
CVM Comissao de Valores Mobiliarios

Protegendo quem investe no futuro do Brasil

CONTRATO DE PRESTA<;Ao DE
SERVI<;OS DE TECNOLOGIA DA
INFORMA<;Ao QUE ENTRE SI
CELEBRAM A CVM - COMISsAo DE
VALORES MOBILIA..RIOS E 0 SERVI(:O
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE
DADOS (SERPRO).

A CVM - Comissao de Valores Mobilhirios, Autarquia Federal vinculada ao Ministerio da
Fazenda, com sede na Rua Sete de Setembro, 111 - 28° andar - Centro - Rio de Janeiro/RJ (CEP:
20.050-901), inscrita no CNPJ sob 0 nO29.507.878/0001-08, neste ato representado, com base na
delegayao de competencia conferida pela Portaria/CVM/PTE/no 108, de 1° de novembro de 2011, pe1a
Superintendente Adrninistrativo-Financeira, Sra. Tania Cristina Lopes Ribeiro, doravante
denominada CVM, e 0 Servi~o Federal de Processamento de Dados (SERPRO), Empresa Publica
Federal, regida pe1a Lei n.o 5.615/70, estabe1ecida no SGAN, Quadra 601, Modulo V, Brasilia-DF
(CEP: 70.836-900), inscrita no CNPJ/MF sob 0 n.o 33.683.111/0001-07, neste ato representado pelo
Superintendente de Relacionamento com Clientes Fazendarios e ludiciais, Sr. Marco Aurelio
Sobrosa Friedl, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n.o 701.795.668-6, expedida pe1a
SSP/RS e do CPF/MF n.o 366.890.500-25, residente e dorniciliado em Brasilia, DF, doravante
denorninada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar 0 presente CONTRATO de Prestayao
de Serviyos de Tecnologia da Informayao, 0 qual se regera pela Lei nO8.666, de 21/6/1993 e suas
alterayoes posteriores e pelas clausulas e condiyoes a seguir especificadas e do qual ficam fazendo
parte para todos os efeitos de direito, como se aqui transcritos fossem, os seguintes documentos:

1.1. 0 presente CONTRATO tern por objeto a prestayao, pela CONTRATADA, de serviyo
de disponibilizayao de acesso a base de dados do Cadastro de Pessoas Ffsicas - CPF, por
intermedio do Sistema de Informayoes para Convenentes (Infoconv-WS), para fins de
inscriyao e respectiva correyao de dados cadastrais de investidores nao residentes no
Brasil pessoas naturais, em conformidade com 0 Convenio firmado entre a CVM e a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, doravante denominada RFB, publicado no DOU,
Seyao 3, pagina 106, de 11.7.2013, e as Condiyoes Especificas deste CONTRATO, da
Proposta Comercial n° SUNFJ-07/2014 e seus anexos.
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2.1. As despesas para atender a este CONTRATO estiio programadas em dota~iio
or~amentaria propria, prevista no or~amento da Uniiio para 0 exercicio de 2014, na
classifica~iio abaixo:

Fonte: 0174

Programas de Trabalho: 04.123.2039.20WU.0001

Elemento de Despesa: 339039

CLAuSULA TERCEIRA - DA INEXIGIBILIDADE DE LICITA<;AO

3.1. A CVM contrata os servi~os aqui ajustados com fundamento no artigo 25, caput, da Lei
n° 8.666/1993, por tratar-se de inviabilidade de competi~iio, ja que 0 SERPRO possui
exclusividade na presta~iio de servi~o de Acesso/Consulta aos Sistemas da Receita
Federal do Brasil (RFB).

4.1. 0 servi~o objeto deste CONTRATO consiste no conjunto de atividades necessarias a
administra~iio, opera~iio e disponibilidade dos servi~os contratados, conforme
detalhamento dado a seguir:

o acesso a base de dados do CPF sera feito por meio do sistema de
informa~iio de Convenios - INFOCONV, com utiliza~iio de tecnologia
WEB SERVICE;

CLAuSULA QUINTA - DO ESCOPO E NIVEIS DE SERVI<;O

5.1. 0 aces so ao cadastro do CPF devera estar disponivel para a CVM no periodo de 07:00 as
21 :00 horas, de segunda a sexta-feira.

5.2. 0 SERPRO disponibilizara, como parte integrante do servi~o ora contratado, suporte
tecnico a CVM, em atendimento de primeiro nivel (registro de incidentes ou duvidas),
por meio da Central de Servi~os SERPRO - CSS, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7
(sete) dias na semana, mediante os canais de atendimento a seguir descritos:

• Central Telef6nica: 0800-728-2323
• Correio eletr6nico: css.serpro@serpro.gov.br

5.4. Para os efeitos da verifica~iio de qualidade, desempenho e disponibilidade do servi~o que
e objeto deste CONTRATO, ele sera avaliaclo pelo indicador de Disponibilidade, que
sera apurado com a seguinte formula:
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ID = [(Tm-Ti/Tm] * 100, onde:
ID = Indice de disponibilidade.
Tm = Total de minutos do periodo de apura9ao (de segunda a sexta no periodo
compreendido entre os dias 11 do mes anterior e 10 do mes corrente).
Ti = Total de minutos de indisponibilidade no periodo de apura9ao.

5.6. Nao serao consideradas como indisponibilidade, para fins de avalia9ao do cumprimento
de nivel de servi90, as seguintes situa90es:
. a) interrup90es programadas para manuten90es preventivas e configura90es

(upgrade de hardware, de sistemas operacionais, corre9ao de desvios,
adequa9ao tecnologica a atendimento as necessidades do cliente) de iniciativa
do SERPRO, previamente acordadas com a CVM;

b) incidentes que, apos analise, foram descaracterizados como indisponibilidade
do servi90, desde que previamente comprovado pelo SERPRO e aceito pela
CVM;

c) calarnidade publica e motivo de for9a maior, nos termos da Lei nO8.666/93.

5.7. 0 descumprimento do Indice de Disponibilidade definido no item 5.4 ensejani a
aplica9ao de urn percentual de redu9ao do valor do servi90, apurado pela aplica9ao da
seguinte formula:

D = [1 - (Ia/Ic)]*Vs, em que:
D = valor do desconto
Ia = Indicador aferido
Ie = Indicador contratado
Vs = Valor do servi90

5.8. Os descontos por descumprimentos do Indice de Disponibilidade definido no item 5.7
serao aplicados na fatura do mes subsequente ao do descumprimento verificado.

6.1. Os servi90s objeto deste CONTRATO serao realizados por intermedio dos
estabelecimentos da CONTRATADA identificados no quadro abaixo:

RegionallUF CNPJ Endere~o
Brasilia/DF 33.683.111/0002-80 SOAN Quadra 601, Modulo 0, L2 Norte

Rio de Janeiro/RJ 33.683.111/0008-75 R. Pacheco Leao, nO1235, fundos, Jardim Botanico

Sao Paulo/SP 33.683.111/0009-56 R. Olivia Ouedes Penteado, 941, Capela do Socorro
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7.1. Cabera a CONTRATADA, sem prejuizo das demais obrigayoes e responsabilidades
resultantes da Lei n° 8.666/1993:

Manter, durante a execuyao do CONTRATO, situayao regular junto ao
Sistema de Cadastramento Unificado de Fomecedores (SICAF), nos termos da
Instruyao Normativa SLTI n° 2, de 11 de outubro de 2010, bem como junto a
Justiya do Trabalho (CNDT), nos termos da Lei nO 12.440/2011, e todas as
condiyoes que 0 habilitaram e qualificaram para a prestayao do serviyo. Esta
obrigayao abrangera a Sede e as Regionais que efetivamente prestarem os
serviyos, conforme elencado na Clausula Sexta deste CONTRATO;

Executar os serviyos em estrita observfmcia aos prazos e condiyoes constantes
nas Clausulas deste CONTRATO, observando os niveis de serviyo minimos
nele estipulados;

Acompanhar os cronogramas e entregas de serviyos, posicionar e repassar as
ocorrencias aos niveis hierarquicos competentes e identificar e tratar os
desvios;

Relatar qualquer irregularidade observada em funyao da execuyao dos
servlyos;

Assegurar a disponibilidade, confidencialidade e integridade dos dados,
informayoes e sistemas informatizados relacionados ao objeto deste
CONTRATO;

Responder pela privacidade das informayoes, guardando sigilo absoluto sobre
os detalhes e dados do objeto deste CONTRATO ou de quaisquer outras
informayoes decorrentes da execuyao dos serviyos;

Apresentar documentayao de realizayao dos serviyos executados para
aprovayao da CVM (Relat6rio Tecnico de Prestayao de Contas), antes da
emissao da Nota Fiscal. Devera discriminar a quantidade de acessos a base de
dados do CPF realizados pela CVM no periodo de apurayao e os periodos de
eventual indisponibilidade do serviyo, bem como a quantidade acumulada de
consultas realizadas desde 0 inicio do CONTRATO ate 0 dia 10 do mes de
faturamento;

Emitir documento fiscal dos serviyos efetivamente prestados, com
discriminayao do periodo a que se, refere 0 serviyo/etapa/parcela, 0 local da
prestayao do serviyo, 0 numero e 0 objeto deste CONTRATO. Em caso de
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mais de urn CONTRATO em vIgor com a CVM, deverao ser emitidos
documentos fiscais distintos;

Nao veicular publicidade ou qualquer outra informayao acerca deste
CONTRATO, sem previa e expressa autorizayao da CVM;

Permitir a CVM a fiscalizayao, a vistoria dos serviyos e 0 livre acesso as
dependencias, se for 0 caso, bem como prestar, quando solicitada, as
informayoes necessarias ao born andamento do CONTRATO;

Responsabilizar-se por todos e quaisquer onus e encargos previdenciarios,
fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes da execuyao deste CONTRATO;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, os serviyos em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorreyoes
resultantes de sua execuyao;

Responsabilizar-se pela execuyao dos serviyos contratados, obrigando-se a
reparar, exclusivamente as suas custas e dentro dos prazos estabelecidos, todos
os erros, falhas, omissoes e quaisquer outras irregularidades verificadas na
execuyao dos serviyos, indenizando a CVM por qualquer dano ou prejuizo a
ela causados, e a seus servidores, decorrente desses erros, falhas, omissoes ou
irregularidades;

Comunicar formalmente a CVM a rejeiyao de qualquer solicitayao de serviyo
fora do escopo do presente CONTRATO e que nao tenha sido objeto de
negociayao entre as partes, com autorizayao formal por parte da autoridade
legal da CVM;

Responsabilizar-se por todos os impostos, taxas e seguros, bem como as
contribuiyoes devidas por encargos previdenciarios, trabalhistas, premios de
seguros e acidentes de trabalho e emolumentos, relativos aos serviyos
compreendidos neste CONTRATO.

8.1. Cabera a CVM, sem prejuizo das demais obrigayoes e responsabilidades resultantes da
Lei n° 8.666/1993:

8.1.1. Manter, durante a vigencia do CONTRATO, convenio com a RFB para acesso a
base CPF para incluir e atualizar 0 cad~stro;
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8.1.2. Manter 0 SERPRO infonnado a respeito de quaisquer atos da Administra<;:ao
Publica que possam interferir direta ou indiretamente nos servi<;:oscontratados;

8.1.3. Fomecer todas as infonna<;:oesnecessarias para a emissao do documento fiscal
pe10 SERPRO;

8.1.4. Designar um responsave1 pelo acompanhamento dos cronogramas, controle,
fiscaliza<;:ao e recebimento de servi<;:ose pela identifica<;:ao e tratamento de
desvios e ateste da aceita<;:aodos servi<;:osentregues;

8.1.5. Adotar as providencias, sob sua responsabilidade, necessarias a viabiliza<;:aoda
realiza<;:aodos servi<;:osobjeto deste CONTRATO;

8.1.8. Comunicar fonnalmente ao SERPRO toda e qualquer ocorrencia relacionada a
execu<;:aodos servi<;:osobjeto deste CONTRATO;

8.1.9. Fiscalizar a execu<;:aodesta contrata<;:aoe subsidiar 0 SERPRO com infonna<;:oes
ou comunica<;:oesuteis e necessarias ao melhor e fiel cumprimento das obriga<;:oes
previstas neste CONTRATO;

8.1.10. Solicitar formalmente ao SERPRO qualquer altera<;:aono escopo do servl<;:O
objeto deste CONTRATO;

8.1.11. Proferir manifesta<;:ao quanta aos Re1at6rios Tecnicos de Presta<;:aode Contas
apresentados pelo SERPRO, com as devidas aprova<;:oes ou rejei<;:oes
(devidamente justificadas), no prazo maximo de 3 (tres) dias uteis, contados da
data de seu recebimento;

8.1.12. Comunicar fonnalmente ao SERPRO, por meio dos canais de atendimento
definidos na CLAuSULA QUINTA, as falhas ou problemas que tenham ocorrido
durante a presta<;:aodos servi<;:osobjeto deste CONTRATO;

8.1.13. Comunicar fonnalmente ao SERPRO, com antecedencia minima de 3 (tres) dias
uteis, qualquer altera<;:aonas condi<;:oesacordadas no convenio firmado entre a
CVM e a Secretaria da Receita Federal do Brasil, em especial a perda da
deten<;:aode autoriza<;:aoda RFB para acessar a base de dados do CPF;

8.1.14. Nao veicular publicidade ou qualquer outra infonna<;:ao a respeito da Proposta
Comercial sem a previa e expressa autoriza<;:aodo SERPRO;

Sede: Rua Sete de Setembro, 111/2_5° e 23-34" Andares - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20050-90 I - Brasil- Tel.: (21) 3554-8686 - http://www.cvm.gov.br.
Regional de Sao Paulo: Rua Cincinato Braga, 340/2"Y e 4" Andares - Bela Vista - Sao Paulo - SP - CEP: 01333-010 - Brasil- Tel.: (II) 2146-2000
Regional de Brasilia: SCN 0.02 - Bl. A- Ed. Corporate Financial Center- S.404/4" Andar- Brasilia - OF - CEP:70712-900 - Brasil- Tel.: (61) 3327-2030/2031

6

http://www.cvm.gov.br.


CVM Comissao de Va/ores Mobi/iarios

Protegendo quem investe no futuro do Brosil

8.1.15. Fomecer ao SERPRO, por meio de documentayao formal, informayoes
suficientes a execuyao dos serviyos contratados.

9.1. 0 SERPRO e a CVM deverao manter sigilo absoluto sobre toda e qualquer informayao a
que venham a ter acesso em decorrencia da execuyao do presente CONTRATO, sendo
vedado qualquer tipo de usa ou divulgayao, sem previa autorizayao da autoridade
competente;

9.2. 0 SERPRO e a CVM deverao tratar como "segredos COmerClalSe confidenciais"
quaisquer informayoes, dados, processo, f6rmulas, c6digos, documentos, formularios ou
outro ativo qualquer utilizado na execuyao do presente CONTRATO;

9.3. 0 SERPRO e a CVM deverao cuidar, sob pena de responsabilizayao de seus dirigentes,
servidores e funcionarios, pela manutenyao de sigilo e seguranya dos dados, informayoes
e sistemas a que venham a ter acesso em decorrencia do serviyo ora contratado, para que
se fayam protegidos contra ayoes ou omissoes intencionais ou acidentais que impliquem
em perda, destruiyao, inseryao, c6pia, acesso ou alterayao indevidos, sendo-lhe vedada
sua comercializayiio ou cessiio a terceiros, a titulo oneroso ou gratuito;

9.4. 0 SERPRO e a CVM responderiio, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuizos
que vierem a causar a outra parte ou a terceiros, decorrentes de sua ayiio ou omissiio,
dolosa ou culposa, na execuyiio deste CONTRATO, independentemente de outras
cominayoes contratuais ou legais a que estiverem sujeitos.

10.1. A CVM pagara a CONTRATADA a franquia mensal de R$ 2.880,00 (dois mil
oitocentos e oitenta reais). 0 valor da franquia mensal multiplicado por 12 (doze) meses
+ 0 valor anual de R$ 817,34 (oitocentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos)
pelo Certificado Digital perfazem a importiincia total anual estimada de R$ 35.377,34
(trinta e cinco mil trezentos e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos). 0
serviyo sera remunerado pela quantidade de acessos mensais a base de dados do CPF
realizados pela CVM, conforme discriminado a seguir:

Ite Servi90 Periodicidade Unidade Valor Qt. Valor Qt. por Valor anual
m unitario mensal mensal ano (R$)

(R$) (R$)
1 Process. de Mensal Fixo 2.880,00 I 2.880,00 12 34.560,00

dados
Acesso CPF - ,

de 0 a 2.000
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2 Processamento Mensal Acesso 0,40 0 0,00 0 0,00
de dados-
Acesso CPF -
acima de
2.000

.3 Certificado Demanda Certifica 817,34 - - 1 817,34
digital do
equipamento emitido

10.2. A estimativa das necessidades apresentadas na presente contrata<;;ao,fixada para fins de
estimativa do valor total do CONTRATO, nao gera, para a CVM, a obriga<;;aode efetivar
a totalidade dos acessos;

b) altera<;;aoe regulariza<;;ao de dados no cadastro do CPF: cada 3 acessos =

acesso.

10.4. No pre<;;oestao contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes,
encargos sociais, previdenciarios, trabalhistas e comerciais, taxa de administra<;;aoe lucro,
materiais e mao de obra a serem empregados, seguros, fretes, rotulagem, embalagens, e
quaisquer outros necessarios ao fiel e integral cumprimento deste CONTRATO.

11.1. Mediante acordo entre as partes, os pre<;;osdefinidos poderao ser reajustados apos urn ana
de vigencia do CONTRATO, visando manter sua compatibilidade com a Politica de
Pre<;;ospraticada pela CONTRATADA, com base no Indice Nacional de Pre<;;osao
Consumidor Amplo (IPCA) ou outro indice oficial que venha substitui-Io.

11.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniencia de disposi<;;oes legais, quando ocorridas apos a assinatura do
CONTRATO e de comprovada repercussao nos pre<;;oscontratados, implicarao na
revisao destes para mais ou para menos, conforme 0 caso, de acordo com 0 disposto no
art. 65 da Lei n°. 8.666/93.

12.1. A CONTRATADA aceitara, nas mesmas condi<;;oes contratuais, os acrescimos ou
supressoes solicitadas pela CVM nos servi<;;osobjeto do presente CONTRATO, em ate
25% (vinte e cinco por cento) do valor do CONTRATO, de acordo com 0 definido no art.
65 da Lei n° 8.666/93. .

Sede: Rua Sete de Setembro, 111/2_5" e 23-34" Andares - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20050-901 - Brasil - Tel.: (21) 3554-8686 - http://www.cvm.gov.br.
Regional de Sao Paulo: Rua Cincinato Braga, 340/2",3" e 4" Andares - Bela Vista - Sao Paulo - SP - CEP: 01333-010 - Brasil- Tel.: (II) 2146-2000
Regional de Brasilia: SCN 0.02 - BI. A - Ed. Corporate Financial Center- S.404/4" Andar- Brasilia - DF - CEP:70712-900 - Brasil- Tel.: (61) 3327-2030/2031

8

http://www.cvm.gov.br.


CVM Comissao de Valores Mobiliarios

Protegendo quem investe no futuro do Brosil

13.1. Os serviyos serao atestados formalmente pela CVM em ate 3 (tres) dias titeis contados a
partir do recebimento do Relatorio Tecnico de Prestayao de Contas para fins de pre-
faturamento, 0 qual discriminani os itens fatuniveis, seus quantitativos, seus preyOS
unitarios e totais.

13.2. Decorrido 0 prazo para ateste dos serviyos, sem que haja manifestayao formal da CVM, a
CONTRATADA emitira automaticamente as Notas Fiscais referentes aos serviyos
iJrestados.

13.3. Caso ocorra rejeiyao parcial ou total dos serviyos apos a emissao das Notas Fiscais, as
divergencias apuradas serao compensadas no faturamento do mes subsequente.

14.1. Conforme dispoe os art. 67 e 73 da Lei n° 8.666/93 sera designado como Gestor do
CONTRATO 0 titular da Gerencia de Registros e Autorizayoes (GIR) e como Fiscal
Tecnico 0 titular da Gerencia de Sistemas (GSI) da CVM, para acompanhamento e
fiscalizayao da execuyao deste CONTRATO, consistindo na verificayao da conforrnidade
da prestayao dos serviyos e da alocayao dos recurs os necessarios, para atesto da execuyao
dos serviyos prestados e aos respectivos valores cobrados, de forma a assegurar 0 perfeito
cumprimento do CONTRATO.

14.2. Os representantes da CVM anotarao, em registro proprio, todas as ocorrencias
relacionadas a execuyao dos serviyos objeto deste CONTRATO, determinando 0 que for
necessario a regularizayao das falhas ou defeitos observados.

14.3. A CONTRATADA e responsavel pelos danos causados diretamente a CVM ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuyao do CONTRATO, nao excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizayao ou 0 acompanhamento par parte da
CVM (art. 70, da Lei nO8.666/93).

14.4. As decisoes e providencias que ultrapassarem a competencia dos representantes da CVM
deverao ser solicitadas aos seus superiores, em tempo habil, para adoyao das medidas que
couberem.

15.1. Serao efetuados pagamentos totais, com base nos serviyos efetivamente executados, de
acordo com 0 definido na Proposta Comercial 07/2014 do SERPRO e seus anexos,
consoante a respectiva comprovayao da execuyao dos serviyos discriminados nas Notas
Fiscais atestadas.
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15.2. 0 faturamento sera baseado nos servi<;:os prestados durante 0 periodo compreendido entre
o dia 11 do mes anterior a 10 do mes corrente (dias corridos).

15.3. Serlio considerados como servi<;:os executados (entregues) aqueles efetivamente aceitos
pel a CVM e disponibilizados nos respectivos locais de demanda, em condi<;:oes de
operacionalidade.

15.4. Caso a CONTRATADA descumpra os niveis de servi<;:os contratados, serao aplicados
des contos nas Notas Fiscais, nos termos previstos na Proposta Comercial 07/2014 do
SERPRO e seus anexos.

15.5. Eventuais inconformidades em descontos de Acordo de Niveis de Servi<;:o (ANS) deverlio
ser sanadas ainda que identificadas em datas posteriores as da presta<;:ao de servi<;:os,
inclusive ap6s 0 pagamento da respectiva fatura, mediante compensa<;:oes nos
quantitativos dos servi<;:os ou descontos por nao cumprimento dos niveis de servi<;:o.

15.6. As Notas Fiscais deverao ser enviadas ao Gestor do CONTRATO, acompanhadas de
toda documenta<;:ao comprobat6ria da presta<;:ao dos servi<;:os, devendo contemplar:

a) os servi<;:os efetivamente executados dentro do periodo de apura<;:ao;
b) os descontos por descumprimento de niveis de servi<;:o;
c) as eventuais compensa<;:oes decorrentes de faturamento a maior ou a menor em

meses anteriores ao da apura<;:ao.

Comissao de Val ores Mobiliarios
CNPJ: 29.507.878/0001-08
Endere<;:o: Rua Sete de Setembro, 111/2° andar - Setor de Protocolo
CEP: 20050-901 - Rio de Janeiro, RJ

15.8. Todas as despesas administrativas e operacionais, como encargos, tributos e outras que se
fizerem necessarias para a execu<;:ao do CONTRATO por parte da CONTRATADA,
estao contempladas no pre<;:o dos servi<;:os, nao cabendo a CVM nenhum outro tipo de
pagamento.

15.9. 0 pagamento devera ser efetuado em ate 10 (dez) dias uteis contados da data do
recebimento e aceite de toda documenta<;:ao de cobran<;:a pela CVM, exceto na hip6tese
de ocorrencia de erro que demande corre<;:oes nos documentos de cobran<;:a, situa<;:ao em
que 0 prazo sera contado a partir da reapresenta<;:ao das Notas ou emissao de novas.

15.10. No caso de utiliza<;:ao do SIAFI, os pagamentos deverao ser efetuados por meio de GRU
INTRA-SIAFI, em nome do Servi<;:oFederal de Processamento de Dados (SERPRO), UG
806030, Gestao 17205 e C6digo de Recol1?-imento 90001-0. Para outros meios de
pagamentos, devera ser utilizada Guia de Recolhimento da Uniao - GRU, devidamente
preenchida e acompanhada das Notas Fiscais enviadas pelo SERPRO, dentro do prazo
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estipulado. Na Nota de Empenho, para efeito de pagamento, deve ser citado, no campo
destinado ao credor, 0 CNPJ n° 33.683.111/0002-80.

15.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA niio tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratorios
devidos pela CVM, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento
da Nota FiscallFatura, a serem incluidos em fatura propria, siio calculados por meio da
aplicayiio da seguinte formula:

EM= VP x N x I, onde:
EM- Encargos Moratorios
VP- Valor da parcel a em atraso
N - Numero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo

pagamento
I - Indice de compensayiio financeira, assim apurado:

1= 6 = 0,00016438
365 x 100

15.12. Quando a CVM, no local da prestayiio do serviyo e/ou pagamento, for responsave1 legal
pela retenyiio e recolhimento do Imposto Sobre Serviyos de Qualquer Natureza - ISSQN
na Fonte, devera encaminhar ao estabe1ecimento da CONTRATADA, no endereyo abaixo
especificado, no prazo estabelecido, 0 correspondente documento de Declarayiio de
Retenyiio e Recolhimento do Imposto (ISSQN).

gestaotributaria@serpro.gov.br; ou
SGAN 601, Modulo "V", Ed. Sede, BrasfliaDF

(SERPRO/SUPGF/Departamento de Gestiio Tributaria), CEP 70.836-900.

15.13. No momenta do pagamento referente aos serviyos sera verificada a situayiio da
CONTRATADA no Sistema de Cadastramento Unificado de Fomecedores - SICAF. Esta
verificayiio abrangera a Sede e as Regionais que efetivamente prestarem os servlyOS,
conforme elencado na Clausula Sexta deste CONTRATO.

16.1. 0 periodo de vigencia deste CONTRATO sera de 12 (doze) meses contados a partir do
dia ~ __ l_/.J ~If, podendo ser prorrogado ate 0 limite de 60 (sessenta) meses,
desde que haja autorizayiio formal da autoridade competente (art. 57, inciso II, da Lei n°
8.666/1993).
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17.1. 0 presente CONTRATO podeni ser rescindido, na fonna e na ocorrencia de qualquer das
hip6teses previstas nos art. 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

18.1. Pela inexecuyao total ou parcial do CONTRATO, a CVM podeni, garantida a defesa
previa, aplicar a CONTRATADA as sanyoes a seguir descritas, sem prejuizo dos
descontos por descumprimentos dos niveis de serviyos contratados:

a) advertencia no caso de descumprimento de urn mesmo nivel de serviyo por 3
(tres) meses consecutivos ou 5 (cinco) altemados;

b) multa de 2% (dois por cento) sobre 0 valor mensal do serviyo (item fatunivel),
referente a reincidencia de advertencia para uma mesma causa.

18.2. Assiste a CONTRATADA 0 direito a interposiyao de recurso administrativo no prazo de 5
(cinco) dias uteis a contar da intimayao do ato, nos tennos da alinea "f' do inciso I do
artigo 109 da Lei n° 8.666, de 1993.

18.3. As multas deverao ser recolhidas por meio de Guia de Recolhimento da Uniao (GRU),
preenchida confonne instruyoes da CVM. Caso 0 valor da multa nao seja recolhido pela
CONTRATADA no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da data da notificayao, sera
automaticamente descontado no primeiro recebimento a que fizer jus.

18.4. As sanyoes aqui previstas poderao ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa
previa da CONTRATADA no respectivo processo, nos prazos previstos no paragrafo 2°
do artigo 87 da Lei ° 8.666, de 1993.

18.5. As sanyoes nao serao aplicaveis nos casos em que as inexecuyoes contratuais forem
provocadas por calamidade publica, por grave perturbayao da ordem intema ou guerra, ou
par outras causas que as exc1uem, previstas na Lei n° 8.666, de 1993 e no C6digo Civil
Brasileiro.

19.1. Cabera a CVM providenciar, as suas expensas, a publicayao do extrato deste
CONTRATO no Diario Oficial da Uniao, confonne disposto no art. 61 da Lei n°
8.666/93.

20.1. Todas as fonnas de comunicayao serao consideradas validas, desde que entregues ou
enviadas via oficio, carta protocolada ou e-mail, devidamente confonnados.
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20.3. Na hip6tese de reumoes realizadas entre representantes credenciados das partes, que
possam ter implicar;:oes neste CONTRATO, serao registradas em forma de ata assinada
pelos referidos representantes.

20.4. Para efeito de celebrar;:ao de CONTRATO, sera utilizado 0 CNPJ n° 33.683.111/0001-07
da Sede do SERPRO.

20.5. Para dirimir as questoes oriundas do presente CONTRATO sera competente 0 juizo da
Justir;:a Federal, Ser;:aoJudiciaria do Rio de Janeiro, ex vi do inciso I do artigo 109 da
~onstituir;:ao Federal.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, foi 1avrado 0

presente CONTRATO, que, depois de lido e achado conforme, e assinado em 3 (tres) vias de igua1
teor e forma, pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

Rio de Janeiro, " (;

Marco Au io Sobrosa Friedl
ONTRATADA

) 1 j- ~ j
I fl"Y\M"\~ <~, .•II..qt. ••...,-, (~ • - ~ j \).--;:

Tani Cristina Lopes Ribeiro
PelaCVM

L? L e::- .c:s=:=:
RG: CJ"2. f?3? 22 - '1'
CPF: G12. ~ 2G. 246 .~

RG:~T<t.;'- I

CPF: i})'~i . ~.~J
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