5.678,64|(cwco mil. sciscentos e selenta e oito reais e sessenta e
quatro centavos), contbrme disposto 11a Clausula Terceira do presente termo.
5.2. As despesas decorrentes da presente contratac.io serao suportadas por dota^ao propria consignada no orcamento
vigente, sob a rubrica 339039.
CLAUSULA SEXTA - DIREITOS. RESPONSABIUDADES E SANCOES
6.1. O presente contrato e regido pelas normas de direito publico e pelos principios da indisponibilidade do interesse
publico c da suprentacia do interesse publico sobre o privado, garantindo a Administravao autarquica, ora
CONTRATANTE, os poderes unilaterais e discricionarios previstos em lei.
6.2.O CONTRATANTE podera rescindir este contrato unilateralmente, nos casos especificados na Lei n" 8.666/93,
em especial cm seu artigo 79, inciso I.
6.3. O descumprimento das clausulas contratuais, integral ou parcialmente, sujeitara a CONTRATADA a multa de
10% do valor contratual. sem prejuizo das demais comina^oes e indenizafdcs previstas na Lei n."8.666/93.
6.4. Em caso de rescisao administrativa, prevista no artigo 77 da Lei n°. 8.666/93, a CONTRATADA reconhece,
desde ja, os direitos da Administra^ao estatuidos no artigo 80 da mesma lei.
CLAUSULA SfcTIMA - OBRIG.ACOES DA CONTRATANTE

7.1.Sao obrigacoes da CONTRATANTE:
1) pennitir o acesso a legisla^ao municipal, hem como aos materials, conduces e documentos indispensaveis
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a cxecugao do contrato;
2) efetuar os pagamentos dcvidos a CONTRATADA na fortna e prazos cstabelecidos neste contrato, sendo

quc dcsdc ja fica cstabdccido como gestor do contrato o Supcrintcndente do IPREMT;
CLAUSULA OITAVA - OBRIGAt OKS DA CONTRATADA

8.1.Sao obrigagocs da CONTRATADA:
1) cumprir com as obligates discriminadas no Termo de Referenda, integrante deste contrato como Ancxo I,
2) mantcr, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagocs por ele assumidas.

todas as condigocs de babilitacao e qualificagan cxigidas na dispensa de licitagao e na lcgislagao,
3) executar ficlmente c diretamente todos os servigos especificados na Clausula Primcira deste acordo, bem

como no Anexo T , na Proposta e na legislagao vigente, sem transferencia de responsabilidade ou
subcontratagao seja partial ou total, sem a devida anuencia da CONTRATANTE;

4) arcar com todos os custos de pessoal, tributaries e previdcnciarios pertinentes a prestagao de seus servigos
de seus profissionais. assim como os de eventual deslocamenio, cstadia c de alimentagao desses tccnicos,
quando das viagens para a prestagao dos servigos;

5) adotar tccnicas e procedimcnlos adequados a realizagao dos servigos;
desempenhar os servigos enumerados na Clausula 1, no Anexo 1 deste Termo e na Proposta com todo zelo,
dihgencia c bonestidade. observada a legislagao civil e criminal vigente bem como as normas da Comissdo
de Valores Mobiliarios (CVM), da Secretaria de Previdencia, atualmente vinculada ao Ministcrio da
Economia (SPREV), do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo (TCE-SP), c das demais entidades
atuantes no presente segmento.

6) responsabilizar-se por todos os documentos a ela entregucs pela CONTRATANTE, enquanto
permanccerem sob sua guarda para a consecugao dos servigos pactuados. respondendo pelo seu mau uso,
perda, extravio ou inutilizagao, salvo comprovado caso fortuito ou forga maior, na forma da Lei.

7) prestar informagdes imediatas. sentpre que forem solicitadas por escrito. acerca do desenvolvimenlo dos
trabalhos;

8) respeitar os preceitos eticos e legais e mantcr sigilo e confidcncialidadc, sob pena de responsabilidade civil,
penal e administrativa, sobre qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros de que
tomar conhecimento em razao da execugao dos servigos.

CLAUSULA NONA DAS DISPOSICOES GERAIS

9.1. O presente contrato e firmado com dispensa de licitagao, nos termos do art. 24, inciso II da lei n.° 8.666/93, pela
qual se regeri, conforme Processo Administrativo de Dispensa de Licitagao n.° 005/2020
9.2. A simples tolerancia das partes nao implica cm novagao das obrigagdes aqui assumidas.
93. A publicagao resumida do presente Termo Contratual na imprensa sera providenciada pelo CONTRATANTE,
no prazo de 20 (vinte) dias, contados a partir de sua cclcbragao.
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9.4. As partes clcgem, dc coinum aeordo, o foro da Comarca dc Taquaritinga - SP, como competentc para dirimir
eventuais duvidas dccorrentcs deste contrato, com renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado quo for.
E assim, por estarcm justos e acordados, firmam o presente inslrumento, ern 03 (tres) vias de igual teor e forma c para
o mesmo iim de Direito.

jfcsga, 12 de maio de 2020.T

INSTITITO or purvmRNtu no SEHVIDOK MIMCIPAHIE TAOI ARITINGA - IPREMT
Supcrinlendeutc: M1QUEIAS JOpL SOT1RAL

CPF n": 393.803.28sjoo /

t Rt.DITO A Mt R < \nf> GF.STA S MOHII I TRIPS L I D \
Nome do rcpresenLmte: LUIZ FELIPE CARVALHO AFFONSO

CPF n": 367.275.448-08

TFSTFMI NH AS:

No“ :
RG.
CPF: %q^ OSS 9 o9 Q 5
Ajttinatura: / C , /'i /

^ ^ 1 ^ LC THLT V -r- j C O
Nome: t— CW.
RG: ( 2 -T 52. ^ ) L-— _
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ANEXO 01 -TERMO DE REFERENCIA
CONTRATACL̂ O l»F sFKMCOS Ilf OONSULTORIA EM 1NVECT1MENTOS

I -OBJETIVO GERAL
Contratacao dc servifos dc apoio tecnico c profissional relalivos a gcstao, consuhoria. analise e acompanhamento dos investimcntos do IPREMT e dos
riseas dc sua carteira, visando a busca dc rentabilidadc para as aplica^oes. dc maneira a satisfazer, nos prazos compativcis com as neccssidadcs do
IPREMT e cm coulormidadc com o periil dc investidor do RPPS. respciiando. sempre, o cstrito cumprimenio das normas legais (sobretudo Resolueao
CMN n° 4.695. dc 27/11/18 c dcmais nomias atinentes a materia)

n -OBJETIVOS ESPECIFICOS
Para cumprimenio do objetivo gcral acima exposto,a Contralada devent tbmecer os scguinles Servians:

Elabora^Ao dc ccnarios references ao desempenho macro c microccondmico da cconomia hrasilcira c as possivcis interference dos mcrcadns
globais;

Acompanhamento de cenanos micro c macro econdmicos com apresenta^do dc sugestdes dc estrategias dc mvestimento cm modalidades dc iundos
dc renda fixu dc curto. medio ou longo prazo (cncurtamcnto ou akmgamcnio) e ou aumcnio ou diminuivao de expositors cm fundos dc renda variivcl
visando matcrializar a obten^ao de rentabilidadc com o objetivo de igualar ou supentr a meta aluarial detinida no piano dc custcio do Institute;

Apresentar sugestdes, quando bouver analises consistentes que deem susicntavao as avaliavdes. de propostas de eventuais aplicacoes cm fundos
cstmturados ( FIP; FII; FIDC);

Avalia$do mensal de risco de mcrcado da carteira total e dos fiindos cspeciticos que compde a carteira dc investiinenios do IPREMT;
Anblise mensal dc performance e desempenho dos fundos de investunento da caneira com eventuais sugestdes de alternate. sempre rclacionadas as

classes de fundos e respectivus benchmarks, sem se rctcrir a fundos cspeciTicos.os quais podcrao constar de listagens fomccida* a litulo dc ukemalivas
dc investimento;

Relatonos dc performance c desempenho de produtos que compde o mcrcado sctonal dos institutes do genero;
Laminas de analise dos (undos dc investimento da carteira com comcntarios que possam oriental as discussoes do Comiti* dc Invest!memos;
Analise e acompanhamento mensal do enquadramento dos fundos da carteira perante a Resoluc&o CMN 3.922/2010;
Conferent m mensal para avaJiapio dos investimcntos via telcfonc, videocontcrcncia.e-mail, ou outro meio dispom'vel,
Analise de produtos de investimcntos quando solicitados pelo Comite de Investimentos, com apresenta^do de justificativas que possam (mentor sua

aquisipao ou rccusa fundamentada:
Realizaydo de no minimo duas visitas anuais present- ia is ao Instituto para debate com os membios do Comite dc Investimcntos. com o gestor e/ou

com o Couselho de Administracao do IPREMT;
Apoio e acompanhamento na elaboraijio c eventuais altcracoes da Politics de Investimentos;
Realizac&o dc abertura de caneira dc cada fundo cm lormato ".xml” a tim dc que as respostas solicitadas pelo CADPREV com rela$&o aos ativos

dc crcdito privado que fazem pane dos fiindos dc investimcntos possam scr atendidas.

ill - ELABORACAO DE ESTUDO DE ~A.LM.-
A empresa devera. tambem, realtzar o Estudo de A.L.M.( Asset Liability Management ), incluindo, de um lado. a macro aloca^ao atraves da constnu;ao
da Fronteira Eficientc de Markowitz e, de outro, a inodclagera dc Cash Flow Matching para a dcicrminacuo dos vertices dc titulos publicos tedcrais
para serem adquiridos e proteger o Passivo do Institute, cm consonancia com a Resolueio CMN n* 3.922/10 e altcraedes posteriores. e as normas da
Sccrctaria dc Prcvidcncia do Mini&tcrio da Economic.
A empresa deve estar devidamente habililada pcla Comi&sao de Valorcs Mobiliarios como Cunsultoria dc Va lores Mobiliarios.
rv -ARQUIVO “ XML” DO D 4 IR PARA O CADPREV
A empresa devera fotnecei ao IPREMT o mquivo “.xtnl” do DA1R, para cada uuui das posi^dcs de fechamento de iu£s, paia ser feito o upload do
mesmo direto no site do CADPREV da Sccrctaria dc Prcvidcncia, vincuiada ao Ministerio da Fxonomia. Para tanto, nao deversi scr tbmccido apenas
um rela t brio com as informa^dcs do DAIR, mas sim o proprio arquivo “ .xml” pronto para scr enviado ao CADPREV.
V- ESCOPO TECNICO DOS SERVICOS

Sciao fornecidos relatonos mensais e Servians periodicos e/ou eventuais a Contraiante com as caracteristicas abaixo dcscritas:
Relatorio de analise de volatilidade conforme exigido pelo TCE-SP para envio pelo sistema Audcsp ( RIRP);
Relatorio dc analise de risco da carteira de investimentos (VaR ) tambem exigido pelo TCE-SP para envio pelo sistema Audcsp ( RIRP);
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Relatono de performance e desempenho dos (undos de investimemos da carteiru no qual conste, no mlnimo, os saldos do mes anterior, as aplicavocs
c resgates rcalizados no mes. os saldos do mes, a remabilidade dos fundos em valores e pcrcentuais c o Value al Risk (VaR), alem da totaliza<;ao da
cancira e do comparativo dos retomos -por c acumulado do ano -que oponha a remabilidade e a meta atuarial:

Relatorios de mesmo teor do item anterior com agregados triniestrais, 1° semestre e anual.
Relatono de enquadramento dos fundos de investimentos c sua conformidade com os iimites impostos pcla Rcsolueao CMN 3.922/2010, com alerta

em casos de desenquadramento. no qual conste, alem do item da resoluc3o em que o investimento se enquadra (artigo, inci&o, alinca), tamb£m o prazo
de carencia para resgate. o saldo do mes, a participa^ao do fundo no total da carteira, a quantidadc dc cotistas, o percentual do valor investido cm
rcla âo ao PL do fundo.

Relatbrio de enquadramento com os agregados por item (artigo. inciso, alinea) da Resoluedo CMN 3.922/2010 e tambem da Potilica de
Investimentos. com alerta cm casos dc desenquadramento. no qual conste os valores aplicado* cm cada item da resolucio c da poUtica com
comparatives cm pcrcentuais. bem como sc ha ou nao espaijo (GAP) para novas aplicavocs:

Relatdno de analise de remabilidade com os fundos da carteira no qual conste separadamente os ativos dc renda fixa e renda variavcl identificando o
benchmark c remabilidade do mes, do ano, dos ultimos 3 inescs. dos ultimos 6 meses, dos ultimos 12 meses, dos ultimos 24 mcscs, alem da taxa dc
admimstravao. do VaR relative ao mes c a voiatilidade nos ultimos 12 meses:

Relatono dc acompanhamento das aplicavdes com agregados por instituivdo financeira. com dados em valores e perccntuais. para controle do
cumprimcnto dc itens da Polfhca dc Investimentos;

Relatono de acompanhamento das aplicavocs com agregados por benchmark, com dados em valores e percentuais;
Analise de fundos e res(>ectivos regulamentos nos quais o IPREMT pretenda icalizar aplicavocs de rccursos financeiros;
Relatono CADPREVcom dados organizados no tormato exigido pclo Ministdrio da Economia (Secretaria de Prcvidencia Social);
Assessona no erodenciamento das instituivdes financeiras,
EmissAo de pareccrcs sobre a situavao e oportunidades das aplicavocs financeiras do IPREMT;
Emi$s5o de parcceres/relatonos sobre eventuais questionamentos formulados pclo TCE-SP ou pela Secretaria dc Prcvidencia sobre a situacSo dc

invesrimentos a lim dc subsidiar defesa/justificativa do IPREMT perante estes brgaos oficiais;
Emissdo de relatonos mensais de diligencias de verificav ô dos lastros relatives aos titulos ou a papeis incluidos cm operavdes cstruturaUas

adquiridas por meio dc veiculos de investimento, e de acompanhamento sistcmatico da situavao patrimonial fiscal, comcrcial e juridica das instituicbcs
mvrstidas e do desempenho dos papeis por clas emitidos.

Contato, para esclarccimentos de duvidas, com o consultor de investimentos designado. atraves de fciTumcnta cspccitica dentro do sistemu, com
prazo maximo dc 48 horas para rciomo.

Elaboravslo de relatono de acompanhamento da implementadlo das estrategias de carteiras especificas para os compromissos do piano com scus
segurados e beneficiaries.

Elaborav^o dc relatorios mensais de investimentos. para divulgav^o. contendo a posiv^o da carteira por segmentos e ativos, por tipo dc risco, por
imiituiv^o financeira e por Iimites da Rcsoluvao CMN n" 3.922/2010 c da Politica de Investimentos. Tambem deve ser elaborado relatono anual de
investimentos, com a consolidacao de todas as infonuuvdes relalivas ao ano anterior, incluindn a conjuniuru econbmica. os resultados alcanvados em
rclavao as metas estabclccidas, o comportamcnto do fluxo dc caixa c das aplicavocs financeiras, a composiv^o do ativo. a cvolugao do orv^m^nio c a
coniposicao da cancira dc imoveis. sc houver.

Fomecer relatbrio de disperse Risco-Rctorao dos fundos dc investimentos.
Ferramenta de auxilio no preenchimento do Formulario APR - Autorizaviio dc Aplicav^o e Resgate.

VI -VISUALIZAt,Ao DE RELATORIOS E ANAUSES
Os relatorios c analiscs consumes da prestavao dos servivos scrio disponibilizadns cm mcio clctronico. online, sendo tbmccido a Comratantc login c
scuba para acessu cm casu dc buscas, vei ificavocs e/uu impressao dc material quandu occcssatio.
Alem dos relatorios e analiscs espedlicos acima citados as ferrameuias eletrduicas deverao tambem center, para uso e orientavao do gestor, dos
servidores c dos colegiados do IPREMT, o seguinte:
1. Editorial sobre o panorama economics relativo ao mes anterior. com slntcses da situavao externa e interna;
2. Indicadorcs economicos c projevdes para itens cspccificos, conformc Bolctim Focus c/ou outras publieavdes. para pesquisa em caso de ncccssidadc:
3. Graticos comparativos dc remabilidade c riscos dos (undos dc investimentos.
VII - ABERTURA DE l ARTEIRAS DOS FUNDOS EM FOMATO “ AML"
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Tciwio cm vista os ditanics da Resoluydo CMN ’ 4.6V5. de 27/11/18. mais prccisnincnte, o artigo 2*. $2°. o artigo 10 c o arligo 12 dcsia Re&oluycio. eainda o item 3.2.0 do Manual do Pro Gestao RPPS, Nivel II, para a Politico de Investimentos, a empresa devctii procedfir a abertura de cartcira dc cadaurn dos tundas de investimentos que o IPREMT possui os scus recursos alocados.. atraves do “ arquivo XML” enviado por cada Banco.Asset aoInstitute, com a posiyao de fechamcnto do ultimo dia util dc cada meat, propiciando assim, a dcscobcrta dc cada urn dos ativos que fazem parte dacancira do fundo (analisar o ativo final que cada fiuido adquirc no mcrcado financeiro). Nao podcra scr utilizada a cartcira aberta da CVM dc cada urndos 1undos , uma vcz que cxiste a dclasagetn de 90 dias para a sua divulgapao.

Sc o investimento do FPREMT for realizado cm tint Fundo dc Investimento em Cotas dc Fundos dc Investimentos, o ebamado FIC. serd imprest indi \ elque seja aberta a carteira do Fundo dc Investimento que o FIC compra. para que os ditames legais possam ser atendidos c verificados por esse Insiituio.
Ainda. sc porvemura o IPREMT vier a po&suir carteiras propria* ou cartciras administradas. a analisc de abertura dessas carteiras lambem devera serrealizada atraves do arquivo “ .XML” de cada uma dclas, sendo que, ao final, scrao cousolidadas com todos os demais fundos de investimento que oInstitute pussuir seus recursos alocados.
A cada trfs meses. devera ser feita uma apresentayao das analises ohtidas com a abertura de cartciras em rcuniao do Conselbo dc Administracio. nasede do IPREMT, para atendimcnio da Portaria n° 519,de 24/08/2011. Artigo 3°, Inciso V.
Devera ser entregue, mcnsalmcntc, utn relaiorio em tormato "word” (“ .doc” ), com a desenyao do que foi eucontrado na abeitura de cartcira de cada urndos fundos cm que o IPREMT possui seus recursos alocados, respondendo, para cada um deles, as seguinics questdes exigidas pclo CADPREV daSccrelaria dc Previdencia, vinculada ao Ministevio da Economia:

Hi ativos financeiros n&O emitidos por Instituiydo Financcira?
Ha ativos financeiros n£o emitidos por companhias abertas, operacionais e regislradas na CVM?
Ha ativos financeiros emitidos por Secuntizadoras (Ccrtificado de Recebiveis Imobiliarios (CRI ) ou Certiticados de Recebiveis do Agronegocio

(CRA))?
Ha ativos financeiros que nSo sio colas de classe senior de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios (FIDC)7
Hi ativos financeiros ou que os rcspectivos emissores nao sic considerados de baixo Risco de Credito?

VIII - PRA/O PARA A DispoMBii .rzApAO Dos RELAT6RIOS
Os relatorios consumes no presents lermo deverao cstar disponiveis por meio elctronieo acim.i eiudo. cm ale 3 (trGs) dias uteis apes o reccbimento dos
dado* a serein euviado* ou inset idos em site da Coutraiada pela Coniratanic. ressalvado qualquer arraso justificado peb indispouibilidade de
inforinafdes por parte dos gcstorcs e/ou administradores e/ou custodiaincs dos fundos de investimento.
Caso a ConUutante tenha ncccssidadc, sera ugendada conferencu tclcfbnica ou videoconicrencia para di&cussdo e apresemayao de dados c aspcctos
rckvantch, constantcs no* Rclat6rio* disponibili/ados pela Conlratada .
As cotitcrcncias, espccialmcnlc. devem focar em aspcctos tecmcos da gestau de risco, sobre dados rclativos ao grau dc exposiyao a riscos cmanados
dos regulamentos dos timdos e tb carteira do IPREMT, ou, ainda, sobre rcsultados de estrategias de investimento ou teudencias e projey&cs demcrcado, cm face dc outras oportuoidadcs dc aplicaySo c/ou a mudanyas na conjuntura externa ou interna que possam afetar os investimentos. sendoque, ibo devem set truiadus. cm regra, tanto pclos gcstorcs du Contratantc cornu pclus profissionais da Coutraiada. questdes relativas ao fornecimcntoou solicitapio dc recomendayoes para a aplicayao e/ou resgatc de ativos especificos.

Os cenarios dbcutidos e estrategias mais adequadas a cada momento a screm apreciadas nao scrao entendidos como de responsabilidade da Contratada,por se tratarem de informaydes dc couhecimenlo publico e divulgadas pelo Banco Central, peb ANBIMA, pclas Instituiydes financeiros nos relatorios
publicados ou ainda vciculadas pela iinprensa.
IX -METODOLOGIA DE TRABALHO
Lima vez ussinado o contrato. a Contratantc entregara a Contratada. os relatorios cxistenics sobre a cartcira dc investimentos nos quais deverao tonstara dcscriyao dos ativos, os saldos cxistcntcs no dia 31/12'2019 c as movimcntacdcs efetuadas no mds a mfis a partir dcsta data.
A partir dcssa primeira remessa. a Contratante informant no dccorrcr do mes os restates e aplicayocs c no inick? de mes a posiyao mcnsal das
aplicacoes atraves do envio dos dados, pcrmituido que a prestadora dos serviyos possa confeccionar e entregar os relatorios c analises integrantes dos
serviyos a scrcm prcstados.

Os rcbtoiios dc desempenho dos tumlos scrao ebborados atiavcs da verificayao das colas dos timdos que sao publicados peb CVM c pela Anbima. as
quais apresentam valorizacao ou dcsvalorizayio c, assim. rcsuhain no desempenho dos ativos c da cartcira.
A avaliayao da performance dos timdos sera realizada atraves dc indkadores utili/ados pelos agentes do mcrcado: reniabilkbdt:, indite de sharpe e
outros.
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Mensalmente. ai6 o 5“ dia tilil do m£s subsequente, a CONTRATADA devera enviar as inl'ormacoes para a CONTRATANTE em planilha ou por
inser^ao cm site.
Deveii scr emitido ao final dc cada trimestre, em mar^o, junho, setembro c dezembro, um rebtorio sobre a rentabilidade e risco das diversasinodalidadcs dc opcraQdes rcalizadas pelo IPREMT com tituloa. valores mobilidrios c demais ativos alocados nos segmentos dc renda fixa c rendavariavcl, cm cumprimcmo aos ditames da Portaiia MPS 519, dc 24 dc agosio dc 2011, Artigo 3" Incises III c V.
No que tange a analisc dc risco, a CONTRATADA apresentara a CONTRA TANTE o Var % ( Value at Rv:k\ no periodo dc 1 ( um) mes.
A intcra^ao do gestor c do Comilc de Invcstimcntos da CONTRATANTE com o consuitor dc invesiirocntos, para Iratar dc assuntos especiticos dosservicos conlratados, podera sc dar por tclcfonc, c-mail ou ainda atraves do sistema Sk>pc ou ouiro comunicador seudo tratados os seguintes assumes:a) Aprescntapan das analises rcalizadas;
b) Discussao dc aspectos legois:
c) Nivel dc risco das carteims;
d) Estrategias dos gestores do IPREMT c outras utilizadas pelo mereado;
c) Aloca^dcs c produlos utilizados pelo mcrcado;
f ) Aspectos tecnicos da gestao de risco.
O consultor da CONTRATADA podeni rcalizar analisc de regulamentos dc fundos dc invcstimcntos, apresemando ao CONTRATANTE, com basenos pressupostos da legisbfao vigente, as analises objetivas.
A CONTRATADA prestara assessona a CONTRATANTE em pmcetto dc credenciamentn de insrimicnes tmanceiras e de gestores de recursos de
tcrcciros, com base nos pressupostos da legisla^ao vigcntc.
Na elaborate da Politica de Invcstimentos. cujo objetivo £ cslabclcccr diretrizes, pariimetros c limites paia a gestao dos investimentos, cmconformidadc com o que reza a Rcsolu^ao CMN 3.922/2010, a Contratada participant das discussocs com os gestores do IPREMT c os membros do
Comite de Investimemos, claborando uma minuta que sera apreebda pelo Comite c pelo Consclho de Administravao, que onolara as sugestdesreenviando d Contratada para revisao final, devendo considerar, aiem de outros dados exigidos peb Secrelana dc Previdencia e orgaos fiscalizadnres,
os aspectos legais da Rcsolucao CMN n* 3.922/2010 (era especial scu anigo 4°).
X - ASPECTOS DA CONTRATACAO
A presta^ao dos servipos peb CONTRATADA sera realizada de torma direta, pelo regime de erapreitada por pre^o global e tcra vigdnciu comnnual de01 ano, a contar da assinatura do conlrato, podendo ser prorrogada na Torma da lei, por iguais e succssivos periodos, ate o limitc maximo dc
(scsscntal mescs (anigo 57, inciso II da Lei 8.666/1993). A litulo de remunera^ac dos servitors prestados. a Conbatanle efetuani o pagamento mensal
da quantb rclativa a proposb vcnccdora, mediante envio dc Nota Fiscal, quo sera aprovada pelo gestor do contrulo, sendo pagamento rcalizado cm data
deteiminada pdas partes na contrabyao e em ate 05 dias litcis da apresentavao da respetiva nota. devidamente apruvada. no mes subscquente ao da
presta^ao dos servi^os.
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