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CONTRATO PARA PRESTAc;:Ao DE SERVTC;:OS
DE SUPORTE E ATUALIZAc;:Ao DE LICENC;:AS
DO SOFTWARE AUDIT COMMAND LANGUAGE
(ACL), QUE ENTRE SI FAZEM A CVM -
COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS E A
TECHNOLOGY SUPPLY TNFORMA TlCA
COMERCIO, IMPORTAc;:Ao E EXPORT Ac;:Ao
LTDA.

A CVM - Comissao de Valores Mobiliarios, Autarquia Federal vinculada ao Ministerio da
Fazenda, com sede na Rua Sete de Setembro, III - 28° andar - Centro - Rio de Janeiro/R.J (CEP:
20050-901), inscrita no CNPJ sob 0 n° 29.507.878/0001-08, neste ato representada, com base 11<1

delega9ao de competencia conferida pel a Portaria/CVM/PTE/n° 108, de 01 de novemhro de
2011, pel a Superintendente Administrativo-Financeira, Sra. Tania Cristina Lopes Ribeiro,
doravante denominada CVM, e Technology Supply Informatica, Comercio, Importac;ao e
Exportac;ao Ltda., estabelecida a Avenida Paulista, n.o 2073, Ediffcio Horsa II, 12.° andar -
Bela Vista - Sao Paulo/SP (CEP: 01311-300), inscrita no CNPJ sob 0 n.o 03.437.082/0001-24,
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por Miguel Fernando Ribeiro
Perrotti, portador do CPF n.O022.584.548-24, tern justo e acordado 0 presente contrato, 0 qual se
regeni pela Lei n° 8.666, de 211611993 e suas altera90es posteriores, pel as Instru90es Normativas
SLTVMPOG n.o 2/2010. n.o 212008 e n.o 4/2010 e pelas chlusulas e condi90es a seguir
especificadas e do qual ficam fazendo parte para todos os efeitos de direito, como se aqlli
transcritos fossem, os seguintes documentos:

b) Proposta da CONTRATADA n.OACL-RNV-015-11-20l3, de 16/0612014;

c) Nota de Empenho - 2014NE800586.

1.1 0 presente CONTRA TO tern por objeto a presta9ao de servi90s de atllaliza9ao e suporte
tecnico para licen9as do software Audit Command Language (ACL), conforme condi90es
definidas neste instrumento, no Projeto Basico (anexo I) e na proposta da
CONTRATADA (anexo IT).
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2.1 A CVM contrata os servi90s aqui ajustados, com base no caput do Artigo 25, da Lei n°
8.666/93, de 21/06/1993, sendo inexigfvel a licita9ao, em razao da inviabiliclade de
competi9ao.

3.1 As despesas para atender a este CONTRA TO estao programadas em dota9'ao
or9amentaria propria, prevista no or9amento da Uniao para 0 exercfcio de 2014, na
classifica9ao abaixo:

Fonte: 0174

Programas de Trabalho: 04. 123.2039.20WU.0001

Elemento de Despesa: 339039

4.1 Sem preJUlzo das demais especifica90es previstas no Projeto Basico (Anexo I) e na
Proposta da CONTRA TADA (Anexo II), os servi90s de atualiza9ao e suporte tecnico de
que trata este CONTRA TO contemplam:

4.1.1. distribui9ao de novas versoes (upgrades) e disponibiliza9ao via web de
atualiza90es (releases) libe~adas pel a ACL Services Ltd., fornecedora original e
proprietaria do software;

4.1.2. atendimento tecnico por telefone ou e-mail, nos dias tlteis, pela CONTR'\TADA,
das 08h30min as 17h30min, ou pela ACL Services Ltd., das 07hCOmin a:~
17hOOmin (horario de Vancouver - Canada), para esclarecer duvidas"c,bre 0

funcionamento do software;

4.1.3. distribui9ao do boletim "Take Command!" elaborado pela ACL Services Ltd.;

A descri9ao e os quantitativos das licen9as do software Audit Command Language (ACL)
em utiliza9ao na CVM, que serao objeto do suporte tecnico e atualiza9ao previstos neste
CONTRA TO, sao os seguintes:
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Servi<;o - Descri<;ao Quantidade
Licen<;:as do software ACL Windows Desktop 10 (dez) licen9as
Licen9as do software ACL Windows Network 08 (oito) licen9as

4.3 Durante todo 0 perfodo de execu9ao contratual, cabeni a CONTRA TADA prestaI' os
servi90s de suporte tecnico e atualiza9ao garantindo 0 cumprimento dos nfveis mfnimos
de servi90 detalhados no Projeto Basico (anexo I), estando sujeita a aplica9ao das san90es
cabfveis em caso de descumprimento.

5.1 as servi90s de suporte tecnico e atualiza9ao das licen9as do software ACL deverao ser
disponibilizados na data de assinatura deste CONTRATO.

5.2 a objeto sera recebido:

5.2.1. provisoriamente, pelo Fiscal Tecnico, no prazo de 2 (do is) dias uteis apos a
assinatura do CONTRATO, para efeito de analise da efetiva disponibiliza9ao dos
servi90s e de conformidade com as especifica90es constantes no Anexo I deste
CONTRA TO, a cargo dos Fiscais Tecnico e Requisitante.

5.2.2. definitivamente, no prazo de 5 (cinco) dias uteis contados do recehimento
provisorio, apos a verifica9ao da efetiva disponibiliza9a~ dos servi90s, com a
consequente aceita9ao mediante termo circunstanciado, a cargo do Gestor e do
Fiscal Requisitante do Contrato.

5.2.2.1. Na hipotese de a verifica9ao 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.

5.3 Fica desde ja estabelecido que a emlssao do referido Termo nao exime a
CONTRA TADA de qualquer reclama9ao posterior quanto a defeitos ou inconformidades
que venham a ser verificadas nos servi90s fornecidos.

as servi90s poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especifica90es constantes neste CONTRA TO e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substitufdos no prazo fixado pelo Gestor do Contrato, as clIstas da
CONTRATADA, sem prejufzo da aplica9ao de san90es.
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6.1 A CVM pagani a CONTRA TADA, pelos servi90s efeti vamente prestados, o(s) valor( es)
unitario(s) destacado(s) no quadro a seguir, perfazendo urn montante total de R$ R$
58.400,00 (cinquenta e oito mil e quatrocentos reais) para 0 perfodo de 12 (doze) meses
de vigencia contratual.

Valor Valor Total I
Descri9ao QTDE Unitario Anual

~Suporte tecnico e atualiza9ao de licen9as do software 10 R$3.024,00 R$ 30.240,00 IACL Windows Desktop
Suporte tecnico e atualiza9ao de licen9as do software

I

R$ 3.520,00 R$ 28.160,00
i

8 I
ACL Windows Network I

I

6.2 Nos valores contratados estao inclufdas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execu9ao do objeto, inclusive a administra9ao, evolu9ao e monitora9ao de
todos os servi90s, tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administra9ao, frete, seguro e outros necessarios
ao cumprimento integral do objeto da contrata9ao.

7.1 as pre90s pactuados serao fixos e irreajustaveis por urn perfodo de 12 (doze) meses ap6s
a data de assinatura do CONTRA TO, quando entao poderao ser promovidas suas
corre90es de acordo com a varia9ao do fndice Nacional de Pre90s ao Consumidor Amplo
(lPCA), em fun9ao da nao existencia de fndice especffico ou setorial aplidvel ao objeto,
conforme permissivo contido no artigo 2.° da Lei n.O 10.192/2001 (Ac6rdao TCU n.o
11412013 - Plenario).

7.2 Para concessao do reajuste, sera necessario que estejam devidamente caracterizados, tanto
o interesse publico na contrata9ao quanta a presen9a das seguintes condi90es legais (Lei
n.o 8.666/1993 - Ac6rdao TCU 47412005 - Plenario):

7.2.1. existencia de autoriza9ao or9amentaria (incisos II, III e IV do § 2.° do art. 7.°);

7.2.2. tratar-se da proposta mais vantajosapara a Administra9ao;

7.2.3. pre90s reajustados compatfveis com os de mercado (art. 43, IV);
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7.2.4. manutenc;ao das condic;6es exigidas para habilitac;ao (art. 55, XIII);

7.2.5. interesse da CONTRATADA, manifestado formal mente, em continuar
vinculada a proposta (art. 64, § 3.°).

7.3 Para a comprovac;ao da compatibilidade dos prec;os com 0 mercado, 0 Gestor do
Contrato, auxiliado pelo Fiscal Requisitante, apresentani 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.

7.4 O'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.

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

• r - \~ X (1_ \ ., ..;_.~1 - .,. . - J ,0.. c... ...]"

10 - indice correspondente a data de assinatura do CONTRA TO;

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.

7.6 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de urn ana sera c0'ltado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.7 Por ocasiao da prorrogac;ao ou do termino da vigencia contratual, a CONTRA TADA
devera ressalvar/resguardar 0 direito de reajuste, sob pena de preclusao logica (Acordao
TCD n.o 1.828/2008 - Plenario).

7.8 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.

7.9 Na ausencia de previsao legal quanto ao fndice substituto, as partes elegerao novo fndice
oficial, para reajustamento do prec;o do valor remanescente.

c Setembro. I I 1/2-5° e 23-34° Andarcs - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20050-90 I - Brasil - Tel.: (21) 3554-8686 - IHlp:/hw\\ .cVIl1.gO\hl

S,10 , 10: Rlla Cincinato Braga. 340/2°03° e 4" And:II'es - Bela Vista - Sao Paulo - SP - CEP: 01333-010 - Brasil- Tel.. (II) 2146-2000

CN Q.02 - BI. A Ed. Corporate Financial Center S.40-\/4° Andar Brasilia - DF - CEP:70712-900 Brasil Tel.: (61) 33'27-~ .



CVM Comissao de Va/ores Mobi/iarios

Protegendo quem investe no futuro do 8lOsi/

8.1 A(s) Nota(s) Fiscal(is) referente(s) aos servi~os contratados devenl(ao) ser apresentada(s)
pel a CONTRA TADA em meio ffsico 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.

8.1.1. As Notas Fiscais deverao conter, no minimo, a descri~ao sucinta dos servi~os
prestados, os pre~os unitarios e totais, 0 numero da Nota de Empenho e 0 numero
do Processo de Compras;

8.1.2. A(s) Nota(s) Fiscal(is) somente deverao ser encaminhadas para pagamento apos a
emissao do Termo de Recebimento Definitivo e a devida autoriza~ao pelo Gestor
do Contrato.

8.1.3. 0 pagamento sera efetuado em parcela unica, ficando a CONTRA TADA
obrigada a devolver 0 valor antecipado atualizado caso nao seja executado todo ou
partes do objeto, sem prejuizo de multa e demais san~6es previstas neste
CONTRATO.

8.1A. 0 valor a ser faturado pela CONTRATADA devera considerar a data da efetiva
disponibiliza~ao dos servi~os. Desta forma, em caso de atraso para 0 infcio da
presta~ao dos servi~os, desde que a CVM nao tenha concorrido de alguma forma
para tanto e sem prejufzo da multa e demais san~6es previstas neste
CONTRA TO, 0 valor total a ser pago devera excluir 0 montante proporcional aos
dias em atraso.

8.2 Cabera ao Gestor do Contrato, no prazo de 3 (tres) dias uteis a partir do recebim~nto da
Nota Fiscal, atestar a presta~ao dos servi~os, verificando 0 cumprimento pela
CONTRA TADA de todas as condi~6es pactuadas, inclusive quanto ao pre~o cobrado.
Ato continuo, liberara a referida Nota Fiscal para a Gerencia de Contabilidade e Finan~as
(GAF), a fim de ser providenciada a liquida~ao eo pagamento.

8.3 0 pagamento somente sera autorizado depois de efetuado 0 "atesto" pelo servidor
competente, condicionado este ato a verifica~ao da conformidade da Nota Fiscal
apresentada em rela~ao aos servi~os contratados, e sera efetuado em urn prazo maximo de
10 (dez) dias apos 0 recebimento do documento fiscal, mediante deposito na conta-
corrente da CONTRATADA.

8A Os titulos deverao permanecer em carteira, nao sendo admitidos pela CVM
caucionamento ou cobran~a bancaria, situa~ao em que a CONTRA TADA ficanl sujeita
as san~6es, ajuizo da CVM, previstas neste CONTRATO.

8.5 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancia que impe~a a liquida~ao da despesa, aquela
sera devolvida pelo Gestor do Contrato a CONTRA TADA e 0 pagamento ficara
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pendente ate que esta providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, 0 prazo para
pagamento iniciar-se-a ap6s a reapresentac;ao do documento fiscal devid8mente
regularizado, nao acarretando qualquer onus para a CVM.

8.6 A criterio da CVM, poderao ser utilizados os creditos existentes em favor da
CONTRA TADA para compensar quaisquer possfveis despesas resultantes de ll1ultas.
indenizac;oes, inadimplencias contratuais e/ou outras de responsabilidade desta ultima.

8.7 Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instruc;ao Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, sera
efetuada a retenc;ao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejufzo das sanc;oes cabfveis, caso se constate que a CONTRATADA:

nao produziu os resultados acordados;

deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com' a
qualidade mfnima exigida;

deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuC;30 do
servic;o, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandad;l.

8.8 A cada pagamento ao fornecedor a Administrac;ao realizara consulta ao SICAP para
verificar a manutenc;ao das condic;oes de habilitac;ao.

8.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situac;ao de irregularidade da CONTRATAOA, sera
providenciada a sua advertencia, pOI' escrito, no sentido de que, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, regularize sua situac;ao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

8.7.1.

8.7.2.

8.9.1. 0 prazo deste item podera ser prorrogado uma vez, pOl' igual perfodo, a criterio
da Administrac;ao;

8.9.2. Nao havendo regularizac;ao ou sendo a defesa considerada improced~nte, a
Administrac;ao devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizac;ao da
regularidade fiscal quanto a inadimplencia do fornecedor, bem como quanto a
existencia de pagamento a ser efetuado pela Administrac;ao, para qu~ sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir 0 recebimemo de seus
creditos;

8.9.3. Persistindo a irregularidade, a Administrac;ao adotara as medidas neccc;sarias a
rescisao do CONTRA TO, nos autos dos processos administrativo!>
correspondentes, assegurada a CONTRA TADA a ampla defesa.

8.1 0 Havendo a efetiva execuc;ao do objeto, os pagamentos serao realizados normal mente, atc
que se decida pela rescisao contratual, caso a CONTRA TADA nao regularize sua
situac;ao junto ao SICAF.

8.11 Somente por motivo de economicidade, seguranc;a nacional ou outro interesse puhlico de
alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
CVM, nao sera rescindido 0 CONTRATO em execuc;ao com empresa ou profi<;siol1o]
inadimplente no SICAF.
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8.12 Quando do pagamento, sera efetuada a retenyao tributaria prevista na legislayao aplidvel.

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

8.14 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratorios
devidos pel a CVM, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento
da nota fiscal/fatura, a serem inclufdos em fatura propria, sao calculados pOl' meio da
aplicayao da seguinte formula:

6
1= 00

365

8.15 Nao serao considerados os atrasos no pagamento pel a CVM decorrentes de caso fortuito
ou forya maior, nos casos caracterizados como fato do principe (a(:iiosuperior do J;;stado,
unilateral e imprevista, que impossibilita 0 cumprimento, ao menos tempordrio, de um ou
de todos os deveres contratuais).

9.1 0 periodo de vlgencia deste CONTRA TO sera de 12 (doze) meses a partir do dia
08/12/2014, podendo ser prorrogado ate 0 limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja
autorizayao formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos (art.
57, inciso II, da Lei n.o 8.666/1993 c/c art. 30-A, § 1°, da IN SLTVMP n° 2/2008).

9.1.1. os serviyos tenham sido prestados regularmente;

9.1.2. a CVM mantenha interesse na realizayao do serviyo objeto deste CONTRA TO;

9.1.3. 0 valor deste CONTRA TO permaneya economicamente vantajoso para a CVM;

9.1A. a CONTRA T ADA manifeste expressamente interesse na prorrogayao.
,bro. 111/2-5° e 23-34° Anelarcs - Centro - Rio e1eJaneiro - RJ - CEP: 20050-90 I - Brasil - Tel.: (21) 3554-8686 - http://www.cvl
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10.1 Cabeni a CONTRA TADA, sem prejuizo das demais obriga~oes e responsabilidades
constantes no Projeto Basico, Anexo I deste CONTRA TO, e daquelas resultantes da
L~i n.o 8.666/1993:

10.1.1. efetuar a execuc;ao dos servic;os conforme especificac;6es, parametros e roti nas,
estabelecidos no Projeto Basico, Anexo I deste CONTRA TO;

10.1.2. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas (s~m
quaisquer onus para a CVM), no total ou em parte, 0 objeto contratado quando
se verificarem vfcios, defeitos ou incorrec;6es resultantes da execuc;ao (art.69 da
Lei n° 8.666/1993);

10.1.3. prestar todos os esclarecimentos que the forem solicitados pela CVM, atendendo
prontamente a quaisquer reclamac;6es;

10.1.4. manter, durante toda a execuc;ao do CONTRA TO, em compatibilidade com as
obrigac;6es assumidas, todas as condic;6es de habilitac;ao e qualificac;ao exigidas
para a contratac;ao;

10.1.5. indicar preposto para representa-la durante a execuc;ao do CONTRATO.

10.1.6. responder integral mente pelos danos causados, direta· ou indiretamente, ao
patrimonio da Uniao em decorrencia de ac;ao ou omissao de seus empregados ou
prepostos, nao se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razao da
fiscalizac;ao ou do acompanhamento realizado pela CVM;

10.1.7. providenciar que seus contratados pOttem cracha de identificac;ao quando do
fornecimento do objeto deste CONTRA TO nas dependencias da CVM;

10.1.8. arcar com os onus resultantes de quaisquer ac;6es, demandas, custos e despesas
decorrentes de contravenc;ao, seja par culpa sua ou de 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 par farc;a da lei, ligadas ao cumprimentodo ajuste
a ser firmado;

10.1.9. responsabilizar-se por todas as obrigac;6es trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislac;ao especffica, cuja inadimpJcncia nao
transfere responsabilidade a CVM; .

10.1.10. assumir a responsabilidade pOl' todas as providencias e obrigac;6es estabelecidas
na legislac;ao especffica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrencia da



CVM Comissao de Va/ores Mobi/iarios

Protegendo quem investe no futuro do Brasil

especie, forem vftimas os seus empregados quando do fornecimento do objeto
ou em conexao com ele, ainda que acontecido em dependencia da CVM,
inclusive por danos causados a terceiros;

10.1.11. aceitar, nas mesmas condi<;6es do ajuste, os acreSClmos ou supress6es que se
fizerem nas compras, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor da contrata<;ao.

10.1.12. guardar sigilo sobre todas as informa<;6es obtidas em decorrencia do
cumprimento do CONTRA TO;

10.1.13. indicar 0 banco, agencia e numero da conta corrente para efeito de pagamento;

10.1.14. encaminhar as notas fiscais referentes ao objeto, sendo endere<;adas ao Gestor do
Contrato. 0 nao encaminhamento das notas fiscais por parte da
CONTRATADA configura descumprimento de obriga<;ao contratual, nao
podendo, neste caso, ser efetuada a suspensao ou interrup<;ao da presta<;ao dos
servi<;os sob a alega<;ao de nao pagamento por parte da CVM;

10.1.15. quando houver a eventual ou efetiva utiliza<;ao de recursos de informatica da
CVM durante a presta<;ao de servi<;os que sao objeto deste CONTRA TO, os
profissionais da CONTRATADA deverao cumprir 0 previsto na
PORTARIA/CVM/PTE N° 077, de 22 de Setembro de 2010, sob pena de
aplica<;ao das san<;6es previstas neste CONTRA TO.

10.1.16. guardar sigilo absoluto sobre as informa<;6es que vier a ter conhecimento por
for<;a da contrata<;ao, assinando 0 Termo de Compromisso correspondente
quando da celebra<;ao do CONTRA TO e cobrando sua ciencia e observancia a
todos os seus colaboradores envolvidos nos servi<;os prestados, mediante
assinatura de Termo de Ciencia. Ambos os documentos deverao estar em
conformidade com 0 disposto na Instru<;ao Normativa n° 04, de 12/1 J 12010, da
SLTI/MPOG;

10.1.17. nao transferir a terceiros 0 presente CONTRATO, por qualquer forma e nem
mesmo parcialmente, bem como subcontratar quaisquer das presta<;6es a que
esta obrigada;

10.1.18. remeter, sem quaisquer onus para a CVM, toda e qualquer versao do software
Audit Command Language (ACL) que vier a ser desenvolvida;

10.1.19. remeter a CVM uma nova declara<;ao de exclusividade sempre que a
anteriormente fornecida tiver seu prazo de validade expirado, de modo a
comprovar-se a manuten<;ao do enquadramento em Inexigibilidade de Licita<;ao.
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11.1 Cabeni a CVM, sem prejufzo das demais disposi~6es insertas no Projeto Basico, Anexo I
deste CONTRATO:

11.1.1. receber 0 objeto nos prazos e condi~6es estabelecidos neste CONTRA TO;

11.1.2. verificar minuciosamente, para fins de aceita~ao e recebimento definitivo, a
conformidade dos pre~os e dos servi~os prestados com as especifica~6es
constantes do Projeto Basico, efetuando as glosas e aplicando as san~6es
cabfveis;

11.1.3. comunicar a CONTRA TADA, pOl' escrito, sobre imperfei~6es, falhas ou
irregularidades verificadas nos servi~os prestados, para que seja reparado ou
corrigido;

11.1.4. acompanhar, fiscalizar e eXIglr 0 cumprimento das obriga~6es da
CONTRA TADA, pOl' meio de servidores especial mente designados;

11.1.5. efetuar 0 pagamento a CONTRA TADA no valor correspondente a presta~ao
dos servi~os, no prazo e forma estabelecidos neste CONTRA TO;

11.1.6. efetuar as reten~6es tributarias devidas sobre 0 valor da fatura de servi~os da
CONTRATADA;

11.2 A CVM nao respondera pOl' quaisquer compromissos assumidos pela CONTRA TADA
com terceiros, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrencia de ato da
CONTRA TADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12.1 A fiscaliza~ao do cumprimento das obriga~6es contratuais sera exercida pOl' servidores
devidamente designados pela Superintendencia Administrativo-Financeira, pOl' meio de
Portaria espedfica, nas fun~6es de Gestor do Contrato, Fiscal Tecnico, Fiscal
Administrativo e Fiscal Requisitante, em conformidade com 0 art. 24 da Instru~ao
Normativa nO04/2010, da Secretaria de Logfstica e Tecnologia da Informa~ao - SLTI, do
Ministerio do Planejamento, Or~amento e Gestao - MPOG.

12.2 A equipe de fiscaliza~ao do CONTRATO, atuando nos termos do artigo 25 e seus
incisos e paragrafos, da Instru~ao Normativa SLTVMP n.o 0412010, devera acompanhar,
fiscalizar, conferir e aval iar a execu~ao dos servi~os, bem como dirimir e desembara~ar
quaisquer duvidas e pendencias que surgirem, determinando medidas necessarias a
regulariza~ao das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados no curso do
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CONTRA TO, e de tudo dani ciencia diretamente a CONTRA TADA, conforme artigo
67, panigrafos, da Lei n.o 8.666/1993 e suas altera90es.

12.3 Para 0 caso de impedimento de qualquer dos servidores indicados para as fun90es de
fiscaliza9ao, serao designados pela Superintendencia Administrativo-Financeira (SAD)
servidores para atuar como substitutos.

12.4 Conforme previsto no artigo 25, I, b, da Instru9ao Normativa SLTI/MP n.O04/2010, cabe
ao Gestor do Contrato a convoca9ao para realiza9ao da reuniao inicial, com a
participa9ao dos Fiscais Tecnico, Requisitante e Administrativo do CONTRA TO, da
CONTRA TADA e dos demais intervenientes pOl' ele identificados, cuja pauta observara,
pelo menos:

12.4.1. presen9a do representante legal da CONTRA TADA, que apresentara 0 prepo$to
desta;

12.4.2. entrega, pOl' parte da CONTRATADA, do termo de compromisso e do termo de
ciencia, conforme art. 15, inciso VI, da Instru9ao Normativa SLTVMP n.o
04/2010;

12.4.3. esclarecimentos relativos a questoes operacionais, administrativas e de
gerenciamento do CONTRA TO.

12.5 As faltas cometidas pela CONTRATADA deverao ser devidamente registradas no
Processo de Compras pelo Gestor do Contrato, que devera propor ao Ordenador de
Despesas a aplica9ao das san90es que entender cabiveis para a regulariza9ao das faltas,
nos termos do artigo 67, paragrafo 2.° e do artigo 87 da Lei n.o 8.666/1993;

12.6 Cabera a CONTRATADA 0 pronto atendimento as exigencias inerentes ao objeto
contratado, feitas pelo Gestor do Contrato ou pOl' seu substituto;

12.7 A CONTRA TADA e responsavel pel os danos causados diretamente a Administra9ao Oll
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execu9ao do CONTRA TO, nao
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscaliza9ao ou 0 acompanhamento por
parte da CVM (art. 70 da Lei n° 8.666.1993 c/c art.9° da Lei n° 10.52012002);

12.8 A CVM se reserva 0 direito de rejeitar, no todo Oll em parte, 0 servi90/fornecimento
prestado em desacordo com 0 CONTRA TO (art. 76 da Lei n° 8.666/93).

13.1 A CONTRATADA devera apresentar garantia no valor correspondente a 5% (cin·:o par
cento) do total contratual, que sera liberada de acordo com as condi90es previstas neste
CONTRA TO, conforme disposto no art. 56 CiaLei n° 8.666, de 1993.
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13.2 A garantia devera ser apresentada em ate 10 (dez) dias apos a assinatura do
CONTRATO.

13.2.1. 0 prazo para apresenta<;ao da garantia podeni ser prorrogado por solicita<;ao
escrita e justificada da CONTRA TADA, formalmente aceita pel a CVM.

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

13.3.1. cau<;ao em dinheiro ou tftulos da dfvida federal;

13.3.2. seguro-garantia; ou

13.3.3. fian<;a bancaria.

13.4 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger. 0

perfodo de vigencia da execu<;ao do CONTRA TO e mais 3 (tres) meses apos 0 terminG
da vigencia contratual.

13.5 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, 0 pagamento de:

13.5.1. prejufzo advindo do nao cumprimento do objeto do CONTRA TO e do nao
adimplemento das demais obriga<;6es nele previstas;

13.5.2. prejufzos causados a CVM ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execu<;ao do CONTRA TO;

13.5.3. multas moratorias e punitivas aplicadas pela CVM a CONTRA TADA;

13.5.4. obriga<;6es trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, nao
adimplidas pela CONTRATADA.

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

13.7 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CVM, na Caixa Econ6mica
Federal, com corre<;ao monetaria, para os fins especfficos a que se destina, sendo 0 recibo
de deposito 0 unico meio habil de comprova<;ao desta exigencia.

13.8 Se 0 valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obriga<;ao, a CONTRA TADA obriga-se a fazer a respecti va reposi<;ao no prazo max imo
de 2 (dois) dias uteis, contados da data em que for notificada, salvo na hip6tese de
comprovada inviabilidade de cumprir tal prazo, mediante justificativa apresentarla par
escrito e aceita pelo Gestor do Contrato.

13.9 Sera considerada extinta a garantia:

13.9.1. com a devolu<;ao da apolice, carta fian<;a ou autoriza<;ao para 0 levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a tftulo de garantia, acompanhada de
declara<;ao da CVM, mediante termo circunstanciado, de que a
CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do CONTRATO;
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13.9.2. no prazo de 90 (noventa) dias ap6s 0 termino da vigencia, podendo ser estendido
pela CVM em caso de ocorrencia de sinistro.

13.10 A CVM nao executani a garantia unicamente nas seguintes hip6teses:

13.10.1. caso fortuito ou forya maior;

13.10.2. alterayao, sem previa anuencia da seguradora ou do fiador, das obrigayoes
contratuais;

1~.1O.3. descumprimento das obrigayoes pela CONTRATADA decorrente de atos OU
fatos da Administrayao;

13.10.4. pnitica de atos ilfcitos dolosos por servidores da CVM.

14.1 Comete infrayao administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei n° 10.520,
de 2002, a CONTRA TADA que:

14.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigayoes assumidas em
decorrencia da contratayao;

14.1.2. ensejar 0 retardamento da execuyao do objeto;

14.1.3. fraudar na execuyao do contrato;

14.1.4. comportar-se de modo inid6neo;

14.1.5. cometer fraude fiscal;

14.1.6. nao manti vel' a proposta.

14.2 A CONTRATADA, ao co meter qualquer das infrayoes discriminadas no subitem acima,
ficani sujeita, sem prejufzo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanyoes:

14.2.1. advertencia pOl' faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem
prejufzos significativos para a CVM;

14.2.2. multa de 1% (urn por cento) do valor total do CONTRA TO por dia de atraso
injustificado para resoluyao de problemas, conforme prazos definidos nos nfveis
mfnimos de serviyos, ate 0 limite de 10 dias, quando 0 CONTRA TO podeni ser
rescindido;

14.2.3. multa de 0,33% (zero vfrgula trinta e tres por cento) pOl' dia, devido a
inexecuyao parcial das obrigayoes assumidas e/ou obrigayoes nao relacionadas
aos nfveis mfnimos de serviyo, incidentes sobre 0 valor total da contratayao,
limitada a incidencia a 30 dias, quando 0 CONTRA TO podeni ser rescindido;
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14.2.4. multa compensatoria de 20% (vinte pOl' cento) sobre 0 valor total do
CONTRA TO, no caso de inexecu~ao total do objeto;

14.2.5. suspensao de licitar e impedimento de contratar com a Administra~ao, pelo
prazo de ate 2 (dois) anos;

14.2.6. impedimento de licitar e contratar com a Uniao com 0 consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de ate cinco anos;

14.2.7. dec1ara~ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra~ao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni~ao ou ate que
seja promovida a reabilita~ao perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CVM
pelos prejufzos causados;

14.3 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da data do
recebimento da comunica~ao enviada pela CVM.

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

14.4.1. tenha sofrido condena~ao definitiva pOl' praticar, pOl' meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

14.4.2. demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a Administra~ao em
virtude de atos ilfcitos praticados.

14.5 A aplica~ao de qualquer das san~6es 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.O8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n.o 9.784, de
1999. •

14.6 A aplica~ao das san~6es previstas neste instrumento, que ocorrera apos regular processo
administrativo, nao impede que a CVM rescinda unilateralmente 0 CONTRA TO e
aplique outras san~6es regulamentares (artigo 86, §1.0 da Lei n° 8.666/1993).

14.7 Sera facultada a CONTRATADA a apresenta~ao de defesa previa no prazo de 05 (cinco)
dias, apos a notifica~ao, para as penalidades: advertencia, multa, suspensao e
impedimento e de 10 (dez) dias para a penalidade dec1ara~ao de inidoneidade.

14.8 Em caso de inadimplencia quanta ao pagamento das multas que the forem aplicadas pela
CVM, a CONTRATADA fica desde ja ciente que estara sujeita a sua inclusao no
Cadastro Informativo dos creditos nao quitados do setor publico federal (CADIN),
consoante legisla~ao especffica sobre a materia, sendo executada segundo a Lei n°
6.830/1980.

14.9 A autoridade competente, na aplica~ao das san~6es, levara em considera~ao a gravidade
da conduta do infrator, 0 carateI' educativo da pena, bem como 0 dano causado a
Administra~ao, observado 0 princfpio da proporcionalidade.
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14.10 Nao serao aplicadas simultaneamente, para a mesma a<;ao ou omissao, san<;6es e glosas.

14.11 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

15.1 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.

15.2 A rescisao do CONTRA TO podeni ser:

1- determinada pOl' 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 - ami gavel, 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.

15.3 Os 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).

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

c) interromper unilateralmente 0 servi<;o sob alega<;ao de inadimplemento pOl' parte da
CVM;

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

16.2 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, os empregados e
prepostos da CONTRA TADA nao terao qualquer vinculo empregatfcio com a CVM,
correndo por conta exclusiva da primeira todas as obriga<;6es decorrentes da legisla<;ao
trabalhista, previdenciaria, fiscal e comercial, as quais se obriga a saldar na epoca devida.
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16.3 Para dirimir as quest6es decorrentes deste CONTRA TO fica eleito 0 Foro Federal da
cidade do Rio de Janeiro, renunciando as partes a qualquer outro que, porventura, tenham
ou possam vir a ter direito, por mais privilegiado que seja (art. 55, § 2° da Lei n°
8.666/93).

16.4 as casos omissos serao decididos pel a Gerencia de Licita<;6es e Contratos, a luz da
legisla<;ao vigente, ouvida a Procuradoria Jurfdica da CVM.

E, por estarem de comum acordo com todas as Chlusulas, firmam 0 presente instrumento
contratual, em 02(duas) vias de igual teor e forma, para urn s6 efeito.

4t--
IA CRISTINA LOPES RIBEIRO

Pela CVM /' 'cI " Pel a Contrata
, ; A'I:!6'/O Cr--"'"

( '. I~:' ',,,"•..(, . -'

.,w: >:"'oj .il.';:J5-G RO.c'flnaryCastilhoSe/1hor
eN: 099.696.C33-41

RG: 18.493.800
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ANEXO I DO CONTRA TO CVM N.o 04312014

PROJETO BAsICO
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1 - DEFINI AO DO OBJETO
Contratac;ao de Atualizac;ao de Licenc;as e Suporte ao Software ACL

2 - FUNDAMENTACAo DA CONTRA TACAO
2.1 - RE~Ac;Ao DEMANDA X NECESSIDADE

Id Demanda Prevista Quantitativo a ser Contratado
1 Suporte para licenc;as desktop 10 licenc;as

'2 Suporte para licen<;:as network 08licen<;:as
2.2 - MOTIV ACAo I

Justifica-se a contratac;ao do servic;o de atualizac;ao e suporte tecnico por 12 meses prorrogaveis'j
para 0 software ACL, uma vez que e a ferramenta para extrac;ao de dados usada nas fiscalizac;6es i
da SFI e SPS, que tambem e utilizado pel as seguintes areas: SMI, SOl, AUD, SNC e SEP. I
Ressalta-se a natureza continua da demanda, tendo em vista a necessidade de tratamento i
intensivo de dados durante as fiscalizac;6es da SFI e SPS. I
2.3 - RESULTADOS A SEREM ALCANCADOS

Id Tipo Resultado
1 Eficacia Analise de volumes expressivos de dados e registros fornecidos pel as

instituic;6es reguladas, volume este nao suportado por planilhas
eletr6nicas. Como exemplo, cita-se as inspec;6es de rotina voltadas para
atendimento ao Plano do SBR, particularmente ~s inspec;6es realizadas
em Fundos de Investimento em Direitos Credit6rios (FIDCs), vefculos
de investimento que apresentam bases de dados bastante extensas:-

2.4 - JUSTIFICATIV A DA SOLuCAo ESCOLHIDA
Id Necessidade Beneficio Tipo
1 Projeto MA08 - Soluc;ao de Conforme Item 2.3 acima. Cf. Item 2.3 i

Inteligencia de Neg6cios aClma. I
I- ,

3 - DESCRICAO DA SOLUCAO DE TI
o Contrato de Atualizac;ao e Suporte Tecnico consiste no fornecimento dos
seguintes servic;os:
• Distribuic;ao de novas vers6es ("upgrades") e disponibilizac;ao via web de
atualizac;6es ("releases") liberadas pel a ACL Services Ltd., Fornecedora original
e proprietaria do software.
• Atendimento tecnico por telefone (011-3284-0711), ou e-mail
(suporte@techsupply.com.br), nos dias llteis, pela TECH SUPPLY em Sao
Paulo, das 8h30 as 17h30 ou pel a ACL Services Ltd., das 07hOOmin as
17hOOmin (horario de Vancouver-Canada), para esclarecer duvidas sobre 0

funcionamento do software.
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glonal de Paulo: Rlia Cineinato Braga. 340/2°.3° c 4" And:rrc' - Bela Vista - Siio Paulo - SP - CEP: 01333-0 I0 - Bnl,il - Tel .. ( I I) 2146-2000
• ril' 'a: SCN Q.02 - BI. A Ed, Corporate Financial Center SAO.:l/4° Andar - Brasflia - DF - CEP:70712-900 - Brasil Tel.' (61) 3327- m 20\ I
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• Distribuiyao do boletim "Take Command!" elaborado pela ACL Services Ltd."
Bens e Id Bern / Servic;:o Valor Estimado
Serviyos: 1 Atualiza9ao e Suporte ao Software ACL R$ 58.400,00

4 - ESPECIFICACAO TECNICA (REQUISITOS DA SOLUCAO)
4.1 - CONSIDERACOES GERAIS

o tempo de atendimento e/ou resolu9ao dos problemas a partir da notifica9ao por parte do
contratante, dependem da classifica9ao de criticidade, em fun9ao da natureza do problema e seu
impacto no ambiente produtivo do cliente.

Nfveis de Criticidade:
_ Nfvel Crftico - A aplica9ao nao esta funcionando de acordo com as especifica90es e 0

esperado, 0 ambiente de produ9ao nao esta operando corretamente. A Tech Supply fara 0

atendimento por e-mail ou telefone imediatamente e concluira 0 atendimento somente quando
resolvido.
Tempo de Resposta: 6 horas.
Tempo de Resolu9ao do Problema: Atendimento ininterrupto ate a resolu9ao do problema em ate
24horas. •
_ Nfvel Urgente - A aplica9ao nao esta funcionando de acordo com as especifica96es e 0

esperado, afetando aspectos significativos da produ9ao, porem ainda esta operando. Nao existem
alternativas para solu9ao. A Tech Supply fara 0 atendimento por e-mail ou telefone e concluira 0

atendimento dentro do SLA correspondente.
Tempo de Resposta: 10 horas.
Tempo de Resolu9ao do Problema: ate 10 dias uteis.
_ Nfvel Serio - A aplica9ao nao esta funcionando de acordo com as especifica96es e 0 esperado,
afetando somente alguns aspectos do ambiente de produ9ao e 0 ambiente esta operante. Existem
alternativas temporarias para corre9ao dos problemas sem afetar as atividades de produ9ao. A
Tech Supply fara 0 atendimento por e-mail ou telefone e concluira 0 atendimento dentro do SLA
correspondente.
Tempo de Resposta: 14 horas. j
Tempo de Resolu9ao do Problema: ate 20 dias uteis.
_ Nfvel Baixo - 0 usuario requer informa96es du suporte as funcionalidades, tern duvidas
genericas da ferramenta e/ou guer solicitar alterac;:6es nas funcionalidades. A identifica9ao do

~
\
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problema pode ser feita remotamente.
Tempo de Resposta: 18 horas.
Tempo de Resolu~ao do Problema: ate 30 dias titeis.

Tempo de Resposta: E 0 prazo que 0 contratado devera acusar ao contratante no recebimento do
chamado.
Tempo de Resolu~ao do Problema: E 0 tempo que 0 contratado devera disponibilizar ao
contratante uma resolu~ao do chamado em aberto, dentro do prazo previsto de acordo com a
criticidade atribufda ao mesmo.

4.2 - REQUISITOS INTERNOS
4.2.1 - Requisitos Internos Funcionais

Id I Requisito
1 I Vide item 4.1

4.2.2 - Requisitos Internos Nao funcionais
Id I Requisito
1 10 atendimento deve se dar por meio de telefone/fax, e-mail e site.

4.3 - REQUISITOS EXTERN OS
A Solu~ao Deve Estar de Acordo Com as Seguintes Normas I Padr6es I pglfticas:

Id I Requisito
1 IN/A

.

5 - MODELO DE PRESTACAO DE SERVICOS / FORNECIMENTO DE BENS
S.I-JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO DO OBJETO
Nao se aplica em virtude de contrata~ao de prestador exclusivo do serviGo.

-
Id I Obieto I Forma de Parcelamento I Justificati va
1 I N/A I N/A I N/A --

5.2 - METODOLOGIA DE TRABALHO
Forma de Execu~ao I

Id Bem/Serv. Fornecimento Justificati va
1 Suporte direto e atualiza~ao o prestador presta suporte direto ao produto e

indireta. disponibiliza atualiza~6es para download.

6 - ELEMENTOS PARA GESTAO DO CONTRA.TO
6.1 - PAPEIS E RESPONSABILIDADES

Id Pa el Entidade
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1 Elabora~ao do Plano de Inser~ao da !
contratada i

2 Convoca~ao e realiza~ao de reuniao i
inicial I

.!

3 Encaminhamento das demandas de ,
corre<;ao a contratada, quando houver i

4 Encaminhamento de indica~ao de i
!

san<;6es a SAD, quando as houver I
I..j

1 Gestor do Contrato GST 5 Autorizar a contratada a emissao de I
Notas Fiscais

6
Encaminhamento de pedidos de I
altera~ao contratual a SAD, quando os I
houver

7
Manuten~ao do Historico de I
Gerenciamento do Contrato !
Encaminhar justificati va para!

8 aditamento contratual a SAD se ,
julgado conveniente e oportuno ,

··1
Id Responsabilidade .i

Participar da elabora~ao do Plano de !
1

Inser<;ao da contratada I
2 Fiscal Administrativo GAL 2 Participar da reuniao inicial -\

Verifica~ao da aderencia dos servi~os I3 prestados aos term os contratuais

4 Verifica~ao da manuten~ao. das
condic;6es de habilitac;ao

Id Responsabilidade - .

1 Participar da elabora~ao do P!;:1110 de ;
Inser<;ao da contratada ,

I----
2 Participar da reuniao inicial ;

--.-1
Avalia~ao da qualidade dos servl~os f

3 prestados e das justificativas, quando
as houver, de acordo com os Criterios

3 Fiscal Tecnico GST de Aceita<;ao definidos em contrato.

4 Identifica~ao de nao conform idades
com os term os contratuais

5
Verifica~ao da manutenr;ao dasJ
condi~6es de habilita~ao
Verifica~ao da manutell~ao das ~

6 condi~6es elencadas no Plano de !

Sustenta<;ao I
i



Responsabilidade I
Participar da elabora<;ao do Plano de I
Inser<;ao da contratada I
Participar da reuniao inicial -.------j

A valia<;ao da qualidade dos servi<;os I
realizados e das justificativas, quando I

as houver, de acordo com os Criterios
de Aceita<;ao definidos em contrato. _
Identifica<;ao de nao conformidades
com os termos contratuais
Verifica<;ao da manuten<;ao da
necessidade, oportunidade
economicidade da contrata<;ao
Verifica<;ao da manuten<;ao das
condi<;oes elencadas no Plano de
Sustenta<;ao _..

Responsabilidade !
Participar da reuniao inicial,'!
apresentando 0 preposto, entregando 0 I

termo de compromisso e 0 termo de
ciencia assinados, cf. Art. l5, Inciso
VI da IN0412010 e prestando e
recebendo esclarecimentos relati vos a
questoes operacionais, administrati vas i

e de gerenciamento do contrato. J
Responsabilidade ~__ J

Participar da reuniao inicial. I
·'--'1

Receber autoriza<;ao para emissao de .
Notas Fiscais ;
Entregar termo de ciencia assinado I
pelos novos empregados em casos de I
inclusao/ su bsti tui<;ao.

6.2 - DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
Id Dever / Responsabilidade ..

Prestar a contratada todas as informa<;oes e esclarecimentos necessarios a presta<;ao dos
servi<;os, sempre que solicitada; i

2 Solicitar de imediato a pronta repara<;ao ou substitui<;ao do objeto contratado, ou parte,-I
que se apresente em desacordo com a especifica<;ao; i

Fiscalizar e acompanhar a execu<;ao do objeto do contrato;'~=_ :1
Efetuar os pagamentos devidos nos prazos previstos; .1

Proporcionar a contratada as condi<;oes necessarias ao fiel cumprimento do ob'eto i
" _ L..--..- ••J
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Serle. RUB Setc de Setcmbro. 111/2_5° e 23-34° Andares - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20050-\)01 - Brasil- Tel.: (21) 3554-8686 - hnp://ww, .evn
I ,. de 550 Paulo: Rua Cincinato Braga, 340/2°,3° e 4° Andares - Bcla Vista - 550 Paulo - SP - CEP: 01333-010 - Brasil- Tel.: (II) 2146-2000
Re~ional de 'asflia: SCN Q.02 - BI. A - Ed. Corpnrme Financial Center - S.404/4° Anclar - Brasilia - OF - CEP:707 I2-900 - Brasil- Tel.: (61) 3327-_ 3

Representante da
Contratada

Preposto da
Contratada
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contratado.
6.3 - DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRA TADA

Id Dever 1 Responsabilidade
1 Prestar os servi90s previstos no Contrato. j

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas (sem quaisquer onus
2 para a CVM), no total ou em parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vfcios,

defeitos ou incorreGoes resultantes da execuGao (art.69 da Lei n° 8.666/93);

3
Assumir todos os gastos e despesas que fizer, para 0 adimplemento das obriga90es
decorrentes do Contrato;
Manter, em compatibilidade com as obriga90es pOl' ela assumidas, todas as condi90es de
habilita9ao e qualifica9ao exigidas para a contrata9ao. Assim, durante a vigencia do

4 Contrato, a CONTRATADA ficanl obrigada a renovar todos os documentos relativos a
regularidade no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (art. 55,
inciso XIII da Lei nO8.666/93); ~
Guardar sigilo absoluto sobre as informa90es que vier a tel' conhecimento pOl' for9a da
contrata9ao, assinando 0 Termo de Compromisso correspondente quando da celebra9ao

5
do contrato e cobrando sua ciencia e observancia a todos os seus colaboradores
envolvidos nos servi90s prestados, mediante assinatura de Termo de Ciencia. Ambos os
documentos deverao estar em conformidade com 0 disposto na Instru9ao Normativa N°
04, de 12111/2010, da SLTI;

6
Nao transferir a terceiros 0 Contrato, pOl' qualquer forma e nem mesmo parcialmente, bem
como subcontratar qualquer das presta90es a que estii obrigada; _ ..

7
Manter os tecnicos responsaveis pel a presta9ao dos servi90s devidamente identificados
pOl' crachas quando em trabalho nas instala90es da CVM;

8
Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e
prejufzos, materiais e/ou pessoais, causados POI'seus empregados, a CVM ou a terceiros;
Assumir, tambem, a responsabilidade por todas as providencias e obriga90es estabelecidas

9
na legisla9ao especffica em acidentes de trabalho, quando, em ocorrencia da especie,
forem vftimas os seus empregados em servi90, ou em conexao com eles, ainda que
acontecido nas dependencias da CVM;

10 Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infra9ao, seja qual for, desde que praticada
por seus tecnicos durante a execu9ao dos servi90s, ainda que no recinto da CVM;

-.
Participar das reunioes convocadas pelos responsaveis pel a fiscaliza9ao do contrato, sendo

11 que, na primeira delas, devera indicar 0 preposto e entregar, assinados, 0 Tenno de
Compromisso e 0 Termo de Ciencia referidos no item 5 acima. .-

6.4 - FORMAS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
Id Evento Forma de Acompanhamento
1 Reuniao Inicial Presencial ou Tele Conferencia com a contratada. ..

2
Encaminhamento de Retorno da contratada pOl' telefone ou e-mail.
demand as

3 Reuniao de acompanhamento Presencial ou Tele Conferencia com a contratada.

Scele: Rlia Setc de Sctcl11bro. II 1/2-5° e 23-34° Andares - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20050-90 I - Brasil - Tel.: (21) 3554-8686 - http://www.cv
R· . Paulo: Rlia Cincinato Braga. 34012°03° e 4" Alldares - Bela Vista - Sao Paulo - SP - CEP: 01333-0 I0 - Brasil- Tel.: ( I I) 2 J 46-2000

: SCN Q.02 - BI. A - Ed. Corrorate Financial Center - SA04/4° Andar - Brasflia - DF - CEP:70712-900 - Brasil- Tel.: (61) 3327-2 ,0 1 ). I .

http://www.cv
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6.5 - METODOLOGIA DE AVALIA<;Ao DA QUALIDADE
Id Etapa / Fase / Item Metodo de A valiac;ao

Verificac;ao de chamados em aberto pela empresa
contratada para manutenc;ao de infraestrutura de TI ou

1 Suporte ao Software ACL pelo usuario junto a Contratada
Verificac;ao do cumprimento dos tempos de resposta e
resoluc;:ao dos chamados conforme 0 nfvel de criticidade.

-
6.6 - NIVEIS DE SERVICO

-
Id Etapa / Fase / Item Indicador Valor Mfnimo Aceitavel
1 Prazo de Atendimento - Nfvel Tempo de resposta 6 horas

de Problema Crftico Tempo de Resoluc;ao do Ate 24 horas, em
Problema atendimento ininterrupto.

2 Prazo de Atendimento - Nfvel Tempo de res posta 10 horas
de Problema Urgente Tempo de Resoluc;ao do Ate 10 dias titeis

Problema
,.

3 Prazo de Atendimento - Nfvel Tempo de res posta 14 horas
-

de Problema Serio Tempo de Resoluc;ao do Ate 20 dias titeis
Problema

4 Prazo de Atendimento - Nfvel Tempo de resposta 18 horas
de Problema Baixo Tempo de Resoluc;ao do Cf. disponibilidade de

Problema recursos e priorizac;ao
definida, mas nao excedendo
30 dias titeis.

6.7 - ESTIMATIVA DE VOLUME DE BENS / SERVI<;OS
Id Bem / Servic;o Estimativa Forma de Estimativa

1 Suporte a Licenc;as Desktop 10licenc;as Licenc;as adquiridas pela
CVM no contrato 34/2003.

2
Suporte a Licenc;as Network 08 licenc;as Licenc;as adquiridas pela

CVM no contrato 073/07.
6.8 - PRAZOS E CONDI<;6ES

.-
•..

Id Etapa / Fase / Item Prazo / Condic;:ao ..

1 Suporte ao Software ACL A partir da assinatura do contrato.
6.9 - ACEITE, ALTERA<;Ao E CANCELAMENTO
Id Condic;:ao de Aceite
1 Conformidade dos serviGos ofertados as especificaG6es contidas nos itens 4, 6.5 e 6.6.

2
Simples omiss6es au irregularidades inelevantes, sanaveis au desprezfveis a jufzo da
CVM, poderao ser relevadas desde que nao causem prejufzos a Administrac;ao.

Id Condic;ao de Alterac;ao ..

1 Acrescimo au supressao de 25% na forma daLei 8.666/93.
.,

Id CondiGao de Cancelamento
1 Nao estar de acordo com as especificac;:6es contidas nos itens 3 e 4. (\

d' 5"""6,,. I I In·5" , 2). J4" A"d"" - C""" - ROodoJ",,",,· RJ - CEP, 20050·W I - Bm'" - T,e "I) 355,.,686 - h"PII"""',~ br

Paulo: Rua Cincinato Braga. 34012°,3" e 4° Anelares - Bela Vista - Sao Paulo - Sp - CEP: 01333·0 I 0 - Brasil - Tel.: (I I) 2146·2000 JI<t" 'n: SCN Q02 - 131.A - Eel, Corporate J"inancial Cenl~r - S.404/4° Anelar - Brasilia - DF - CEP:70712-900 - Brasil- Tel.: (61) 3327·20"1
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2
Conhecimento de fatos supervenientes que desabonem a idoneidade financeira,
capacidade tecnica ou administrativa da contratada.

6.10 - CONDICOES PARA PAGAMENTO .-
Id Etapa /Fase lItem I Condic;ao de Pagamento
1 Suporte ao Software ACL I 10 dias apos emissao de nota fiscal

6.11 - GARANTIA
Id Garantia

1
Pleno uso das funcionalidades e possibilidade de atualizac;ao do produto de software
durante a vigencia do contrato

-

2
Pleno uso das funcionalidades durante eventuais interrupc;oes contratuais por ate 90 dias
corridos

3
Possibilidade de atualizac;ao do produto ate a ultima versao anterior e uma eventl.,lal
interrup~ao contratual por ate 90 dias corridos

6.12 - PROPRIEDADE, SIGILO E RESTRICOES
Id Direito de Propriedade .-

As marcas objeto do presente Termo de Referencia permanecem sob a titularidade de seus
1 fabricantes I distribuidores par toda a extensao do perfodo de durac;ao do contrato, nos

termos da Lei N° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.
Id Condic;ao de Manutenc;ao de Sigilo

A CVM e a empresa contratada assumem mutuas obrigac;oes de sigilo pOl' intermedio de
1 Termo de Compromisso estabelecido em alinhamento com a Instruc;ao Normativa N° 04,

de 12 de novembro de 2010, da SLTI.
Id Restric;ao Adicional
1 Sem restric;oes adicionais.

6.13- MECANISMOS FORMAlS DE COMUNICACAo
Func;ao de Com. 1: Quaisquer questoes administrativas durante a execuc;ao do

contrato, de cunho mais formal; ..

Documento Emissor Destinatario Meio Periodici. -
Oficio Contratante I Contratada I Correio Eventual

Contratada Contratante
Func;ao de Com. 2: Questoes administrativas cotidianas durante a execuc;ao do

contrato;
Documento Emissor Destinatario Meio Periodici.

Mensagem eletronica (e- Contratante I Contratada I Internet Eventual
mail) Contratada Contratante

Funcao de Com. 3: Apresentacao dos servicos prestados com vistas a sua liquidacao
Documento Emissor Destinatario Meio Periodici. -
Nota Fiscal Contratada Contratante Correio I Anual

Internet
-

17 - ESTIMATIV A DE PRE(:O
Serle Rlla Sete dc Sctembro. II 112-5° c 23-34° Andares - Ccntro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20050-<)0 I - Brasil - Tel.: (21) 3554-8686 - http://www.cv ,. (

Regional de Sao Paulo: Rlla Cineinato Braga. 340/2°,30 e 4" Andares - Bela Vista - S50 Paulo - SP - CEP: 01333-0 I 0 - Brasil - Tel.: ( I I) 2146-200(J

de Brasl CN Q.02 - BI. A - Ed. Corporate Finaneial Center - S.404/4° Andar - Brasilia - DF - CEP:70712-900 - Brasil - Tel.: (61) 3327-20. L

http://www.cv
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Bens 1 Servi 0

Atualiza<;ao e Suporte ao Software ACL
Valor Estimado

R$ 58.400,00

8 - ADEQUACAO ORCAMENTARIA
8.1 - FONTE DE RECURS OS

Id Valor Fonte (Programa 1 A<;ao)
1 R$ 58.400,00 LOA/2014: Programa 2110 - Programa de Gestao e Manuten<;ao do

Ministerio da Fazenda; A<;ao 20WU - Desenvolvimento do Mercado de
Valores Mobiliarios; Rubrica: Manuten<;ao de Software.
= Total R$ 58.400,00

9 - SANCOES APLICA VEIS
Id Ocorrencia San<;ao

Advertencia

Inexecu<;ao total/parcial do
Multa de ate 20% do valor do contrato

1
contrato

Suspensao temporaria de participa<;ao em licita<;ao e
impedimento de contratar com a Administra<;ao por ate

dois anos --
Multa de 1% do valor do contrato por dia excedente ao

2
Descumprimento de prazos "tempo de resolu<;ao do problema" definido nos SLAs,

estabelecidos ate 0 limite de 10 dias, quando 0 contrato pedeni ser
encerrado pela ·CVM.

Inadimplencia quanto ao .
3 pagamento de multas aplicadas Inclusao da contratada no CAD IN, cf. Lei 6.830/80

pela CVM -

10 - CRITERIOS DE SELE AO DO FORNECEDOR
10.1 - PROPOST A TECNICA
10.1.1 - Organiza ao
Id Item Descri<;ao
1 Suporte ao Software ACL Contrato de atualiza<;ao de licen<;a e suporte ao ACL

Windows Desktop Qtd.: 10 licen<;as
Contrato de atualiza<;ao de licen<;a e suporte ao ACL
Windows Network Qtd.: 081icen as

10.2.1 - Re
Id
1 N/A

10.3 - CRITERIOS DE SELE
Sede: Rua Sete de Sctcl11bro, I I 1/2_5° e 23-34° Anelarcs - Centro - Rio e1eJaneiro - RJ - CEP: 20050-90 I - Brasil - Tel.: (21) 3554-8686 - http:lh \ C '111_1::0I.11!

, )aulo: Rua Cincinato Braga. 340/2°03° e 4° Andares - Bela Vista - Sao Paulo - SP - CEP: 01333-0 I0 - Brasil - Tel.: (I I) 2146-200
"lsfll, SCN Q_02 - BI. A - Eel. Corporate Financial Center - 5.404/4° Andar - Brasilia - DF - CEP:70712-900 - Brasil- Tel.: (61) 332 - ~
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Caracteriza~ao da Solu~ao de Tecnologia da Informa~ao
De acordo com os itens 3 e 4 acima

Licita~ao / Contrata~ao
I Contrata~ao Direta I Tipo: I Inexigibilidade
I Solu~ao unica no mercado.

Justificativa para Aplica~ao do Direito de Preferencia
Lei Complemental' nO 123/06 e Lei n° 8.248/91

Modalidade:
Justificati va:

Justificati va
A empresa cuja falencia ou insolvencia civil tenha sid.o
decretada judicialmente ou que esteja em gozo de
beneficio da concordata ou que tenha requerido
recupera~ao judicial, ainda nao encerrada, nos termos do
art. 63 da Lei n° 11.10 1, de 9.2.2005 nao podeni ser
contratada para as finalidades do presente Projeto Basico.
A empresa que tenha sido declarada inidonea pOI'
qualquer 6rgao ou entidade das Administra~6es Publicas
Federal, Estadual ou Municipal, bem como a empresa
que estiver inscrita no Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas - CElS, conforme Portaria n° 516,
de 15 de mar~o de 2010, do Ministerio do Controle e da
Transparencia, nao podera ser· contratada para as
finalidades do presente Projeto Basico.
A empresa que tenha prestado informa~6es inver1dicas
em sua documenta~ao para habilita~ao ou em sua
proposta de pre~os nao podera ser contratada para as
finalidades do presente Projeto Basico.
A empresa ou sociedade estrangeira nao podeni ser
contratada para as finalidades do presente Projeto Basico.
A empresa da qual seja s6cio, cooperado, dirigente ou
responsavel tecnico qualquer servidor da CVM, nao
podera ser contratada para as finalidades do presente
Projeto Basico.
A empresa que esteja cumprindo a san~ao de suspensao
do direito de Iicitar com a CVM nao podera ser
contratada para as finalidades do presente Projeto Basico.

Criterio Tecnico Obrigat6rio Justificativa
A empresa que nao fornecer os servi~os conforme
especificado nos itens 3 e 4 nao podera ser

de Setcmbro. 111/2-5° e 23-34° Andmcs - Ccntro - R,o dc Jancllo - RJ - CEP 20050-901 - Blasil - Tel (21) 3554-8686 - httPII\\\\\,:cqO\hl
P,1lI10 Rua CmclIlato BI aga. 34012°Y c 4° Andalcs - Bela Vista - Sao Paulo - SP - CEP 01333-0 I0 - Brasil - Tcl (I I) 2146-2000

,flm SCN Q 00 -" A Ed Co~''''''' '''"w",1 C,,,,, - S 4O~4' A"doc - 8 ",,'" - OF - CEP 70712-900 - 8m." - Tel 161)"'" 701 ~I

, ~~

Solu~ao unica no mercado.
Id Criterio Tecnico de Habilita~ao
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contratada para as finalidades do presente Projeto
Basico.

Id Criterio Tecnico Pontuavel Pontuayao % lustificativa
(para tecnica e preyo)

1 N/A N/A N/A N/A
Id Criterio de Aceitabilidade de Preyos lustificativa

Unitarios e Globais
1 Compatibilidade com os preyos Art. 15, Inciso V da Lei 8.666/93: As compras,

pratrcados na Administrayao sempre que posslvel, deverao balizar-se pelos preyos
Publica. praticados no ambito dos orgaos e entidades da

AdministraGao Publica.
Id Criterio de 1ulgamento lustificativa
1 N/A N/A

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATA<;AO

Encaminha-se a Superintendencia Administrati vo- Financeiro para abertura de processo
administrativo e iniciayao de procedimento de contratayao, segundo 0 art. 38 da Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993.

Integrante Integrante Integrante
Tecnico Requisitante Administrativo

A. C. Vilarinhos 1r. Jorge Casara Renato M. Fagundes
Mat.: 01482294 Mat.: 01702205 Mat.: 19119062 .

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2014

Tania Cristina Lopes Ribeiro
Superintende Administrati vo- Financeira

Mat.: 7001136
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CVM Comissao de ValoresMobiliarios

Protegendo quem Jnveste no futuro do Brosil

ANEXO II DO CONTRA TO CVM N.o 043/2014

PROPOSTA DA CONTRA TADA

, embro. I I 1/2_5° e 23-34° Anelares - Centro - Rio e1eJaneiro - RJ - CEP: 20050-<)01 - Brasil - Tel.: (21) 3554-8686 - http://WWW.CV1.g< .hl " })..
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