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CONTRATO PARA FORNECIMENTO
DE SOLu~Ao DE CAPTURA DE
AUDIO E VIDEO E PRESTA~Ao DE
SERVI~OS RELACIONADOS, QUE
ENTRE SI FAZEM A CVM
COMISSAO DE VALORES
MOBILIARIOS E KENT A
INFORMA TICA SfA.

A CVM ~ Comissao de Valores Mobilhirios, Autarquia Federal vincu1ada ao
Ministerio da Fazenda, com sede na Rua Sete de Setembro, III - 28.° andar - Centro -
Rio de Janeiro (CEP: 20.050-901), inscrita no CNPJ sob 0 n° 29.507.878/0001-08, neste
ato representada, com base na de1egac;ao de competencia conferida pe1a
PortarialCVM/PTE/n° 108, de 01 de novembro de 2011, pe1a Superintendente
Administrativo-Financeira, Sra. Tania Cristina Lopes Ribeiro, doravante denominada
CVM, e KENTA INFORMATICA SfA., estabe1ecida a Rua Riachue10, 1098 - Sa1a
1201 - Centro Hist6rico (CEP: 90.010-272), inscrita no CNPJ sob 0 n.o
01.276.33010001-77, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pe10
Sr. Carlos Antenor Barrios, tern justo e acordado 0 presente CONTRA TO, 0 qual sera
regido pe1a Lei n° 8.666/1993, e suas alterac;6es posteriores, pe10 Decreto n.o
7.17412010, pel a Instruc;ao Normativa SLTIIMP n.o 0412010, pe1a Instruc;ao Normativa
SLTIIMP n.o 0212008 e pel as clausulas e condic;6es a seguir especificadas, e do qual
ficam fazendo parte para todos os efeitos de direito, como se aqui transcritos fossem, os
seguintes documentos:

a) Processo de Compras n.o RJ-2014-8751 - Edital de Pregao n.o 2712014 e seus
Anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, emitida em 1011012014.

c) Notas de Empenho - 2014NE800476, 20 14NE800477, 20 14NE800478,
2014NE800479 e 20 14NE800480.

o presente CONTRATO tem por objeto 0 fornecimento de sete conjuntos de
soluc;ao de captura de audio e video, incluindo os servic;os de instalac;ao,
configurac;ao, treinamento, manutenc;ao e suporte tecnico para a soluc;ao durante
o periodo de vigencia do CONTRA TO, conforme condic;6es, quantidades e
exigencias estabelecidas neste instrumento contratual, no Edital do Pregao
Eletr6nico n.o 2712014 e em seus anexos. f
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1.2 A S01u<;aoa ser fornecida pe1a CONTRA TADA, atendendo as especifica~5es
tecnicas, condi~5es e exigencias dispostas neste CONTRA TO e no Termo de
Referencia do Edita1 do Pregao n.o 2712014, sera composta dos seguintes itens,
conforme a Proposta Comercia1 apresentada:

Item
1
2
3
4

5

** os servi90s de suporte tecnico, manuten9ao e atualiza9ao das licen9as de software deverao ser
prestados durante toda a vigencia do contrato, porem, os pagamentos mensais somente serao devidos
apos 0 recebimento definitivo de todos os servi90s de treinamento.

Clau8ula Segunda - DA DESTINACAO ORCAMENTARIA

2.1 As despesas para atender a este CONTRA TO estao programadas em dota~ao
or~amentaria pr6pria, prevista no or~amento da Uniao para 0 exercfcio de 2014,
nas classifica~5es abaixo:

2.1.1. As despes as correrao a conta da Natureza de Despesa 44903993 -
Programa de Trabalho 04. 123.2039.20WU.0001, para as 1icen~as de •
software - item 1 (urn) do quadro acima;

2.1.2. As despesas correrao a conta da Natureza de Despesa 44905233 -
Programa de Trabalho 04.123.2039.20WU.0001, para os equipamentos
acess6rios - itens 2 (dois) e 3 (tres) do quadro acima;

2.1.3. As despesas correrao a conta da Natureza de Despesa 33903957 -
Programa de Trabalho 04.123.2039.20WU.0001, para os servi~os de
instala~ao e configura~ao da solu~ao - item 4 (quatro) do quadro acima;

2.1.4. As despesas correrao a conta da Natureza de Despesa 33903948 -
Programa de Trabalho 04.123.2039.20WU.0001, para os servi~os de
treinamento - item 5 (cinco) do quadro acima;

2.1.5. As despesas correrao a conta da Natureza de Despesa 33903908 -
Programa de Trabalho 04. 123.2039.20WU.0001, para os servi~os de
atualiza~ao e suporte tecnico - item 6 (seis) do quadro acima;
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Chlusula Terceira
SERVI<;O

DAS ESPECIFICA<;OES E DOS NIVEIS MINIM OS DE

3.1 As especifica~6es dos servi~os esUio descritas no Edital do Pregao n.o 27/2014 e
em seus anexos, os quais, independentemente de transcri~ao, constituem parte
integrante e complementar deste Instrumento.

3.2 Sem prejufzo das demais disposi~6es previstas no Edital do Pregao Eletronico
n.o 27/2014 e em seus anexos, os prazos para fornecimento e presta~ao dos
servi~os que comp6em 0 objeto deste CONTRATO encontram-se detalhados no
quadro a seguir:

Id Etapa / Fase / Item Prazo / Condic;ao
Entrega, Instalac;ao e configurac;ao da

1
soluc;ao de gravac;ao de audio e vfdeo e

30 dias corridos apos a assinatura do contratoTreinamento da equipe de Tecnicos da SSI
no Rio

2 Treinamento dos usucirios da CVM - Sede 40 dias corridos apos assinatura do contrato
Entrega, Instalac;ao e configurac;ao da

3 soluc;ao de gravac;ao de audio e vfdeo em 55 dias corridos apos a assinatura do contrato
Sao Paulo

4 Treinamento dos usuarios da CVM-SP 65 dias corridos apos assinatura do contrato

5
Suporte tecnico, manutenc;ao e atualizac;ao Conforme nfveis rninimos de servic;o, durante
das licenc;.:asde software todo 0 perfodo de vigencia do Contrato

- Caso a empresa disponha de mais de uma equipe para esses servic;os, eles poderao ser conduzidos
em para1elo nos prazos correspondentes as Entregas 1 e 2.
- Todos os custos de des10camento e estadia de funcionarios da CONT AT ADA para executar os
treinamentos na sede da CVM e na Regional de Sao Paulo deverao correr por conta da
CONTRATADA

3.3 Durante 0 periodo de vigencia deste CONTRATO, a CONTRATADA devera
observar, alem dos prazos de entrega e demais obriga~5es, 0 atendimento aos
seguintes nfveis mfnimos de servi~o:

Indicador
Atendimento aos re uisitos do edital
Atendimento aos re uisitos do edital

dos Conjuntos da Soluc;ao em
funcionamento

Valor Aceitavel
100%
100%

7 conjuntos

5 turmas x
10 alunos
2 turmas x
5 alunos

Treinamento de tecnicos da SSI
/ 1° atendimento Quantidade de turmas atendidas

Disponibilidade dos canais de contato -
dias tlteis, 9:00 - 18:00
Tem 0 de res osta*
Tempo de resoluc;ao de baixa
severidade **
Tempo de resoluc;ao de media
severidade ***

Suporte tecnico, manutenc;ao e
atualizac;ao das licenc;as de
software

Max. 2 horas

10 dias tlteis
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Tempo de resolu~ao de alta severidade
****

*Na abertura de cada chamado, a CVM, na pessoa do Gestor do Contrato, devera atribuir e
formalizar a CONTRA TADA 0 nfvel de severidade entendido como aplicavel.
No periodo maximo de 2 horas contadas a partir da abertura do chamado, a CONTRATADA devera
apresentar uma solu~ao para 0 problema, uma possfvel solu~ao de contomo e/ou uma estimativa de
prazo para a resolu~ao definitiva.
o nfvel de severidade inicialmente atribufdo pela CVM podera decair ou aumentar em decorrencia
do contato com a equipe de suporte, em fun~ao dos esclarecimentos eventual mente obtidos.
Caso a CONTRATADA nao observe 0 tempo de resposta de no maximo 2 (duas) horas, fica
entendido entre as partes que se trata de um problema que devera ser resolvido no prazo de alta
severidade.
** Baixa severidade: Falha, defeito ou incompatibilidade que nao comprometa 0 uso da solu~ao;
*** Media severidade: Falha, defeito ou incompatibilidade que comprometa 0 usa da solu~ao, mas
que adrnita solu~ao de contomo;
**** Alta severidade: Falha, defeito ou incompatibilidade que comprometa 0 usa da solu~ao sem
solu ao de contomo ossfvel;

Chiusula Quarta - DO LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO
OBJETO

4.1 as fomecimentos e servic;os previstos neste CONTRA TO serao realizados nos
seguintes enderec;os:

Rio de Janeiro/ RJ - CYM/Sede - Rua Sete de Setembro, n.o 111, 29.° andar,
Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP 20050-901;

Sao Paulo/SP - CYM/Regional SP - Rua Cincinato Braga, n.o 340, 4.° andar,
Sao Paulo SP - CEP 01333-010.

4.2 Os itens componentes do objeto deste CONTRA TO deverao ser adimplidos nos
prazos estipulados no item 3.2, sob pena de aplicaC;aodas sanc;oes cabiveis.

4.3 As etapas de entrega das licenc;as e equipamentos, instalac;ao e configurac;ao da
soluC;ao de gravac;ao de audio e video na CYM/Sede e na CYM/Regional SP
serao recebidas:

4.3.1. provisoriamente, no prazo de 2 (dois) dias uteis, pelo Fiscal Tecnico,
para efeito de posterior analise de conformidade e de qualidade baseadas
nos Criterios de aceitac;ao definidos no Termo de Referencia, anexo I do
Edital do Pregao Eletronico n.o 27/2014, que ficara a cargo dos Fiscais
Tecnico e Requisitante do Contrato;

4.3.1.1. No momenta da entrega da soluc;ao, sera exigida a
comprova~ao da origem dos bens importados oferecidos pela
CONTRA TAD A e da quita~ao dos tributos de importa~ao a
eles referentes, sob pena de rescisao contratual e multa (art. 3°,
inciso III, do Decreto n° 7.174/20 to).
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4.3.2. definitivamente, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados do
recebimento provis6rio, ap6s a verificac;ao da qualidade e quantidade do
servic;o executado e materiais e equipamentos empregados, com a
consequente aceitac;ao mediante termo circunstanciado, a cargo do Gestor
e do Fiscal Requisitante do Contrato.

4.3.2.1. as fornecimentos e servic;os poderao ser rejeitados, no todo ou
em parte, quando em desacordo com as especificac;oes
constantes neste CONTRA TO e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substitufdos no prazo fix ado pelo Gestor do
Contrato, as custas da CONTRATADA, sem prejufzo da
aplicac;ao de sanc;oes.

4.3.2.2. Na hip6tese de a verificac;ao a que se refere este subitem nao ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada,
consumando-se 0 recebimento definitivo no dia do esgotamento
do prazo.

4.4 as servic;os de treinamento, que englobam a capacitac;ao dos tecnicos da
Superintendencia de Informatica, no Rio de Janeiro, e dos usuarios, no Rio de
Janeiro e em Sao Paulo, serao recebidos definitivamente pelo Gestor e pelo
Fiscal Requisitante do Contrato, mediante recibo, quando do termino de todos os
treinamentos, ap6s verificac;ao da qualidade e quantidade do servic;o executado e
da entrega dos respectivos certificados de conclusao pela CONTRA TADA.

4.5 as servic;os de suporte tecnico, manutenc;ao e atualizac;ao das licenc;as de
software serao recebidos definitivamente, mensalmente, pelo Gestor e pelo
Fiscal Requisitante do Contrato, mediante recibo, ap6s verificac;ao da qualidade
e efetiva disponibilidade dos servic;os.

4.6 a recebimento provis6rio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade
da CONTRATADA pelos prejufzos resultantes da incorreta execuc;ao do
CONTRATO.

A CVM pagara a CONTRATADA, pelos fornecimentos e servic;os
efetivamente executados, os valores unitarios e totais detalhados no quadro
abaixo, perfazendo um total contratual estimado de R$ 99.998,24 (noventa e
nove mil novecentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos).

Pre~o
Unitario

(R$)
(B)

6.142,50
316,80
656,65

Pre~o Total
(R$)

(C)=(A)*(B)
42.997,50
2.217,60
4.596,55

Licen a do software de ca tura de audio e vfdeo
A era filmadora de mesa ti 0 webcam, com edestal
'c fone de mesa de alta sensibilidade, com edestal

(A)
7 licen as
7 unidades
7 unidades

http://Ilwww.cvITIgov.br.
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7 servi os
1 servi 0

l.660,00
4.308,99

951,60

11.620,00
4.308,99

34.257,60

99.998,24

5.2 0 valor total do servi~o de suporte tecnico, manuten~ao e atua1iza~ao das
licen~as de software e meramente estimativo, haja vista que os pagamentos
mensais somente serao devidos a CONTRA TADA ap6s 0 recebimento
definitivo de todos os servi~os de treinamento.

5.3 Nos pre~os dos equipamentos estao inclufdas as garantias de objeto de 12
(doze) meses contados a partir do recebimento definitivo da entrega, insta1a~ao
e configura~ao dos conjuntos da solu~ao, conforme definido no Termo de
Referencia, anexo I do Edita1 do Pregao E1etronico 27/2014 e na Proposta da
CONTRATADA.

5.4 Nos va10res acima estao inclufdas todas as despesas ordimirias diretas e
indiretas decorrentes da execu~ao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, traba1histas, previdencianos, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administra~ao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contrata~ao.

6.1 Para os servi~os de suporte tecnico, manuten~ao e atua1iza~ao das 1icen~as de
software, os pre~os pactuados serao fixos e irreajustaveis por urn periodo de 12 •
(doze) meses ap6s a data de emissao da proposta da CONTRATADA, quando
entao poderao ser promovidas suas corre~6es de acordo com a varia~ao do
Indice Naciona1 de Pre~os ao Consumidor Amplo (IPCA), em fun~ao da nao
existencia de fndice especffico ou setoria1 ap1icave1 ao objeto, conforme
permissivo contido no artigo 2.° da Lei n.o 10.19212001 (Ac6rdao TCD n.o
11412013 - P1enano).

Para concessao do reajuste, sera necessarlO que estejam devidamente
caracterizados, tanto 0 interesse publico na contrata~ao quanto a presen~a das
seguintes condi~6es 1egais (Lei n.O 8..666/1993 - Ac6rdao TCD 474/2005 -
Plenario):

6.2.1. existencia de autoriza~ao or~amentiria (incisos II, III e IV do § 2.° do
art. 7.°);

tratar-se da proposta mais vantajosa para a Administra~ao;

pre~os reajustados compatfveis com os de mercado (art. 43, IV);

manuten~ao das condi~6es exigidas para habilita~ao (art. 55, XIII);
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6.2.5. interesse da CONTRATADA, manifestado formalmente, em continuar
vinculada a proposta (art. 64, § 3.°).

6.3 Para a comprovac;ao da compatibilidade dos prec;os com 0 mercado, 0 Gestor do
Contrato apresentara comparativo de prec;os, a epoca do reajuste, acompanhado
de documentos comprobatorios, como propostas, notas fiscais, contratos, atas de
registro de prec;os, dentre outros.

6.4 0 reajuste sera antecedido de manifestac;ao do Gestor do Contrato, com
indicac;ao de que os novos prec;os estao em conformidade com os de mercado e
que continuam vantajosos para a Administrac;ao.

6.5 Para 0 calculo do prec;o final reajustado, sera utilizada a seguinte formula:

Vt = Vo X (~) • onde:

IO - indice correspondente a data base da proposta;

II - indice correspondente a data para qual se deseja reajustar 0 valor;

VO - prec;o original do servic;o, na data base (valor a ser reajustado);

VI - prec;o final do servic;o ja reajustado.

6.6 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ana sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

6.7 Por ocasiao da prorrogac;ao ou do termino da vigencia contratual, a
CONTRATADA devera ressalvar/resguardar 0 direito de reajuste, sob pena de
preclusao logica (Acordao TCD n.O1.828/2008 - Plenario).

6.8 Caso 0 indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado em substituic;ao 0 que vier a ser
determinado pela legislac;ao entao em vigor.

6.9 Na ausencia de previsao legal quanta ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do prec;o do valor remanescente.

As Notas Fiscais referentes aos servic;os demandados e efetivamente executados
deverao ser apresentadas pel a CONTRA TADA, em meio fisico e aos cuidados
do Gestor do Contrato, no Setor de Protocolo da CVM, situado na Rua Sete de
Setembro, III - 2° andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20.050-901.

7.1.1. As Notas Fiscais deverao conter, no minimo, a descric;ao sucinta dos
fornecimentos e servic;os prestados e os prec;os unitarios e totais. t
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7.2 As Notas Fiscais correspondentes aos servi90s de entrega, instala9ao e
configura9ao da solu9ao de audio e video, incluindo 0 software de captura e
todos os equipamentos acessorios necessarios, na CYM/Sede e na
CYM/Regional SP, somente deverao ser encaminhadas para pagamento apos a
emissao dos respectivos Termos de Recebimento Definitivo e as devidas
autoriza90es para emissao, pelo Gestor do Contrato.

7.3 As Notas Fiscais correspondentes aos servi90s de treinamento somente deverao
ser encaminhadas para pagamento apos 0 termino da capacita9ao de todas as
turmas previstas na CYM/Sede e na CVM/Regional SP, bem como apos 0
recebimento definitivo e a devida autoriza9ao para emissao do documento fiscal
pelo Gestor do Contrato.

7.4 Pela disponibiliza9ao dos servi90s de suporte tecnico, manuten9ao e atualiza9ao
das licen9as de software, serao efetuados pagamentos em parcelas mensais e
iguais, no valor unitario mensal indicado na Clausula Quinta deste
CONTRATO.

7.4.1. Os servi90s de suporte tecnico, manuten9ao e atualiza9ao das licen9as
de software somente serao terao os pagamentos mensais iniciados apos
o recebimento definitivo de todos os servi90s de treinamento. Tais
pagamentos serao efetuados em rela9ao ao mes vencido.

Cabera ao Gestor do Contrato, no prazo de 3 (tres) dias llteis a partir do
recebimento da Nota Fiscal, atestar presta9ao dos servi90s e/ou fomecimentos,
verificando 0 cumprimento pel a CONTRA TADA de todas as condi90es
pactuadas, inclusive quanta ao pre90 cobrado. Ato continuo, liberara a referida
Nota Fiscal para a Gerencia de Contabilidade e Finan9as (GAF), a fim de ser
providenciada a liquida9ao e 0 pagamento.

o pagamento somente sera autorizado depois de efetuado 0 "atesto" pelos
servidores competentes, condicionado este ato a verifica9ao da conformidade da
Nota Fiscal apresentada em rela9ao aos servi90s e fomecimentos efetivamente
prestados, e sera efetuado em urn prazo maximo de 15 (quinze) dias ap6s 0
recebimento do documento fiscal, mediante dep6sito na conta-corrente da
CONTRATADA.

7.6.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem 0
limite de que trata 0 inciso IT do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao
ser efetuados no prazo de ate 5 (cinco) dias dteis, contados da data da
apresenta9ao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n°
8.666, de 1993.

Os titulos deverao permanecer em carteira, nao sendo admitidos pela CVM
caucionamento ou cobran9a bancana, situa9ao em que a CONTRA TADA ficara
sujeita as san90es, a juizo da CVM, previstas neste CONTRA TO.

A CVM podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indeniza90es devidas pel a CONTRATADA (art. 86, § 3° da Lei n°
8.666/93 c/c art. 9° da Lei n° 10.520, de 17/07/02 e suas altera90es posteriores).
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7.9 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancia que impe9a a liquida9ao da
despesa, aquela sera devolvida pelo Gestor do Contrato a CONTRATADA e 0

pagamento ficara pendente ate que esta providencie as medidas saneadoras.
Nesta hip6tese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a ap6s a reapresentac;ao do
documento fiscal devidamente regularizado, nao acarretando qualquer onus para
aCVM.

7.10 Sendo identificada cobran9a indevida ap6s 0 pagamento da Nota Fiscal, os fatos
serao informados a CONTRATADA para que seja feita glosa do valor
correspondente no pr6ximo documento de cobranc;a.

7.11 A criterio da CVM, poderao ser utilizados os creditos existentes em favor da
CONTRATADA para compensar quaisquer possfveis despesas resultantes de
multas, indenizac;6es, inadimplencias contratuais e/ou outras de responsabilidade
desta ultima.

7.12 Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instruc;ao Normativa SLTIJMPOG n° 02, de
2008, sera efetuada a reten9ao ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejufzo das sanc;6es cabfveis, caso se constate
que a CONTRA TADA:
7.12.1. nao produziu os resultados acordados;

7.12.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a
qualidade minima exigida;

7.12.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execu9ao do servic;o, ou uti1izou-os com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.

A cada pagamento ao fornecedor a Administra9ao realizara consulta ao SICAF
para verificar a manuten9ao das condic;6es de habilitac;ao.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situac;ao de irregu1aridade da
CONTRA TADA, sera providenciada a sua advertencia, par escrito, no sentido
de que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situa9ao ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa.

7.14.1. 0 prazo deste item podera ser prorrogado uma vez, por igua1 perfodo, a
criterio da Administra9ao;

7.14.2. Nao havendo regu1ariza9ao ou sendo a defesa considerada
improcedente, a Administra9ao devera comunicar aos orgaos
responsaveis pela fiscalizac;ao da regularidade fiscal quanto a
inadimplencia do fornecedor, bem como quanta a existencia de
pagamento a ser efetuado pela Administrac;ao, para que sejam
acionados os meios pertinentes 'e necessarios para garantir 0

recebimento de seus creditos;

Persistindo a irregularidade, a Administra9ao ado tara as medidas
necessarias a rescisao dos contratos em execu9ao, nos autos dos !
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processos administrativos correspondentes, assegurada a contratada a
ampla defesa.

7.15 Havendo a efetiva execu~ao do objeto, os pagamentos serao realizados
norma1mente, ate que se decida pela rescisao contratual, caso a
CONTRA TADA nao regularize sua situa~ao junto ao SICAF.

7.16 Somente por motivo de economicidade, seguran~a naciona1 ou outro interesse
publico de alta re1evancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
maxima autoridade da CVM, nao sera rescindido 0 contrato em execu~ao com
empresa ou profissiona1 inadimp1ente no SICAF.

7.17 QUando do pagamento, sera efetuada a reten~ao tributaria prevista na 1egis1a~ao
aplicavel.

7.17.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos
da Lei Complementar n.O 123/2006, nao sofrera a reten~ao tributana
quanto aos impostos e contribui~5es abrangidos por aquele regime. No
entanto, 0 pagamento ficara condicionado a apresenta~ao de
comprova~ao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.18 Sera considerada data do pagamento 0 dia em que constar como emitida a ordem
bancana para pagamento.

7.19 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os
encargos morat6rios devidos pela CVM, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem inclufdos em
fatura pr6pria, sao calculados por meio da aplica~ao da seguinte f6rmula:

1= ~
365

6
/ = 100 => / = 0,00016438

365

7.20 Nao serao considerados os atrasos no pagamento pel a CVM decorrentes de casoI
fortuito ou for~a maior, nos casos caracterizados como fato do prfncipe (afao
superior do Estado, unilateral e imprevista, que impossibilita 0 cumprimento, ao

enos temporario, de um ou de todos os deveres contratuais).
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8.1 0 periodo de vigencia deste CONTRATO sera de 36 (trinta e seis) meses a
partir do dia 07/11/2014, podendo ser prorrogados os servic;os de suporte
tecnico, manutenc;ao e atualizac;ao das licenc;as de software ate 0 limite de 60
(sessenta) meses, desde que haja autorizac;ao formal da autoridade competente e
observados os seguintes requisitos (art. 57, inciso IT, da Lei n.o 8.666/1993 c/c
art. 30-A, § 1°, da IN SLTIIMP n° 2/2008 e Orientac;ao Normativa AGU n.o 38,
de 13/12/2011).

8.1.1. os servic;os tenham sido prestados regularmente;

8.1.2. a CVM mantenha interesse na realizac;ao do serVlC;0objeto deste
CONTRATO;

8.1.3. 0 valor deste CONTRA TO permanec;a economicamente vantajoso para
aCVM;

8.1.4. a CONTRA TADA manifeste expressamente interesse na prorrogac;ao.

9.1 Cabera a CONTRATADA, sem preJUIzo das demais obriga~oes e
responsabilidades insertas no Termo de Referenda, Anexo I do Edital do
Pregao Eletronico n.o 27/2014, e daquelas resultantes da Lei n.o 8.666/1993:

9.1.1. executar os servic;os e fomecimentos conforme especificac;oes do
Termo de Referencia, demais anexos ao Edital do Pregao Eletronico n.o
27/2014 e de sua proposta;

9.1.2. reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo Gestor do contrato, os servic;os efetuados em
que se verificarem vfcios, defeitos ou incorrec;oes resultantes da
execuc;ao ou dos materiais empregados;

responsabilizar-se pelos vfcios e danos decorrentes da execuc;ao do
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do C6digo de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a CVM autorizada a
descon tar da garantia ou dos pagamentos devidos a CONTRA TADA, 0
valor correspondente aos danos sofridos;

responsabilizar-se por todas as 'obrigac;oes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas na legislac;ao
especffica, cuja inadimp1encia nao transfere responsabilidade a CVM;

9.1.5. arcar com os onus resultantes de quaisquer ac;oes, demandas, custos e
n despesas decorrentes de contravenc;ao, seja por culpa sua ou de
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manter sigilo em relac;ao a quaisquer informac;6es, dados, processos,
formulas, codigos, cadastros, fluxogramas, diagramas logicos,
dispositivos, modelos ou outros materiais de propriedade da CVM aos
quais tiver acesso em decorrencia da prestac;ao dos servic;os decorrentes
desta contratac;ao, bem como se submeter as orientac;6es e normas
internas de seguranc;a da informac;ao vigentes, devendo orientar seus
empregados e/ou prepostos nesse sentido, sob pena de responsabilidade
civiI, penal e administrati va.

aceitar, nas mesmas condic;6es do ajuste, os acrescimos ou supress6esI
que se fizerem no objeto, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor da
contratac;ao.

Comissao de Va/ores Mobi/iarios
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quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a
assumir quaisquer responsabilidades decorrentes de ac;6es judiciais ou
extrajudiciais de terceiros, que the venham a ser exigidas por forc;a da
lei, ligadas ao cumprimento do ajuste firmado;

9.1.6. nao permitir a utilizac;ao de qualquer trabalho do menor de 16
(dezesseis) anos, exceto na condic;ao de aprendiz para os maiores de 14
(quatorze) anos; nem permitir a utilizac;ao do trabalho do menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.7. relatar a CVM toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
contratac;ao;

9.1.8. pres tar todos os esclarecimentos que the forem solicitados pela CVM,
atendendo prontamente a quaisquer reclamac;6es;

9.1.9. providenciar que seus contratados portem cracha de identificac;ao
quando prestac;ao dos servic;os a CVM;

9.1.10. manter durante toda a vigencia do CONTRATO, em compatibilidade
com as obrigac;6es assumidas, todas as condic;6es de habilitac;ao e
qualificac;ao exigidas na licitac;ao;

9.1.11. guardar sigilo sobre todas as informac;6es obtidas em decorrencia do
cumprimento do CONTRA TO;

9.1.12. arcar com 0 onus decorrente de eventual equfvoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso 0

previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para 0

atendimento ao objeto da licitac;ao, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 10 do art. 57 da Lei nO8.666, de
1993;
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9.1.15. quando houver a eventual ou efetiva utiliza<;ao de recursos de
informatica da CVM durante a presta<;ao de servi<;os que saD objeto
deste CONTRA TO, os profissionais alocados pela CONTRA TADA
devedio cumprir 0 previsto na PORTARWCVM/PTE N° 077, de 22 de
Setembro de 2010, sob pena de aplica<;ao das san<;5es previstas neste
CONTRATO.

10.1 Cabera a CVM, sem preJUlzo das demais disposi<;5es insertas no Termo de
Referencia, Anexo I do Edital do Pregao Eletronico n.o 2712014:

10.1.1. proporcionar todas as condi<;5es para que a CONTRA TAD A possa
desempenhar seus servi<;os de acordo com as deterrnina<;5es deste
CONTRATO;

10.1.2. eXlglr 0 cumprimento de todas as obriga<;5es assurnidas pela
CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os termos
de sua proposta;

10.1.3. exercer 0 acompanhamento e a Fiscaliza<;ao dos servi<;os, por servidores
especialmente designados, anotando em registro proprio as falhas
detectadas, indicando dia, mes e ano, bem como 0 nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providencias cabfveis;

10.1.4. notificar a CONTRA TADA, por escrito, da ocorrencia de eventuais
imperfei<;5es no curso da execu<;ao do servi<;o, fixando prazo para a sua •
corre<;ao;

10.1.5. pagar a CONTRATADA 0 valor resultante da presta<;ao do servi<;o,
nos termos deste CONTRA TO;

10.1.6. zelar para que, durante toda a vigencia do CONTRA TO, sejam
mantidas, em compatibilidade com as obriga<;5es assurnidas pela
CONTRA TADA, todas as condi<;5es de habilita<;ao e qualifica<;ao
exigidas na licita<;ao;

10.1.7. efetuar as reten<;5es tributarias devidas sobre 0 valor da fatura de
servi<;os da CONTRA TADA;

10.1.8. nao praticar atos de ingerencia na adrninistra<;ao da CONTRA TADA,
tais como:

a) exercer 0 poder de mando sobre os empregados da
CONTRA TADA, devendo reportar-se somente aos prepostos ou
responsaveis por ela indicados;
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b) considerar os trabalhadores da CONTRA TADA como
colaboradores eventuais da propria CVM, especialmente, para
efeito de concessao de dimas e passagens.

10.2 A CVM nao respondeni por qualsquer comproffilssos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrencia de ato da CONTRA TADA, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

Clausula Ooze - DA FISCALIZA<;AO

11.1 A fiscalizac;ao do cumprimento das obrigac;6es contratuais sera exercida por
servidores devidamente designados pela Superintendencia Administrativo-
Financeira, por meio de Portaria especffica, nas func;6es de Gestor do Contrato,
Fiscal Tecnico, Fiscal Administrativo e Fiscal Requisitante, em conformidade
com 0 art. 24 da Instruc;ao Normativa n° 0412010, da Secretaria de Logfstica e
Tecnologia da Informac;ao - SLTI, do Ministerio do Planejamento, Orc;amento e
Gestao - MPOG.

11.2 A equipe de fiscalizac;ao do CONTRA TO, atuando nos termos do artigo 25 e
seus incisos e paragrafos, da Instruc;ao Normativa SLTIIMP n.o 04/2010, devera
acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execuc;ao dos servic;os, bem como
dirimir e desembarac;ar quaisquer duvidas e pendencias que surgirem,
determinando medidas necessmas a regularizac;ao das faltas, falhas, problemas
ou defeitos observados no curso do CONTRA TO, e de tudo dara ciencia
diretamente a CONTRATADA, conforme artigo 67, paragrafos, da Lei n.o
8.666/1993 e suas alterac;6es.

11.3 Para 0 caso de impedimento de qualquer dos servidores indicados para as
func;6es de fiscalizac;ao, serao designados pel a Superintendencia Administrativo-
Financeira (SAD) servidores para atuar como substitutos.

11.4 Conforme previsto no artigo 25, I, b, da Instruc;ao Normativa SLTIIMP n.o
0412010, cabe ao Gestor do Contrato a convocac;ao para realizac;ao da reuniao
inicial, com a participac;ao dos Fiscais Tecnico, Requisitante e Administrativo do
CONTRA TO, da CONTRA TADA e dos demais intervenientes por ele
identificados, cuja pauta observara, pelo menos:

11.4.1. presenc;a do representante legal da contratada, que apresentara 0

preposto da mesma;
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11.4.3. esclarecimentos relativos a quest6es operacionais, administrativas e de
gerenciamento do CONTRA TO.

11.5 As faltas cometidas pela CONTRA TADA devedio ser devidamente registradas
no Processo de Compras pelo Gestor do Contrato, que devera propor ao
Ordenador de Despesas a aplicac;ao das sanc;6es que entender cabfveis para a
regularizac;ao das faltas, nos termos do artigo 67, paragrafo 2.° e do artigo 87 da
Lei n.O8.666/1993;

11.6 Cabera a CONTRA TADA 0 pronto atendimento as exigencias inerentes ao
objeto contratado, feitas pelo Gestor do Contrato ou por seu substituto;

11.7 A CONTRA TADA e responsavel pelos danos causados diretamente a
Administrac;ao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuc;ao do
CONTRA TO, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizac;ao
ou 0 acompanhamento por parte da CVM (art. 70 da Lei n° 8.666.1993 c/c art.9°
da Lei n° 10.520/2002);

11.8 A CVM se reserva 0 direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0

servic;o/fomecimento prestado em desacordo com 0 CONTRA TO (art. 76 da
Lei n° 8.666/93).

12.1 A CONTRATADA devera apresentar garantia no valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do total contratual estimado, que sera liberada de acordo com
as condic;6es previstas neste CONTRA TO, conforme disposto no art. 56 da Lei
n° 8.666, de 1993.

12.2 A garantia devera ser apresentada em ate 10 (dez) dias ap6s a assinatura do
CONTRATO.

12.2.1. 0 prazo para apresentac;ao da garantia podera ser prorrogado por
solicitac;ao escrita e justificada da CONTRA TADA, formalmente
aceita pela CVM.

A garantia deve ser apresentada em uma das seguintes modalidades, conforme
opc;ao da CONTRATADA:

12.3.1. cauc;ao em dinheiro ou tftulos da dfvida federal;

12.3.2. seguro-garantia; ou

12.3.3. fianc;a bancaria.

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger 0 perfodo de vigencia da execuc;ao do CONTRA TO e mais 3 (tres)
meses ap6s 0 termino da vigencia contratual.

A garantia assegurara, qua1quer que seja a modalidade escolhida, 0 pagamento
de: f

'16
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12.5.1. prejufzo advindo do nao cumprimento do objeto do CONTRATO e do
nao adimplemento das demais obrigac;5es nele previstas;

12.5.2. prejufzos causados a CVM ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc;ao do CONTRA TO;

12.5.3. multas morat6rias e punitivas aplicadas pela CVM a CONTRATADA;

12.5.4. obrigac;5es trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza,
nao adimplidas pel a CONTRA TADA.

12.6 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os
eventos indicados nos subitens do item acima.

12.7 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CVM, na Caixa
Economica Federal, com correc;ao monetaria, para os fins especfficos a que se
destina, sendo 0 recibo de dep6sito 0 unico meio habil de comprovac;ao desta
exigencia.

12.8 Se 0 valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigac;ao, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposic;ao
no prazo maximo de 2 (dois) dias uteis, contados da data em que for notificada,
salvo na hip6tese de comprovada inviabilidade de cumprir tal prazo, mediante
justificativa apresentada por escrito e aceita pelo Gestor do Contrato.

12.9 Sera considerada extinta a garantia:

12.9.1. com a devoluc;ao da ap6lice, carta fianc;a ou autorizac;ao para 0

levantamento de importancias depositadas em dinheiro a tftulo de
garantia, acompanhada de declarac;ao da CVM, mediante termo
circunstanciado, de que a CONTRA TADA cumpriu todas as clausulas
do CONTRA TO;

12.9.2. no prazo de 90 (noventa) dias ap6s 0 termino da vigencia, podendo ser
estendido pel a CVM em caso de ocorrencia de sinistro.

12.10 A CVM nao executara a garantia unicamente nas seguintes hip6teses:

12.10.1. caso fortuito ou forc;a maior;

12.10.2. alterac;ao, sem previa anuencia da seguradora ou do fiador, das
obrigac;5es contratuais;

12.10.3. descumprimento das obrigac;5es pela CONTRATADA decorrente de
atos ou fatos da Adrninistrac;ao;

12.10.4. pr<iticade atos ilfcitos dolosos por servidores da CVM.
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13.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigac;oes assumidas em
decorrencia da contratac;ao;

13.1.2. ensejar 0 retardamento da execuc;ao do objeto;

13.1.3. fraudar na execuc;ao do CONTRATO;
13.1.4. comportar-se de modo inid6neo;

13.1.5. cometer fraude fiscal;

13.1.6. nao mantiver a proposta.

13.2 A CONTRATADA, ao cometer qualquer das infrac;oes discriminadas no
subitem acima, ficani sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal,
as seguintes sanc;oes:

13.2.1. advertencia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao
acarretem prejuizos significativos para a CVM;

13.2.2. multa compensatoria de ate 20% (trinta por cento) sobre 0 valor total do
CONTRATO, em caso de inexecuc;ao total ou parcial das obrigac;oes
assumidas;

13.2.3. em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentac;ao da
garantia (seja para reforc;o ou por ocasiao de prorrogac;ao), aplicar-se-a
multa de 0,07% (sete centesimos por cento) do valor do CONTRATO
por dia de atraso, observado 0 maximo de 2% (dois por cento), de modo
que 0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administrac;ao contratante a promover a rescisao do CONTRA TO;

13.2.4. multa de 0,5% (meio por cento) sobre 0 valor da parce1a inadimplida,
por dia de atraso no cumprimento de obrigac;oes nao relacionadas aos
niveis minimos de servic;o, ate 0 limite de 20 (vinte) dias corridos,
quando 0 contrato podera ser rescindido;

13.2.5. mu1ta de 0,2% (zero virgu1a dois por cento) do valor total do
CONTRA TO, por dia de atraso, para a soluc;ao de problemas de baixa
severidade, ate 0 limite de 30 dias corridos, quando 0 CONTRA TO
podera ser rescindido;

13.2.6. mu1ta de 0,3% (zero virgu1a tres por cento) do valor total do
CONTRA TO, por dia de atraso, para soluc;ao de problemas de media
severidade, ate 0 limite de 10 dias corridos, quando 0 CONTRA TO
podera ser rescindido; -

13.2.7. multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor total do
CONTRA TO, por dia de atraso, para soluc;ao de problemas de altaI
severidade, ate 0 limite de 5 dias coridos, quando 0 CONTRA TO
podera ser rescindido.
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13.2.8. mu1ta de 0,1% (zero vfrgu1a urn por cento) do valor total do
CONTRA TO, por evento, dobnive1 na reincidencia, em caso de
indisponibi1idade dos canais de contato para suporte tecnico.

13.2.9. suspensao de licitar e impedimento de contratar com a CVM, pe10
prazo de ate 2 (dois) anos;

13.2.10. impedimento de 1icitar e contratar com a Uniao com 0 consequente
descredenciamento no SICAF pe10 prazo de ate 5 (cinco) anos;

13.2.11. declara9ao de inidoneidade para 1icitar ou contratar com a
Administra9ao Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da puni9ao ou ate que seja promovida a reabilita9ao perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CVM pelos prejufzos causados;

13.3 A multa devera ser reco1hida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da
data do recebimento da comunica9ao enviada pela CVM.

13.4 Tambem fica sujeita as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993,
a CONTRATADA que:

13.4.1. tenha sofrido condena9ao definitiva por praticar, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

13.4.2. tenha praticado atos ilfcitos visando a frustrar os objetivos da 1icita9ao;

13.4.3. demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a Administra9ao
em virtu de de atos ilfcitos praticados.

13.5 A aplica9ao de qualquer das san90es previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara 0 contraditorio e a ampla defesa a
CONTRATADA, observando-se 0 procedimento previsto na Lei n.o 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei n.O9.784, de 1999.

13.6 A ap1ica9ao das san90es previstas neste instrumento, que ocorrera apos regular
processo adrninistrativo, nao impede que a CVM rescinda uni1ateralmente 0
CONTRA TO e aplique outras san90es regu1amentares (artigo 86, §1.0da Lei n°
8.666/1993).

13.7 Sera facultada a CONTRATADA a apresenta9ao de defesa previa no prazo de
05 (cinco) dias, apos a notifica9ao, para as penalidades: advertencia, multa,
suspensao e impedimento e de 10 (dez) dias para a penalidade declara9ao de
inidoneidade.

13.8 Em caso de inadimplencia quanta ao pagamento das multas que the forem
aplicadas pela CVM, a CONTRA TADA fica desde ja ciente que estara sujeita a
sua inclusao no Cadastro Informativo dos crectitos nao quitados do setor PUbliCO'
federal (CADIN), consoante legisla9ao especffica sobre a materia, sendo
executada segundo a Lei n° 6.830/1980.
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13.9 A autoridade competente, na aplica~ao das san~6es, 1evara em considera~ao a
gravidade da conduta do infrator, 0 carMer educativo da pena, bem como 0 dano
causado a Adrninistra~ao, observado 0 princfpio da proporcionalidade.

13.10 Nao serao aplicadas simultaneamente, para a mesma a~ao ou omissao, san~6es e
glosas.

13.11 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

14.1 A inexecu~ao parcial ou total do CONTRATO enseja a sua rescisao, conforme
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

14.2 A rescisao do CONTRA TO podera ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da CVM, nos casos enumerados nos
incisos I a XII, XVII e XVIII, do art. 78 da Lei n° 8.666/1993;

II - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde
que haja conveniencia para a CVM; ou

III - judicial, nos termos da legisla~ao vigente sobre a materia.

14.3 as casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado 0 contradit6rio e a ampla defesa (art. 78, § unico da Lei n°
8.666/1993).

a) caucionar ou uti1izar este CONTRA TO para qualquer opera~ao financeira;

b) ceder ou transferir a terceiros 0 CONTRA TO e os direitos e obriga~6es
dele decon'entes, salvo com previa anuencia da CVM;

c) interromper unilateralmente 0 servi~o sob alega~ao de inadimplemento por
parte da CVM;

d) publicar quaisquer relat6rios, entrevistas, detalhes ou informa~6es sobre este -
CONTRA TO, bem como seu andamento, sem 0 previa consentimento da
CVM.

15.2 A rela~ao da CONTRATADA com a CVM restringe-se ao alcance do objeto
contratual, nao implicando qualquer rela~ao de subordina~ao hierarquica, isto e,;p
os empregados e prepostos da CONTRA TADA nao terao qualquer vinculo
empregatfcio com a CVM, correndo por conta exclusiva da primeira todas as
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obrigac;5es decorrentes da 1egis1ac;ao trabalhista, previdenciaria, fiscal e
comercial, as quais se obriga a saldar na epoca devida.

15.3 Para dirimir as quest5es decorrentes deste CONTRATO fica e1eito 0 Foro
Federal da cidade do Rio de Janeiro, renunciando as partes a qualquer outro que,
porventura, tenham ou possam vir a ter direito, par mais privilegiado que seja
(art. 55, § 2° da Lei n° 8.666/93).

15.4 Os casos omissos serao decididos pela Gerencia de Licitac;5es e Contratos, a luz
da legislac;ao vigente, ouvida a Procuradoria Jurfdica da CVM.

E, por estarem de comum acordo com todas as Clausulas, firmam 0 presente
instrumento contratual, em 2(duas) vias de igual teor e forma, para um s6 efeito.

1~:j)'-' ~~
Tani~~opes Ribeiro

. P laCVM
Tania ens Ina Lopes fiibeiro

Superintendente Adm. Financeira
~~.~TSlAPE 1.311. 569

~ .. ~~
Carlos Antenor Barrios
Pela CONTRATADA


