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CONTRATO/CVM/SERPRO/BOLSA DE VALORES DE sAo PAULO
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CONTRATO que entre si fazem a COMISsAo DE VALORES

MOBILIARIOS- CVM, a seguir denominada CVM, ins

crita no CGC-MF sob o n~ 29507878¡0001-08, com

sede no Rio de Janeiro a Rua Sete de Setembro n~

111 -32~ andar, representada por seu Presidente,

Herculano Borges da Fonseca, e a BOLSA DE VALORES

DE sAo PAULO) com sede em sao Paul0 a Rua Alvares
~

Penteado, n~ 151, a seguir denominada BOVESPA,in~

crita no CGC MF sob o n~

representada.por seu Presidente Eduardo da Rochq

Azevedo, e com a ~nterve~~:~~.~o SERVI~O FEDERAL

DE ~.QS;..illM~TO DE DADOS (SERPRO) , a segui r deno
.-~-. minado SERPRO, inscrito no CGC-MF sob o n~ 33683

111¡0001-07, com sede no SGAN, Quadra 601, Módulo

I IV", em Brasíl ia-DF, representado por seu Di retar

Adjunto de Desenvolvimento de Sistemas Gerenciais,

Adival Rabello, nos termos e condi~oes das c1áusu

las a seguir:

CLAusULA PRfMEIRA DO OBJETO DO CONTRATO:

o objeto do presente Contrato é o repasse da uti-

liza~ao, pela CVM a BOVESPA, dos recursos comput~

cionais do SERPRO para consultas on-line ao acer-

vo de bases de dados do Sistema ARUANDA.

sao objetivos concorrentes:

1.1.1. Amp1iar o acesso da comunidade nacional,

através de teleprocessoamento ou outros

me ios, a informa<;oes necessárias as ativi-

dades de análise, diagnóstico e planejame~

to relativas a decisáo de investir em valo

res mobi 1iários.

.1.2. Criar condi<;oes de infra-estrutura adequa-.

das ao desenvolvimento da indústria de in

forma<;oes on-line no mercado de valores mo

bi liários.
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1.1.3. Racionalizar o uSo e o tratamento da infor

ma~ao, estimulando o contínuo aprimoramen-

-..
to dos padroes tecnlcos.

1.1.4. Atingir os objetivos mencionados com meto

dologia e sistemas de informa~oes nacionais

e bases de dados sediadas no País.

1.2. Para os efeitos do presente Contrato, sao adotadas

as s~guintes defini~oes:

1.2.1. Si stema ARUANDA

Constitui um sistema de informa~oes sócio-

-economicas desenvolvido pelo SERPRO que

compreende capta~ao, organiza~ao e arquiv~

mento de informa~oes em Bases de Dados; a

recupera~ao de informa~oes através de uma

linguagem própria, a Linguagem ARUANDA(LA)

válida para consultas a quaisquer bases de

dados impl-antadas; a presta~ao de servi~os

de atendimento comercial e de consultoria

tecnlca, quer quanto a produ~ao, quer qua~

to a utiliza~ao dessas informa~oes.

.2.2. Bases de Dados
-

Sao conjuntos de informa~oes logicamente

interrelacionadas, organizadas segundo a

metodologia de arquivamento e recupera~ao

do Sistema ARUANDA e armazena:das em arqui-

vos magnéticos residentes em instala~oes

do SERPRO.

2.3. Consultas On-Line ao Sistema ARUANDA

f'--

Consistem na recupera~ao de informa~oes

contidas nas Bases de Dados do Sistema

ARUANDA, por meio de t~r:~s ligados aos

recursos computacionaiS~¿;;ERPRO, utili-
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-, zando facilidades de comunica~ao de dados,

inclusive a Rede Nacional de Telex. O aten-

dimento a consultas on-line ao Sistema

ARUANDA e o acesso de assinantes as bases

de dados é autorizado pelo SERPRO, mediante

a consigna~ao de senhas.

1.2.4. Rede de Terminais da BOVESPA

Constitui o conjunto de instala~oes termi-

nais localizadas nas dependencias de Soci~

dades Corretoras associadas, e outros usu~

rios, ligadas aos recursos computacionais

da BOVESPA, por meio de facilidades de co-

.-
munlca~ao de dados.

Os recursos computacionais referidos nesta Cláus~

la e utilizados pela CVM sao os decorrentes do

Convenio fi rmado com o SERPRO em ~/JJl/~.

o princípio que ~orteia a coopera~ao CVM-BOVESPA

referido neste Contrato é a reciprocidade de in-

forma~oes associados ao objetivo comum, princípio

este a ser concretizado através dos documentos e

atividades decorrentes.

o presente Contrato envolverá duas fases para sua

implanta<;ao:

1.5.1. Na primeira fase, a ser iniciada imediata-
.

mente, a BOVESPA divulgará através de seu

Boletim Diário de Informa~oes o Sistema

( ARUANDA, colocando ainda a disposi~ao da

CVM/SERPRO seu Centro de Informa~oes Bove~

pa para apresenta~oes aos interessados (S~

ciedades Corretoras associadas e outros u-

suários em potencial) sobre Sistema ARUAN-DA

e sobre o acesso as suas informa~oes atra-

vés da Rede Nacional de
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5.2. Na segunda fase, será estabelecida liga~ao

entre os computadores da Bovespa e do SER-

PRO, permitindo aos usuários dos novos ter

minais ligados ao computador IBM da Boves-

pa o acesso as informa~oes do Sistema

ARUANDA. A efetiva~ao desta liga~ao será

realizada em época a ser estabelecida de

comum acordo entre BOVESPA/CVM/SERPRO.

ATRIBUI~OES DAS PARTESCLAUSULA S'EGUNDA

sao atribui~oes das partes:

Da CVM:

2.1.1. Fornecer ao SERPRO as informa~oes necessá-

rias a cria~ao e atua1iza~ao das bases de da

dos, conforme as disposi~oes do Convenio

SERPRO/CVM, fi rmada em ~/JJl/~ com esse

fim.

Da BOVESPA:

I

2.2.1. Promover o Sistema ARUANDA através de seu Bo

1etim Diário de Informa<;oes.

2.2.2. Fornecer sempre que possível , a CVM/SERPRO

local para apresenta~oes sobre Sistema

ARUANDA as Sociedades Corretoras associadas

e outros usuários em potencial.

2.2.3. Fornecer a CVM/SERPRO informa~oes que possi-

bilitem o projeto do uso da nova rede de ter

minais ligados ao computador IBM da BOVESPA,

para acesso ao Sistema ARUANDA.

/f/-
2.2.4. Estabelecer, em conjunto com o sERPRa, a li-

ga~ao entre seus computadores IBM, na segun-

da fase, ~ara permitir o ~e sua nova re-

de de terminais para ac;ffi ao Sistema

r'-""' ARUANDA. ~
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CLAusULA TERCElRA - RESPONSABILIDADES FINANCElRAS

Os encargos financeiros decorrentes da inter-lig~

~ao entre os computadores da BOVESPA e do SERPRO,

bem como das consultas realizadas pelos usuários

da rede de terminais BOVESPA, sua base de cálculo,

periodicidade e distribui~ao serao fixados entre

as partes, com anuencia previa do SERPRO, em docu

mento complementar a este Contrato.

Caberá a BOVESPA remunera~ao em fun~ao da utiliza-

~ao de sua nova Rede de Terminais como meio de aces

so as bases de dados do Sistema ARUANDA.

As bases desta remunera~ao serao fixadas quando da

efetiva~ao de liga~ao dos computadores da BOVESPA

e SERPRO para cumprimento da segunda fase deste

contrato

Cb!UiULA QUARTA DI-spos I GCES GERAI S

4.1. o relacionamento técnico-administrativo necessário

ao bom cumprimento das disposi~oes deste Contrato

será mantido pelos signatários, permitida a deleg~

~ao.

Qualquer servi~o previsto neste Contrato será pre~

tado mediante contrata~ao formalizada através de

instrumentos apropriados.

A necessidade de altera~oes em qualquer dos docu-

mentos complementares será atendida redigindo-se

um novo documento.

CLAUSULA QUINT~ PRAZO DE VIGtNCIA

5.1. o presente Contrato ~9~ pelo perrodo de~

(quat~os, a partir da data de sua assinatura

e~será au~omaticamente pr~rr~g

~ do r iguais pe-

rIOdos, nao ocorrendo denuncia mesmo por qual-

quer das partes. ~
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A rescisao deste Contrato dar-se-a por denuncia

núncia de qualquer das partes, mediante aviso pré-

vio de 90 (noventa) dias, ressalvados os compromis-

505 assumidos por for~a contratual.

CLAusULA SEXTA FORO

o Foro da Comarca do Rio de Janeiro é o contratua1

(§2, Art. 111 do C.P.C.

CLAusULA StTIMA TERMO DO CONTRATO

7.1 E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas e

condi~oes fixadas, firma o presente Contrato em 3

(tres) vias, perante as testemunhas a seguir, que

declaram conhecer seu inteiro teor.

Rio de Janeiro, 09 de novembro de 1983

Pela: COMISsAo DE VALORES MOBILIARIOS (CVM)

Herculano Borges da Fonseca

PRESIDENTE

Pelo: SERVI~O FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

(SERPRO)

4
/
\. Adival Rabello

DIRETOR ADJUNTO

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS GERENCIAL

Testemunhas
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