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CONTRATO PARA PRESTA~Ao DE
SERVI~OS NA AREA DE TECNOLOGIA
DA INFORMA~Ao (TI) PARA
DESENVOL VIMENTO E MANUTEN~Ao
DE SISTEMAS NA PLATAFORMA
COGNOS, QUE ENTRE SI FAZEM A CVM

COMISSAO DE VALORES
MOBILIARIOS E CSP CONSULTORIA &
SISTEMAS 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 (CEP: 20.050-901), inscrita no CNPJ sob 0 n° 29.507.878/0001-08, neste
ato representada, com base na delegac;ao de competencia conferida pela
PortarialCVM/PTE/n° 108, de 1 de novembro de 2011, pela Superintendente
Administrativo-Financeira, Sra. Tania Cristina Lopes Ribeiro, doravante denominada
CVM, e CSP CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA., estabelecida a Rua Visconde
de Inhauma, 38 - 8° andar - Centro - Rio de Janeiro (CEP:20.091-007), inscrita no
CNPJ sob 0 n.o 32.203.135/0001-40, doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Sr. Nedio Luiz Alves de Lemos (CPF: 798.921.407-53), tern justo e
acordado 0 presente CONTRATO, 0 qual sera regido pela Lei n° 8.666/1993, e suas
alterac;6es posteriores, pelo Decreto n.o 7.174/2010, pela Instruc;ao Normativa SLTIIMP
n.O 04/2014 e pelas 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 NUP 19957.003099/2015- 15 - Edital de Pregao n.o
27/2015 e seus Anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, emitida em 24/1112015.

c) Nota de Empenho - 2015NE801294.

1.1 0 presente CO TRATO tem por objeto a prestac;ao de servic;os na area de
Tecnologia da Informac;ao (TI), para sustentac;ao das soluc;6es de Bu.siness
Intelligence (BI) da CVM implantadas na plataforma Cognos, utilizando 0

Informatica PowerCenter como ferramenta de extrac;ao, transformac;ao e carga
(ETL) e 0 MS SQL Server como Sistema Gerenciador de Banco de Dados
(SGBD), conforme condic;6es, quantidades e exigencias estabelecidas neste
instrumento contratual, no Edital do Pregao Eletronico n.O 27/2015 e em seus
anexos.
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2.1 As despesas para atender a este CONTRATO esUio programadas em dotayao
on;amentaria propria, prevista no on;amento da Uniao para 0 exercfcio de 2015,
na classificayao abaixo:

Fonte: 0174

Programas de Trabalho: 04. 123.2039.20WU.000I

Elemento de Despesa: 33903908 e 33903957

2.2 No(s) exercfcio(s) seguinte(s), correrao a conta dos recursos propnos para
atender as despesas da mesma natureza, cuja alocayao sera feita no infcio de
cada exercfcio financeiro.

Clausula Terceira - DAS ESPECIFICA<;OES E DOS NIVEIS MINIMOS DE
SERVI<;O

3.1 As especificayoes dos serviyos estao descritas no Edital do Pregao n.o 27/2015 e
em seus anexos, os quais, independentemente de transcriyao, constituem parte
integrante e complementar deste Instrumento.

3.2 as serviyos objeto deste CONTRATO encontram-se detalhados nos Anexos IV
("Especificayoes Tecnicas") e II ("Catalogo de UST para Sustentay~o de BI") do
Termo de R~ferencia (Anexo I do Edital do Pregao Eletronico n.o 2712015).

3.3 A metodologia de trabalho de desenvolvimento e manutenyao devera seguir 0

estabelecido pelo Processo de Desenvolvimento de Sistemas (PDS) da CVM
(Anexo III do Termo de Referencia - Anexo I do Edital do Pregao Eletronico n.o
2712015).

3.4 as serviyos de sustentayao inc1uem:

3.4.1. desenvolvimento de componentes (mecanismos de ETL, data marts,
cubos e relatorios) complementares as soluyoes atuais de BI, respeitando
a metodologia estabelecida pelo PDS;

3.4.2. manutenyoes (evolutivas, corretivas e adaptativas) das soluyoes atuais de
BI, respeitando a metodologia estabelecida pelo PDS;

3.4.3. suporte tecnico as soluyoes atuais de BI, conforme "Catalogo de UST
para Sustentayao de BI".

3.5 Para todos os serviyos san esperados e requeridos transferencia de tecnologia e
de conheci mento aos servidores e colaboradores da CVM.

3.6 as serviyos de desenvolvimento e sustentayao de soluyoes de BI serao
mensurados em Pontos de Funyao (PF), nos termos do Guia de Contagem de
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Pontos de Func;ao (Anexo I do Termo de Referencia - Anexo I do Edital do
Pregao Eletronico n.o 2712015).

3.7 Os servic;os de suporte tecnico as soluc;6es de BI serao mensurados em Unidades
de Servic;o Tecnico (UST), nos term os do "Catalogo de UST para Sustentac;ao de
BI".

3.8 Durante a execuc;ao deste CONTRA TO, poderao ser demandados pela CVM
ate 750 (setecentos e cinquenta) PF e 200 (duzentos) UST.

3.9 Os quantitativos de PF e UST sao meramente estimativos, nao estando a CVM
obrigada a demandar quantidades mfnimas. A distribuic;ao das demandas fica a
criterio da CVM, devendo ser respeitados os limites maximos anuais deste
CONTRA TO (750 PF e 200 UST).

3.10 A garantia dos produtos desenvolvidos sera devida durante toda a validade deste
CONTRA TO e 90 dias ap6s 0 termino deste, estando a CONTRA TADA
obrigada a corrigir qualquer problema de mau funcionamento da aplicac;ao ou
funcionamento em desacordo com a especificac;ao aprovada.

3.11 Os prazos para entrega dos servi~os serao calculados em fun~ao do
tamanho da OS, em PF ou UST, contemplando todos os dias Ilteis incorridos
pela CONTRATADA nas atividades de Projeto e Construc;ao (ref. PDS),
comec;ando sua contagem no primeiro dia util ap6s a aprovac;ao formal dos
requisitos pela CVM e finalizando a contagem na co)ocac;ao em produc;ao da
OS.

Manutenc;oes Corretivas e Adaptativas
Tamanho (T) em PF Prazo maximo (dias uteis)

T<=5 2
5 < T <= 15 4

T> IS 6

Desenvolvimento e Manutenc;oes Evolutivas
Tamanho (T) em PF Prazo maximo (dias uteis)

T<= 5 4
5 < T <= 10 8
10 < T <= 15 12
15 < T <= 30 IS
30 < T <= 45 20
45 < T <= 60 30
60 < T <= 75 45

75<T<= 100 50
100<T Piso (T / 2)

Servi os medidos em UST
Tamanho (T) em UST Prazo maximo (dias uteis)

T <= 10 2
10 < T <= 20 4
20 < T <= 30 6
30 < T <= 40 8

Ruo Sete dc SClcmhro. I II/2° Andar - Ccnlro Rio de Janeinl - RJ CEP: 2005()-90 I -l3rosi I Tel (2 I ) 35~4-HoHo hnp://\\\\\\ .C\Il1.g'" .hr
Supcril1lendencla Regional de Sao Paulo: Rua Cineinato Braga. 340/2°.3° c 4° Andores - £lela Viqa S,;o Paulo SP CLP; 013.'3-010 Bra,il
Supcrinlendencia Regional de Brasilia: SCN Q,02 BI. A Ed. Corporate l'inancial Cenler S.404/4" ,\ndar Brasilio DI Cf· P:70712 ·l)OO



CVM Comissao de Va/ores Mobiliarios

Protegendo quem investe no futuro do Brasil

Servi os medidos em UST
Tamanho (T) em UST Prazo maximo (dias uteis)

40 < T Piso (T / 5)

3.11.1. A CONTRATADA podera solicitar, com registro pOl' escrito das
justificativas, que os prazos sejam estendidos em ate 50% dos valores
acima apresentados. Cabera ao Gestor do Contrato avaliar as
justificativas e conceder ou nao, motivadamente, a prorroga~ao.

3.] 1.2. Apos 0 recebimento da OS, que se dara apos abertura de demanda no
SCD, a CONTRA TADA fica obrigada a designar profis~ional
especializado para iniciar, em ate dois dias tJteis (ou em data posterior
acordada com a area usuaria), 0 levantamento de requisitos, realizando
todas as reuni5es necessarias com a area usuaria, nos dias e horarios
indicados pela CVM.

3.11.3.0 prazo para a CONTRATADA apresentar a documenta~ao pertinente
para a aprova~ao dos requisitos pela area, nao podera exceder 25% do
prazo previsto para a OS, constante dos quadros acima, ou 4 dias IJteis -
o que for maior.

3.11.4. A contagem dos prazos sera em dias uteis, ficando suspensa no dia em
que houver entrega de artefatos para ava1ia~ao pela CVM. ou
indisponibilidade do usuario para as reuni5es de requisitos, recome~ando
no dia util imediatamente posterior a aprova~ao dos artefatos ou
realiza~ao das reuni5es.

3.12 0 quadro a seguir estabelece 0 Acordo de Nfveis de Servi~o (ANS) aplicave1 a
este CONTRATO.

Id Item Indicador Nivel de Servic;o lmpacto por Nao Cumprimento .
Para atraso de ate 20 dias uteis, desconto
sobre 0 valor estimado da as, conforme
f6rmula: 0,5% * Idao" ate 0 limite de 10%,
onde:
da = dias uteis de atraso na entrega do

Atendimento dos
Documento de Requisitos (decorridos ap6s

Atraso
Dias de atraso

conforme
o prazo previsto no subitem 3.11.3) da as,

na
finaliza<;:ao

prazos, no mes apurado.
1 Entrega dos

na
definido no subitem

Requisitos
dos Requisitos

3.11.3 deste
Para atrasos entre 21 e 30 dias uteis, multa

daOS conforme item 13.2.3 deste CONTRA TO.
CO TRATO

Para atrasos superiores a 30 dias uteis, sera
configurada a inexecu<;:ao .parcial do
CONTRATO, sendo aplicavel a multa
prevista no item 13.2.4, bem como as
demais san~6es previstas no Termo de
Referencia e neste CONTRA TO.
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Id Item Indicador Nivel de Servh;o Impacto por Nao Cumprimento
Para atraso de ate 20 dias \Jteis, desconto
sobre 0 valor total da as, conforme
formula: 0,5% * L,daos, ate 0 limite de 10%,
onde:
da = dias uteis de atraso (decorridos apos os

Atendimento do prazos previstos nos respectivos quadros do
Atraso na Dias de atraso prazo, conforme item 3.1 I) da as, no mes apurado.

2 Entrega de no atendimento definido nos quadros Para atrasos entre 21 e 30 dias uteis, multa
as daOS do item 3.11 deste conforme item 13.2.3.

CONTRATO Para atrasos superiores a 30 dias' uteis, sent
configurada a inexecu~ao parcial do
CONTRATO, sendo aplicavel a multa
prevista no item 13.2.4, bem como as
demais san~6es previstas no Termo de
Referencia e neste CONTRA TO.
Caso a quantidade de as em atraso seja

Mlnimo de 80% das superior a 20% por 3 meses, consecutivos

Percentual de
as sem atraso em ou nao, multa conforme item 13.2.5.

3
Frequencia as rela~ao aos prazos Caso a quantidade de as em atraso seja
de Atrasos

entregues
definidos nos superior a 20% pOI' 6 meses, consecutivos

com atraso
quadros do item 3.11 ou nao, multa conforme item 13.2.6, sendo
deste CONTRA TO configurada a inexecu~ao parcial do

CONTRATO.
I" ocorrencia Advertencia, conforme item 13.2.7.

Erros
Ocorrencia de 2" ocorrencia Multa, conforme item 13.2.8.

4
em as Multa, conforme item 13.2.9. sendo

Produ~ao
err os pOI'
em produ~ao 3" ocorrencia configurada a inexecu~ao parcial do

CONTRATO.

3.13 0 ANS teni periodicidade de avalia<;ao mensa!.

3.14 0 acompanhamento das demandas sera realizado predominantemente pelo
Sistema de Controle de Demandas (SCD) da CVM.

3.15 Durante 0 prazo de 90 dias apos 0 infcio do contrato, 0 ANS nao sera aplicado
ao desenvolvimento e a manuten<;ao evolutiva, sendo, entretanto, aplicado aos
demais servi<;os sol icitados. Durante este perfodo, a CONTRA T ADA devera
utilizar todos os recursos necess:irios para entendimento dos sistemas legados,
como engenharia reversa e entrevistas com os analistas da CVM, para 0 correto
cumprimento do ANS.

3.16 0 quadro a seguir lista os eventos previstos no PDS associados a medi~ao de
indicadores deste CONTRA TO, para as OS relacionadas a desenvolvimento ou
manuten<;ao de funcionalidades (medidas em PF).

Metodo de avalia ao
A CONTRATADA deve ser comunicada da
atribui~ao da as, iniciando-se a contagem de
tempo para fins de medi~ao do indicador "Dias de
atraso na finaliza~ao dos Requisitos da aS".
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Acei ta9ao do
Requisitos da
demandante

Documento de
as pela area

Entrega do Pacote de Implanta9ao
(codigo fonte) pela CONTRATADA

Entrega do Registro de Testes de
Valida9ao pela CVM (GSI)

Entrega do Registro de Testes de
Homologa9ao pela area demandante

Metodo de avaliadio
Registro no SCD de aceita9ao do Documento de
Requisitos, 0 que inicia a contagem de tempo
consumido pela CONTRA TADA, para fins de
medi9ao dos indicadores "Dias de atraso no
atendimento da aS" e "Percentual de as entregues
com atraso".
Registro no SCD de recebimento do Pacote de
lmplanta<;ao, 0 que suspende a contagem de tempo
consumido pela CONTRATADA, para fins de
medi9ao dos indicadores "Dias de atrasb no
atendimento da aS" e "Percentual de as entregues
com atraso".
Caso a execu<;ao dos testes encontre erros, a
CONTRA TADA deve ser comunicada para
verifica<;ao e corre9ao, continuando a contagem de
tempo para fins de medi9ao dos indicadores "Dias
de atraso no atendimento da aS" e "Percentual de
as entregues com atraso".
Caso a execu9ao dos testes nao encontre erros, a
CONTRA TADA deve ser comunicada e gerado 0
Termo de Recebimento Provisorio (TRP) da as.
Ademais, a area demandante deve ser comunicada
para iniciar os Testes de Homologac;ao.
Caso a execu9ao dos testes encontre erros, a
CONTRA TADA deve ser comunicada para
verifica<;ao e corre9ao, continuando a contagem de
tempo para fins de medi9ao dos indicadores "Dias
de atraso no atendimento da aS" e '''Percentual de
as entregues com atraso".
Caso a execu<;ao dos testes nao encontre erros, a
Gerencia de Tecnologia (GST) cia CVM deve ser
comunicada para coloca9ao da solu<;ao em
produc;ao.
Caso a solu<;ao seja colocada em produ<;ao com
sucesso, deve ser gerado 0 Termo de Recebi mento
Definitivo (TRD) da as.
Durante a utiliza9ao da solu<;ao em ambiente
produtivo, erros eventualmente encontrados devem
ser reportados a GSI, que, caso verifique ser
relacionado a implementa93.0 da as pela
CONTRA TADA, registra a ocorrencia no SCD,
para fins de medi<;ao do indicador de "Ocorrencia
de erros por as em producao".

3.17 0 quadro a seguir lista os eventos associ ados a medi9aO dos indicadores do
CONTRATO, para as OS nao relacionadas a desenvolvimento ou manuten9ao
de funcionalidades (medidas em UST).
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Metodo de avaliaf;3o
A CONTRA TADA deve ser comunicada
da atribui~ao da as, iniciando-se contagem
de tempo para fins de medi~ao dos
indicadores "Dias de atraso no atendimento
da aS" e "Percentual de as entregues com
atraso".
a Fiscal Tecnico deve confeccionar e
assinar 0 Termo de Recebimento Provisorio
e atestar se 0 servi~o foi efetivatnente
entregue.
Caso seJa verificado que 0 servl~o foi
efetivamente entregue, finaliza-se a
contagem de tempo consumido pela
CONTRATADA, para fins de medi~ao dos
indicadores de Prazos de Entrega, e a as e
conclufda.
Caso contra.rio, a CONTRA TADA deve ser
comunicada para verifica~ao e corre~ao,
continuando a contagem de tempo para fins
de medi~ao dos indicadores de Prazos de
Entrega.
Fiscal Requisitante e Gestor do Contrato
emitem 0 Termo de Recebimento
Definitivo.

Comunicado pela CONTRA TADA de
entrega da as medida em UST

4.1 Para as OS medidas em PF, 0 Termo de Recebimento Provis6rio (TRP) sera
emitido conforme sequencia de eventos a seguir:

4.1.1. entrega, pela CONTRA TADA, do Pacote de Implanta~ao;

4.1.2. avalia~ao (caso ainda nao 0 tenha feito durante 0 acompanhamento da
OS), pelo Fiscal Tecnico, da conformidade dos artefatos entregues aos
padr6es estabelecidos pel0 PDS:

• Documento de Requisitos e Especifica~ao de Caso de Uso (assegurar
que os requisitos especificados para a solu~ao atendem as
necessidades do usuario, que deram origem a OS);

• Documento de Arquitetura (assegurar que a estrutura e
comportamento previstos para os componentes da solu~ao estejam
adequados aos requisitos especificados e as necessidades dos usuarios,
e estejam aderentes aos padr6es corporativos da CVM);
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• Pacote de Implantac;ao (verificar se 0 c6digo fonte, scripts, arquivos
de configurac;ao e 0 Plano de Implantac;ao seguem os padr6es do PDS,
e se estao alinhados com 0 projetado, no Documento de Arquitetura);

• Registro de Testes Unitarios (verificar se os testes realizados pela
CONTRATADA saD abrangentes e significativos considerando os
requisitos e a arquitetura da OS);

• Plano de Implantac;ao (verificar se 0 documento e correto e detalhado
suficientemente para instalac;ao da sol uc;ao em ambiente de
homologac;ao );

• Manual de Administrac;ao (assegurar que as informac;6es e
procedimentos descritos saD suficientes e adequadas a administrac;ao
da soluc;ao em produc;ao).

4.1.3. colocac;ao da OS, com sucesso, no ambiente de homologac;ao, pelo Fiscal
Tecnico, usando 0 documento Plano de Implantac;ao.

4.1.4. execuc;ao, com sucesso, dos Testes de Validac;ao, pelo Fiscal Tecnico,
gerando 0 documento Registro de Testes de Validac;ao.

4.1.5. emissao do TRP, pelo Fiscal Tecnico.

4.2 Para as OS medidas em PF, 0 TRD sera emitido conforme sequencia de eventos
a segUlr:

4.2.1. execuc;ao, com sucesso, dos Testes de Homologac;ao, pel a area
demandante, gerando 0 documento Registro de Testes de Homologac;ao;

4.2.2. colocac;ao da OS, com sucesso, no ambiente de produC;a,o, pela GST,
utilizando 0 documento Plano de Implantac;ao;

4.2.3. emissao do Termo de Recebimento Definitivo (TRD) pelo Fiscal
Requisitante e pelo Gestor do Contrato.

4.3 Para as OS medidas em UST, 0 TRP sera emitido conforme sequencia de
eventos a seguir:

4.3.1. comunicac;ao, pela CONTRA TADA, de entrega do servic;o;

4.3.2. emissao do TRP, pelo Fiscal Tecnico.

4.4 Para as OS medidas em UST, 0 TRD sera emitido conforme sequencia de
eventos a seguir:

4.4.1. verificac;ao, pelo Fiscal Tecnico, se os servlC;0s prestados estao
condizentes com os solicitados;

4.4.2. comunicac;ao ao Fiscal Requisitante que os servlC;0s prestados estao
condizentes com os solicitados;

4.4.3. avaliac;ao e emissao do TRD pelo Fiscal Requisitante e pelo Gestor do
Contrato.
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4.5 0 fluxo para recebimento e pagamento seguira as etapas e prazos estipulados no
cronograma a segUlr:

Passo Atividade Responsavel Prazo (dias uteis)
Comunica~ao escrita da

I
CONTRATADA acerca CONTRATADA Apos a entrega do Pacote de
da entrega da as, para fins Implanta9ao (codigo fonte)
de verificac;ao pela CVM

Ate 3 dias liteis (prorrogavel por
Emissao de Termo de ate 50% do prazo, mediante

2 Recebimento Provisorio Fiscais Tecnicos comum acordo entre as partes)
(TRP) apos recebimento do Pacote de

lmplantac;ao

Emissao do Termo de Ate 30 dias IJteis apos a emissao

3 Recebimento Definitivo Fiscal Requisitante e to TRP (prorrogavel pOl'ate 50%

(TRD) Gestor do Contrato do prazo, mediante comum
acordo entre as partes)

Emissao do Relatorio
Mensal de as com:
- as encerradas no mes
finalizado (com TRD) D (ate 0 quinto dia util do mes

4 - as que tenham CVM subsequente a efetiva presta~aoapresentado erro em dos servi~os)produ9ao no mes
finalizado
- as pendentes com atraso
na entrega

CONTRA TADA,
Fiscais Tecnicos e

5 Reuniao para apura~ao do Gestor do Contrato, 0+3ANS podendo participar
os Fiscais
Requisitantes

6 Autoriza~ao para emissao Gestor do Contrato D+6da nota fiscal

7 Emissao da ota Fiscal CONTRATADA A criterio da CONTRATADA,
apos a conclusao do passo 6

8 Pagamento SAD Conforme definido neste
CONTRATO

o TRP sera emitido no SCD pelo Fiscal Tecnico, mediante aceita~iio da OS,
conforme itens 4.1 e 4.3, ou esgotado 0 prazo estabelecido no item 4.5.

o TRD sera emitido no SCD pelo Fiscal Requisitante, mediante aceita~iio da
OS, conforme itens 4.2 e 4.4, ou esgotado 0 prazo estabelecido no item 4.5. 0
TRD devera ser avaliado e assinado pelo' Gestor do Contrato, pelo Fiscal
Requisitante e pelo Preposto da Contratada. Uma via do TRD sera entregue ao
Preposto da Contratada.
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4.8 a Relatorio Mensal de as sera emitido para as as encerradas no perfodo, as
que tenham apresentado erro em produ9ao ate 0 mes anterior e as pendentes
com atraso na entrega. a Relatorio contera as seguintes informa90es mfnimas:

a. Numero e descri9ao da as (gerado pelo SCD);

b. PF ou UST por as;
c. Prazo previsto por as (conforme item 3.11);

d. Dias uteis incorridos pela CONTRA TADA, por as, nas ati vidades de
Projeto e Constru9ao (ref. PDS).

4.9 A reuniao para aferi9ao do ANS sera realizada para verifica9ao do atendimento
dos prazos e calculo dos descontos previstos na Clausula Terceira deste
CONTRATO.

4.10 a Gestor do Contrato emitira a autoriza9ao para emlssao da Nota Fiscal,
indicando 0 total de PF e/ou UST a ser faturado e, se for 0 caso, 0 total do
desconto.

4.11 A CONTRA TADA devera protocolar a Nota Fiscal/Fatura no setor responsavel
da CVM, endere9ada ao Gestor do Contrato.

4.12 Apos receber a Nota Fiscal/Fatura, 0 Gestor do Contrato a enviara para a GAF,
com 0 devido ateste e documentos comprobatorios da presta9ao dos servi<;os,
dentre os quais se destacam: TRP; TRD; certidoes de regularidade fiscal,
trabalhista e previdenciaria da CONTRATADA; relatorios de aferi<;ao do ANS;
e relatorio de calculo das glosas eventualmente aplicadas.

4.13 A CVM somente pagara a CONTRATADA pelos servi<;os. efetivamente
realizados de acordo com os procedimentos de medi<;ao estabelecidos neste
documento, nao sendo devido 0 pagamento de quaisquer val ores a tftulo de
franquia ou garantia de execu<;ao de valores mfnimos.

4.14 Algumas fases poderao, a criterio da CVM, ser efetuadas por seus analistas,
cabendo a CONTRATADA a conclusao das demais. Em qualquer hipotese, a
CONTRATADA recebera apenas pelas fases pOl' ela executadas, conforme
percentuais definidos no "Guia de Contagem de Pontos de Fun<;ao".

4.15 Havendo divergencia entre a CONTRATADA e a CVM em rela<;ao a contagem
de PF, de UST, ou ao valor do desconto aplidvel, somente poderao ser
faturados os valores calculados pela CVM, sendo a diferen<;a em favor da
CONTRATADA, se for 0 caso, paga em faturas posteriores.

4.16 a pagamento das as em execu<;ao pela CONTRATADA ao final do
CONTRA TO podera ser realizado proporcionalmente ao esfor<;o das fases
efetivamente conclufdas e atestadas pela GSI, conforme "Guia de Contagem de
Pontos de Fun<;ao".
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5.1 A CVM pagani a CONTRATADA, pelos servi~os efetivamente prestados, os
valores unitarios par Ponto de Fun~ao (PF) e por Unidade de Servi~o Tecnico
(UST) detalhados no quadro a seguir, perfazendo urn total contratual estimado
de R$ 566.750,00 (quinhentos e sessenta e seis mil setecentos e cinquenta reais).

Demanda Pre<;o
Pre<;o TotalAnual Unitario

Descri<;ao Un
Prevista (R$/Un) Anufll (R$)

(A) (B) (C)=(A)*(B)
Desenvolvimento e Manuten<;ao de Sistemas na

PF 750
705,00 528.750,00

plataforma Cognos
Suporte Tecnico para as solu<;6es de Business

UST 200
190,00 38.000,00

lnrelligence (BI)
Valor Global Anual da Proposta (R$) 566.750,00

5.2 Nos valores acima estao inclufdas todas as des pes as ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execu~ao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administra~ao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contrata~ao.

5.3 0 valor total contratual e meramente estimativo, de forma que os pagamentos
devidos a CONTRA TADA dependerao dos quantitati vos de servi~os
efetivamente prestados.

6.1 Os pre~os pactuados serao fixos e irreajustaveis por urn perfodo de 12 (doze)
meses apos a data de emissao da proposta da CONTRATADA, quando entao
poderao ser promovidas suas corre~6es de acordo com a varia~ao do Indice
Nacional de Pre~os ao Consumidor Amplo (IPCA), em fun~ao da nao existencia
de fndice espedfico ou setorial aplicavel ao objeto, conforme permissivo contido
no artigo 2.° da Lei n.o 10.19212001 (Acordao TCU n.o 114/2013 - Plenario).

6.2 Para concessao do reajuste, sera necessario que estejam devidamente
caracterizados, tanto 0 interesse publico na contrata~ao quanto a presen9a das
seguintes condi~6es legais (Lei n.o 8.666/1993 - Acordao TCU 474/2005 -
Plenario):

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

6.2.2. tratar-se da proposta mais vantajosa para a Administra~ao;
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prec;os reajustados compativeis com os de mercado (art. 43, IV);

manutenc;ao das condic;oes exigidas para habilitac;ao (art. 55, XIII);

interesse da CONTRATADA, manifestado formalmente, em continuar
vinculada a proposta (art. 64, § 3.0).

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

6.2.3.
6.2.4.

6.2.5.

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:

10 - numero indice correspondente a data base da proposta;

11 - numero 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 minima de urn 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
CONTRA TADA devera ressal var/resguardar 0 direito de reajuste, sob pena de
prec1usao logica (Acordao TCD n.o 1.828/2008 - 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 quanto ao fndice substituto, as partes elegerao
novo fndice oficial, para reajustamento do prec;o do valor remanescente.

7.1 As Notas Fiscais referentes aos servic;os demandados e efetivamente executados
deverao ser apresentadas pela CONTRA TADA, em meio ffsico e aos cuidados
do Gestor do Contrato, no Setor de Protocolo da CVM, situado na Rua Sete de
Setembro, 111 - 20 andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20.050-901.
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7.1.1. As Notas Fiscais deverao conter, no mlmmo, a descri9ao sucinta dos
servi90s prestados, os pre90s unitarios e totais, 0 mimero da Nota de
Empenho e 0 mimero do Processo de Compras.

7.1.2. As Notas Fiscais somente deverao ser encaminhadas para pagamento
apos autoriza9ao especffica emitida pelo Gestor do Contrato.

7.2 Cabera ao Gestor do Contrato, no prazo de 3 (tres) dias uteis a partir do
recebimento da Nota Fiscal, atestar a presta9ao dos servi90s, verificando 0
cumprimento pel a CONTRATADA de todas as condi96es pactuadas, inclusive
quanta ao pre90 cobrado. Ato contfnuo, liberara a referida Nota Fiscal p.ara a
Gerencia de Contabilidade e Finan9as (GAF), a fim de ser providenciada a
liquida9ao e 0 pagamento.

7.3 0 pagamento somente sera autorizado depois de efetuado 0 "atesto" pelo
servidor competente, condicionado este ato a verifica9ao da conformidade da
Nota Fiscal apresentada em rela9ao aos servi90s efetivamente prestados, e sera
efetuado em urn prazo maximo de 30 (trinta) dias apos 0 recebimento do
documento fiscal, mediante deposito na conta-corrente da CONTRATADA.

7.4 Os tftulos devedio permanecer em carteira, nao sendo admitidos pela CVM
caucionamento ou cobran9a bancaria, situa9ao em que a CONTRATADA ficara
sujeita as san96es, ajufzo da CVM, previstas neste CONTRATO.

7.5 A CVM podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indeniza96es devidas pela CONTRATADA (art. 86, § 3° da Lei nO
8.666/93 c/c art. 9° da Lei n° 10.520, de 17/07/02 e suas altera96es posteriores).

7.6 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancia que impe9a a liquida9ao da
des pes a, aquela sera devol vida pelo Gestor do Contrato a CONTRATADA e 0
pagamento .ficara pendente ate que esta providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apos a reapresenta9ao do
documento fiscal devidamente regularizado, nao acarretando qualquer onus para
aCVM.

7.7 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 cobran9a.

7.8 A criterio da CVM, poderao ser utilizados os creditos existentes em favor da
CONTRATADA para compensar quaisquer possfveis despesas resultantes de
multas, indeniza96es, inadimplencias contratuais e/ou outras de responsabilidade
desta ultima.

7.9 Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instru9ao Normativa SLTI/MPOG nO 02, de
2008, sera efetuada a reten9ao ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejufzo das san96es cabfveis, caso se constate
que a CONTRATADA:

7.9.1. nao produziu os resultados acordados; ou

7.9.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a
qualidade mfnima exigida;
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7.10 A cada pagamento ao fornecedor, a CVM realizani consulta ao SICAF para
verificar a manutenyao das condiyoes de habilitayao.

7.11 Constatando-se, junto ao SICAF, a situayao de in-egularidade da
CONTRATADA, sera providenciada a sua advertencia, por escrito, no sentido
de que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situayao ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa.

7.11.1. 0 prazo deste item podera ser prorrogado uma vez, por igual perfodo, a
criterio da Administrayao;

7.11.2. Nao havendo regularizayao ou sendo a defesa considhada
improcedente, a Administrayao devera comunicar aos orgaos
responsaveis pela fiscalizayao da regularidade fiscal quanto a
inadimplencia do fornecedor, bem como quanto a existencia de
pagamento a ser efetuado pela Administrayao, para que seJam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir 0

recebimento de seus creditos;

7.11.3. Persistindo a irregularidade, a Administrayao ado tara as medidas
necessanas a reSClsao do contrato, nos autos do processo
administrativo, assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.

7.12 Havendo a efetiva execuyao do objeto, os pagamentos serao realizados
normal mente, ate que se decida pela rescisao contratual, caso a
CONTRATADA nao regularize sua situayao junto ao SICAF.

7.13 Somente por motivo de economicidade, seguranya nacional ou outro interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
maxima autoridade da CVM, nao sera rescindido 0 contrato em execuyao com
empresa inadimplente no SICAF.

7.14 Quando do pagamento, sera efetuada a retenyao tributaria prevista na legislayao
aplicavel.

7.14.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos
da Lei Complementar n.o 12312006, nao sofrera a retenyao tributaria
quanta aos impostos e contribuiyoes abrangidos por aquele regime. No
entanto, 0 pagamento ficara condicionado a apresentayao de
comprovayao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

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

7.16 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRA TADA 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 fiscallfatura, a serem inclufdos em
fatura propria, sao calculados por meio da aplicayao da seguinte formula:
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7.17 Nao serao considerados os atrasos no pagamento pela CVM decorrentes de caso
fortuito ou fon;a maior, nos casos caracterizados como fato do prfncipe (afGO
superior do Estado, unilateral e imprevista, que impossibilita 0 cumprimento, ao
menos temporario, de um ou de todos os deveres contratuais).

8.1 0 perfodo de vigencia deste CONTRA TO sera de 12 (doze) meses a partir do
dia 21/01/2016, podendo ser prorrogado ate 0 limite de 60 (sessenta) meses,
des de que haja autoriza<;ao formal da autoridade competente e observados os
seguintes requisitos (art. 57, inciso II, da Lei n.o 8.666/1993 c/c at~t.30-A, § 1°,
da IN SLTIiMP nO 212008).

8.1.1. os servi<;os tenham sido prestados regularmente;

8.1.2. a CVM mantenha interesse na realiza<;ao do servl<;o objeto deste
CONTRATO;

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

8.1.4. a CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorroga<;ao.

9.1 Cabera a CONTRATADA, sem preJUlzo das demais obriga~oes e
responsabilidades insertas no Termo de Referenda, Anexo I do Edital do
Pregao E1etronico n.o 2712015, e daquelas resultantes da Lei n.O8.666/1993:

9.1.1. executar os servi<;os conforme especifica<;6es do Termo de Referencia,
dos demais anexos ao Edital do Pregao Eletronico n.o 27/2015 e de sua
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proposta, com a alocayao dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais;

9.1.2. manter, em compatibilidade com as obrigay6es assumidas, todas as
condiy6es de habilitayao e qualificayao exigidas na licitayao. Assim,
sempre que expirar a validade, e durante a vigencia do contrato, a
CONTRA TADA ficara 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);

9.1.3. indicar formalmente preposto apto a representa-Ia junto a CVM~ que
devera responder pela fiel execuyao deste CONTRATO;

9.1.4. pelo perfodo de ate 30 dias entre a assinatura do contrato e 0 infcio da
prestayao dos serviyos, participar de reuni6es de alinhamento de
expectativas contratuais com equipe de tecnicos e gestores da CVM. Na
reuniao inicial prevista no art. 32, III, da Instrw;ao Normativa SLTIIMP
n.o 04/2014, a CONTRATADA devera entregar 0 termo de
compromisso e 0 termo de ciencia devidamente preenchidos e
assinados;

9.1.5. responsabilizar-se pelos vfcios e danos decorrentes da execuyao 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
descontar da garantia ou dos pagamentos devidos a CONTRA TADA, 0

valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6. responsabilizar-se pOl' todas as obrigay6es trabalhistas, SOCIalS,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas na legislayao
especffica, cuja inadimplencia nao transfere responsabilidade a CVM;

9.1.7. arcar com os onus resultantes de quaisquer ay6es, demandas, custos e
despesas decorrentes de contravenyao, seja por CUlpa sua ou de
quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a
assumir quaisquer responsabilidades decorrentes de ay6es judiciais ou
extrajudiciais de terceiros, que Ihe venham a ser exigidas por forya da
lei, ligadas ao cumprimento do ajuste firmado;

9.1.8. nao permitir a utilizayao de qualquer trabalho do menor de 16
(dezesseis) anos, exceto na condiyao de aprendiz para os maiores de 14
(quatorze) anos; nem permitir a utiliza~ao do trabalho do menor de 18
(dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre;

9.1.9. relatar a CVM toda e qualquer irregularidade verificada no decocrer da
prestayao dos serviyos;

9.1.10. prestar todos os esclarecimentos que the forem solicitados pela CVM,
atendendo prontamente a quaisquer reclamay6es;

9 ..1.11. apresentar a CVM, quando for 0 caso, a relayao nominal dos
empregados que adentrarao 0 6rgao para a execuyao do serviyo;
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9.1.12. providenciar que seus contratados portem cracha de identifica~ao
quando da presta~ao dos servi~os nas instala~6es da CVM;

9.1.13. guardar sigilo sobre·.todas as informa~6es obtidas em decorrencia do
cumprimento deste CONTRA TO;

9.1.14. 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 satisfat6rio para 0

atendimento ao objeto da licita~ao, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § I° do art. 57 da Lei n° 8.66.6, de
1993;

9.1.15. as seguraI' a CVM, nos termos do artigo 19, inciso XVI, da Instru~ao
Normativa SLTIIMP n° 212008:

9.1.15.1. 0 direito de propriedade intelectual dos produtos
desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequa~6es e
atualiza~6es que vierem a ser realizadas, logo ap6s 0

recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo a CVM distribuir, alterar e utilizar os mesmos
sem limita~6es;

9.1.15.2. os direitos autorais da solu~ao, do projeto, de suas
especifica~6es tecnicas, da documenta~ao produzida e
congeneres, e de todos os demais produtos gerados na
execu~ao deste CONTRATO, ficando proibida a sua
utiliza~ao sem que exista autoriza~ao expressa da CVM, sob
pena de multa, sem prejufzo das san~6es civis e penais
cabfveis. .

9.1.16. manter sigilo em rela~ao a quaisquer informa~6es, dados, processos,
f6rmulas, c6digos, cadastros, fluxogramas, diagramas 16gicos,
dispositivos, modelos ou outros materiais de propriedade da CVM aos
quais tiver acesso em decorrencia da presta~ao dos servi~os decorrentes
desta contrata~ao, bem como se submeter as orienta~6es e normas
internas de seguran~a da informa~ao vigentes, devendo orientar seus
empregados e/ou prepostos nesse sentido, sob pena de responsabilidade
civil, penal e administrativa;

9.1.17. aceitar, nas mesmas condi~6es do ajuste, os acrescimos ou supress6es
que se fizerem no objeto, ate 25% (vinte e cinco pOI' cento) do valor da
contrata~ao;

9.1.18. nao subcontratar total ou parcialmente a execu~ao do objeto deste
CONTRA TO, sob pen a de rescisao contratual;

9.1.19. 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 CONTRA TADA deverao
cumprir 0 previsto na PORTARIAICVM/PTE N° 077, de 22 de
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Setembro de 2010, sob pena de aplicac;ao das sanc;6es previstas neste
CONTRATO.

10.1 Cabenl a CVM, sem preJUlzo das demais disposic;6es insertas no Termo de
Referencia, Anexo I do Edital do Pregao Eletronico n.o 27/2015:

10.1.1. proporcionar todas as condic;6es para que a CONTRA TADA possa
desempenhar seus servic;os de acordo com as determinac;6es deste
CONTRATO;

10.1.2. exigir 0 cumprimento de todas as obrigac;6es assumidas pela
CONTRA TADA, de acordo com as cl<iusulas contratuais e os termos
de sua proposta;

10.1.3. exercer 0 acompanhamento e a fiscalizac;ao dos servic;os, por servidores
especial mente designados, anotando em registro proprio as falhas
detectadas, indicando dia, mes e ano, bem como 0 nome dos
empregados eventual mente 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
imperfeic;6es no curso da execuc;ao do servic;o, fixando prazo para a sua
correc;ao;

10.1.5. pagar a CONTRA TADA 0 valor resultante da prestac;ao do servic;o,
nos termos deste CONTRATO;

10.1.6. zelar para que, durante toda a vigencia deste CONTRA TO, sejam
mantidas, em compatibilidade com as obrigac;6esassumidas pela
CONTRA TADA, todas as condic;6es de habilitac;ao e qualificac;ao
exigidas na licitac;ao;

10.1.7. efetuar as retenc;6es tributarias devidas sobre 0 valor da fatura de
servic;os da CONTRA TADA;

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

11.1 A fiscalizac;ao do cumprimento das obrigac;6es contratuais sera exercida por
servidores devidamente designados pela Superintendencia Administrativo-
Financeira (SAD), por meio de Portaria especffica, nas func;6es de Gestor do
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Contrato, Fiscal Tecnico, Fiscal Administrativo e Fiscal Requisitante, em
conformidade com 0 art. 30 da Instruc;ao Normativa n° 04/2014, da Secretaria de
Logfstica e Tecnologia da Informac;ao - SLTI, do Ministerio do Planejamento,
Orc;amento e Gestao - MP.

11.2 A equipe de fiscalizac;ao do CONTRA TO, atuando nos termos do artigo 30 a 41
da Instruc;ao Normativa SLTIIMP n.o 0412014, 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 necessarias
a regularizac;ao das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados no curso do
CONTRATO, e de tudo dara ciencia diretamente a CONTRATADA, conforme
artigo 67, paragrafos, da Lei n.O8.666/1993 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 pela Superintendencia Administrativo-
Financeira (SAD) servidores para atuar como substitutos.

11.4 Conforme previsto no artigo 32, inciso III, da Instruc;ao Normativa SLTI/MP n.o

04/2014, 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 CONTRA TADA, que apresentara 0

preposto;

11.4.2. entrega, por parte da CONTRATADA, do termo de compromisso e do
termo de ciencia, conforme art. 19, inciso V, da Instruc;ao Normativa
SLTIIMP n.o 0412014; e

11.4.3. esolarecimentos relativos a quest6es operacionais, administrativas e de
gestao do CONTRATO.

11.5 As faltas cometidas pela CONTRA TADA deverao 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 term os do artigo 67, paragrafo 2.0 e do artigo 87 da
Lei n.O8.666/1993.

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

11.7 A CONTRATADA 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 prestado
em desacordo com 0 CONTRA TO (art. 76 da Lei nO8.666/93).
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12.1 A CONTRATADA, no prazo de IO (dez) dias ap6s a assinatura deste
CONTRA TO, prestani garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total estimado deste CONTRA TO, que sera liberada de acordo com as
condi<;oes previstas neste Instrumento, conforme disposto no art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, desde que cumpridas as obriga<;oes contratuais. .

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

12.2.1. prejufzo advindo do nao cumprimento do objeto do CONTRATO e do
nao adimplemento das demais obriga<;oes nele previstas;

12.2.2. prejufzos causados a CVM ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execu<;ao do CONTRATO;

12.2.3. as multas morat6rias e punitivas aplicadas pel a CVM a
CO TRATADA;

12.2.4. obriga<;oes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza,
nao adimplidas pela CONTRA TADA.

12.3 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os
eventos indicados acima.

12.4 A garantia em dinheiro devera ser efetuada na Caixa Economica Federal em
conta especffica com corre<;ao monetaria, em favor do CVM.

12.5 No caso de altera<;ao do valor do CONTRA TO, ou prorroga<;ao de sua vigencia,
a garantia devera ser readequada ou renovada nas mesmas condi<;oes.

12.6 Se 0 valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obriga<;ao, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi<;ao
no prazo maximo de 10 (dez) dias IHeis, contados da data em que for notificada.

12.7 A CVM nao executara a garantia na ocorrencia de uma ou mais das seguintes
hip6teses:

12.7.1. caso fortuito ou for<;a maior;

12.7.2. altera<;ao, sem previa anuencia da seguradora ou do fiador, das
obriga<;oes contratuais;

12.7.3. descumprimento das obriga<;oes pel a CONTRATADA decorrentes de
atos ou fatos praticados pela CVM;

12.7.4. atos ilfcitos dolosos praticados por servidores da CVM.

12.8 Nao serao aceitas garantias que incluam outras isen<;oes de responsabilidade que
nao as previstas acima.

12.9 Sera considerada extinta a garantia:
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12.9.1. com a devolu<;ao da apolice, catta 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 c1<iusulas
do CONTRA TO;

12.9.2. no prazo de tres meses apos 0 termino da vigencia, caso a CVM nao
comunique a ocorrencia de sinistros.

13.1 Comete infra<;ao administrati va nos term os da Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei n°
10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

13.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obriga<;6es assumidas em
decorrencia da contrata<;ao;

13.1.2. ensejar 0 retard amen to da execu<;ao do objeto;

13.1.3. fraudar na execu<;ao do CONTRATO;

13.1.4. comportar-se de modo inidoneo;

13.1.5. cometer fraude fiscal;

13.1.6. nao mantiver a proposta.

13.2 A CONTRATADA, ao cometer qualquer das infra<;6es discriminadas no
subitem acima, ficani sujeita, sem prejufzo da responsabilidade civil e criminal,
as seguintes san<;6es:

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

13.2.2. em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresenta<;ao da
garantia (seja para refor<;o ou por ocasiao de prorroga<;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 CVM a
promover a rescisao do CONTRA TO;

13.2.3. multa moratoria de 1% (urn por cento) sobre 0 valor da as, para cad a
dia de atraso entre 21 e 30 dias tHeis, em rela<;ao aos prazos definidos
no item 3.11;

13.2.4. multa compensatoria de 10% (dez por cento) sobre 0 valor total do
CONTRA TO, para atrasos superiores a 30 dias uteis em rela<;ao
aqueles definidos no item 3.11, restando configurada a inexecu<;ao
parcial da obriga<;ao assumida;
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13.2.5. multa compensatoria de 1% (urn pOl' cento) sobre 0 valor total do
CONTRA TO, caso 0 percentual de OS com atraso seja superior a 20%
(vinte pOl' cento) pOl' tres meses, consecutivos ou n3.o;

13.2.6. multa compensatoria de 5% (cinco pOl' cento) sobre 0 valor total do
CONTRA TO, caso 0 percentual de OS com atraso seja superior a 20%
(vinte pOl' cento) pOl' seis meses, consecutivos ou n3.o, restando
configurada a inexecw;3.o parcial da obriga93.0 assumida;

13.2.7. advertencia formal a CONTRATADA na observa93.0 da la ocolTencia
de erro relativo a uma OS em ProdU93.0, sem exclus3.o da
responsabilidade de corre93.0 do erro pela CONTRA TADA, sem custas
para a CVM;

13.2.8. muLta compensatoria de 10% (dez pOl' cento) sobre 0 vaLor da OS para a
2a ocorrencia de elTO reLativo a OS em ProdU93.0, sem exclus3.o da
responsabilidade de cOlTe93.0do erro pela CONTRA TADA, sem custas
para a CVM;

13.2.9. multa compensatoria de 10% (dez pOl' cento) sobre 0 valor total do
CONTRA TO, para a 3a ocorrencia de elTOrelativo a OS em ProdU93.0,
sem exclus3.o da responsabilidade de corre93.0 do erro pela
CONTRA TADA, sem custas para a CVM, sendo configurada a
inexecu93.0 parcial da obriga93.0 assumida;

13.2.10. multa compensatoria de 10% (dez pOl' cento) sobre 0 valor total do
CONTRA TO, em caso de inexeCu93.0 parcial das obriga90es
assumidas n3.o tratadas pOl' multas especfficas;

13.2.11. multa compensatoria de ate 20% (vinte pOl' cento) sobre o·valor total do
CONTRA TO, em caso de inexeCu93.0 total das obriga90es assumidas;

13.2.12. suspens3.o de licitar e impedimento de contratar com a CVM, pelo
prazo de ate 2 (dois) anos;

13.2. L3. impedimento de licitar e contratar corn a Uni3.o, com 0 consequente
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos;

13.2.14. declara93.0 de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administra93.0 Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da puni93.0 ou ate que seja promovida a reabilita93.0 perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
CONTRA TADA ressarcir a CVM pelos prejufzos causados.

13.3 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a cOl)tar da
data do recebimento da comunica93.0 enviada pela CVM.

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

a) tenha sofrido condena93.0 definitiva pOl' praticar, pOl' meios dol os os, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
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b) tenha praticado atos ilfcitos visando a frustrar os objetivos da licita9ao;

c) demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a Administrac;ao em
virtude de atos ilfcitos praticados.

13.5 A aplicac;ao de qualquer das sanc;oes previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara 0 contradit6rio e a ampla defesa a
CONTRATADA, observando-se 0 procedimento previsto na Lei n.O 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei n.o 9.784, de 1999.

13.6 A aplicac;ao das sanc;oes previstas neste Instrumento, que ocorrera ap6s regular
processo administrativo, nao impede que a CVM rescinda unilateralmente 0

CONTRATO e aplique outras sanc;oes regulamentares (artigo 86, § 1.° da Lei n°
8.666/1993).

13.7 Sera facultada a CONTRATADA a apresentac;ao de defesa previa no prazo de
05 (cinco) dias, ap6s a notificac;ao, para as penalidades: advertencia, multa,
suspensao e impedimento e de 10 (dez) dias para a penalidade dec\arac;ao de
inidoneidade.

13.8 Em caso de inadimplencia quanto ao pagamento das multas que the forem
aplicadas pela CVM, a CONTRATADA fica desde ja ciente que estara sujeita a
sua inc\usao no Cadastro Informativo dos Creditos nao Quitados do Setor
Publico Federal (CAD IN), consoante legislac;ao especifica sobre a materia,
sendo executada segundo a Lei n° 6.830/1980.

13.9 A autoridade competente, na aplicac;ao das sanc;oes, levara em considerac;ao a
gravidade da conduta do infrator, 0 carMer educativo da pena, bem como 0 dano
causado a Administrac;ao, observado 0 principio da proporcionalidade.

13.10 Nao serao aplicadas simultaneamente, para a mesma ac;ao ou omissao, sanc;oes e
glosas.

13.11 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

14.1 A inexecuc;ao parcial ou total do CONTRA TO enseja a sua rescisao, conforme
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/1993.

14.2 A rescisao do CONTRA TO podera ser:

1- determinada por ato unilateral e escrito da CVM, nos casos enumerad?s 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 legisla9ao vigente sobre a materia.
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14.3 Os casos de rescisao contratua1 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 utilizar este CONTRA TO para qualquer operac;ao financeira;

b) ceder ou transferir a terceiros 0 CONTRATO e os direitos e obrigac;6es
dele decorrentes, salvo com previa anuencia da CVM;

c) interromper unilateralmente 0 servic;o sob alegac;ao de inadimplemento pOl'
parte da CVM;

d) publicar quaisquer relat6rios, entrevistas, detalhes ou informac;6es sobre este
CONTRATO, bem como seu andamento, sem 0 previa consentimento da
CVM.

15.2 A relac;ao da CONTRATADA com a CVM restringe-se ao alcance do objeto
contratual, nao implicando qualquer relac;ao de subordinac;ao hierarquica, isto e,
os empregados e prepostos da CONTRA TADA nao terao qualquer vinculo
empregatfcio com a CVM, correndo pOl' conta exclusiva da primeira todas as
obrigac;6es decorrentes da legislac;ao trabalhista, previdenciaria, fiscal e
comercial, as quais se obriga a saldar na epoca devida.

15.3 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 tel' direito, por mais privilegiado que seja
(art. 55, § 2° da Lei n° 8.666/93).

15.4 Os casos omissos serao decididos pela Gerencia de Licitac;6es e Contratos, a luz
da legislac;ao vigente, ouvida a Procuradoria Juridica da CVM.

E, por estarem de comum acordo com todas as Clausu1as, firmam 0 presente
instrumento contratual, em 2(duas) vias de igual teor e forma, para um s6 efeito.

Rio de Janeiro, 15 dejaneiro de 2016.

1AT~VC~.~r:---n.RJ'b~ ~ama n In'a--ropesF I elro
Pel CVM
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