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CONTRATO CVM N.' 001/2017 

CONTRATO PARA LICENCIAMENTO 
DE CONTEÚDOS NOTICIOSOS E 
COTAÇÕES EM TEMPO REAL - 
BROADCAST -, QUE ENTRE SI FAZEM 
A CVM - COMISSAO DE VALORES 
MOBIL-OS E AGÊNCIA ESTADO 
S.A. 

A CVM - Comissão de Valores Mobiliários, Aütmqoia Federal vlncüllada ao Mini'stério da 
Fazenda, com sede na Rua Sete de Setembro, 11 1 - 28." andar - Centro - Rio de Janeiro/RJ 
(CEP: 20.050-9011, inscrita no CNPJ sob o n." 29.507.878/0001-08, neste ato representada, 
com base na. delegaçilo de competência conferida pela Portaria/CVM/PTE/no 108, de 01 de 
novembro de 201 1, pela Superintendente Administrativo-Financeira, Sr. Tania Cristina Lopes 
Ribeiro, doravante denominada CVM, e AGÊNCIA ESTADO S.A., estabelecida a Av. 
Professor Celestino Bourroul, 68 - Bairro do Limão - São Paulo - SP, CEP: 02.710-000, 
inscrita no CNPJ sob o n." 62.652.96 1/000 1-3 8, doravante designada CONTRATADA, neste 
aio representada pelos Srs. Daniel Bleecker Parke, americano naturalizado brasileiro, portador 
da cédula de identidade RG no 36.8 19.634-3-SSPIIIRCD e inscrito no CPFMF no 137.373.558- 
94, e Francisco Mesquita Neto, brasileiro, portador da cédula de identidade RG no 6.23 1.861- 
5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nQ 956.157.418-72, tem justo e acordado o presente 
CONTRATO, o qual se reger4 pela Lei no 8.6661r1993, e suas alterações posteriores, pela 
Instrução Normativa SLTIIMP n." 0212008 e pelas cláusulas e condições a seguir especificadas, 
e do qual ficam fazendo parte para todos os efeitos de direito, como se q u i  transcritos fossem, 
os seguintes documentos: 

a) Processo de Compras 19957.00673 1/20 16-63; 

b) Proposta da CONTRATADA, emitida em 29 de novembro de 201 6; 

c) Nota de Empenho 201 7NE800013. 

Cláusula Primeira - DO OBJETO 

1.F.  ,O presente CONTRATO tem por objeto o licenciamento de uso dus pso t i s  de  
Conteúdos acessados pelo s o h a r e  BROADUST da CONTRATADA, sonfatbne 
descrito, caracterizado e especificado na Projeto Básico, anexo I deste instrumento, e na 
Proposta da CONTRATADA, de 29 de novembro de 201 6. 

Cláusula Segunda - DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

- w 

2.1. A CVM contrata o escopo aqui ajustado com fundamentd rio IG~J.P& do artigo 25, da Lei I 

no &.666/1993, tendo em vista a mviabilidade de competiqão. Q 
de $P, P~~ RWlbiCh~imtb Bmg$ 3QEPe,Y e* &Mates -@&I %&I- %o h&- SP-CEP: 6133361lll- BmII-TeI., (1 1) I&-;t(P 
de R d l k  a:CN 4,02 - I. A - ES, Congorale Wmcl.al Emw=Sd40dr4+' h&- B d l í 4 -  DF = Clb:7872W- Bwan"11- ; .: [a 1y332 aPmur:w I 
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Cláusula Terceira - DA DESTINAÇÃO O R Ç A ~ M E N T ~ A  

As despesas para atender a esta contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2017 na classificação 
abaixo: 

Fonte: 01 74. 

Programas de Trabalho: 04.1 25 '2039.21 05.000 1. 

Elemento de Despesa: 339039. 

3.2. Na(s) exercilcio(s) seguinte(s), comerão à conta dos recursos próprios para atender its 
despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício 
financeiro. 

Cláusula Quarta - DA ESPECIFICAÇAO DOS CONTEÚDOS 

A execução do objeto deste CONTRATO será iniciada a partir do dia 0810 1 /20 17. 

O quadro a seguir apresenta um resumo da descrição dos Conteúdos e das respectivas 
quantidades de licenças contratadas: 

Sem prejuízo dos demais requisitos eontidos no Projeto Básiao e eia Proposta da 
CONTRATADA, documentos estes que constituem parte integrante e mmplemeotiar 
deste instrumento contratual, fica desde já estabelecido que, caso a CVM verYfique qwa 
alguma licença se encontra inacessível em virtude de problemas não atribuIveis - 
Autarquia, caberá à CONTRATADA efetuar os ajustes, restabelecendo o sgstema no L , 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de a p l i ~ 8 ~ 8 ~  das sang6é.s ip~evistas rresk 
CONTRATO. 

& & - ~ m r n -  de Umetrb - EM -C&: 2XBI4CJl- $mil - Tel,: ( l P J  3'5'544&6- &,(./www ~ V ~ Q . ~ D H J ~ L  

SBo hu1m: Rua Cineido Bm 340&?0,3a e Au WITBI -1.N1b V1a- &I Pqtla - SP-433F.lWl33d-Y)BfJ -Bra%il-~d.: I1 
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Cláusula Quinta - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

5.11. 8 recebimento; db objeto cóntratual será efktuado pelo Fiscal do Contrato, m~dimtr: 
recibo, ap6s rt verificagão da qualidade e quantidade de licenças de wetso a setem 
instaladi (art. 74, i uc i s~  111 e Pachgafo b i c o ,  da Lei n." 8.66611993). 

52, Os Contetidos 1J'cenciados podertio ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 
desacordo com as especificações constantes neste CONTRATO e na proposta, devendo 
ser corrigidoslrefeitos1sub~tituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da 
CONTRATADA, sem prejuízo da aplicaçgo de penalidades. 

5.9. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do CONTR_rLTO. 

Cláusula Sexta - DO PREÇO 

6,l. A CVM pagará mensalmente h CONTRATADA, pelo licenciamento dos pacotes 
especificados na Cláusula Quarta deste CONTRATO, o valor total de R$ 44.404,34 
(quarenta e quatro mil quatrocentos e quatro reais e trinta e quatro centavos), 
perfazendo o total anual de R$ 532,852,08 [quinhentos e trinta e dois mil oitocentos e 
cinquenta e dois reais e oito centavos), oonforrne quadro de itens, preços unitários e 
totais a seguir: 

INDICE NASDAQ 

I 

6.2, Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas qJ 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

&*Ajxl@r-c:nm - Rb de Janejro - U - CEP: 20a3(i-Wl- PEwd - Tel: (213 33544606 - hrrpi@www.cwin.pvJbù 
de Sio bulo; Rua Uneinato B- 3401i0JQ e4* &dm@ - b l a  Vis%@- SB9 h p l i o - ~ P - ~  013%3=ILIú- M?! -%A: li [fiz1 
de Iln&ili$' OCN Q.02 - 81, A-  Ed. Cnrpomte FinawPâ1. C&H- SAMIBs AndlPY-Bdlia- DF- CEP.~(S~K~-~~ID - Bmsil -TA: 
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trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contranação. 

Cláusula Sétima - DO REAJUSTE 

Os preços pactuados s e r b  
após a data de emissão da 
promovidas suas correç6es 

fixos e irreajustáveis por um período de 12 ($og&) meses 
. proposta da CONTRATADA, quando poda& ser 
de acordo com a variação do fndice Nac'ional de P q s g  ai 

Consumidor Amplo (IPCA), em função da não existência de índice e spe~ l f i~a  o,w 
setorial aplicável ao objeto* conforme permissivo contido no artigo 2." i& Lej a? 
10.192l2001 (Acórdão TCU n." 114120 13 - Plenário). 

Para o cálculo do preço final reajustado, será utilizada ai seguinte fórmula: 

I0 - número índice correspondente à data base da proposta; 

I1 - número índice correspondente A data para qual se deseja reajustar o valor: 

V0 - preço original do contrato, na data base (valor a ser reajustado); 

VI - preço final do contrato já reajustado. 

7.3. Nos reajustes subsequentcs ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 
partir dos efeitos fim-n~eiros do dltimo reajuste. 

7.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 
não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado 
pela legislação então em vigor. 

7.5. Na ausênlcia de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerh nova 
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

Cláusula Oitava -DO PAGAMENTO 

8.1. As Notas Fiscais referentes à efetiva execução do objeto cantratual devé.cãa ser 
apresentadas pela CONTRATADA, em meio flsico e aos cuidados do Fiscal do 
Contrato, no Setor de Protocolo da CVM, situado na Rua Sete de Setembro, 11 1 = ao 
andar, Centro, Rio de JaneiroIRJ - CEP: 20.050-901. 

8.1.1. As Notas Fiscais deverão conter, no mínimo, a descrição sucinta do objeto, os 
preços unitários e totais, o número da Nota de Empenho e o número do 
Processo de Compras. 

I 
i8.2.2. h Notas Fiscais somente deverão ser encaminhada3 p m  mmmie~~to a ~ S s  x w 

aubrizat$40 específica emitida pelo Fiscal do Contrato. 

lMn- Gamo-iRiii* 
SE@, F&: ãuaCineino~a~ 
~ 1 ~ 1 t h :  sçn p.132 - Bl 
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Caberá ao Fiscal do Contrato, no prazo de 3 (três) dias úteis a partir do recebimento da 
Nota Fiscal, atestar o licenciamento dos conteúdos, verificando o cumprimento pela 
CONTRATADA de todas as condições pactuadas, inclusive quanto ao preço cobrado. 
Ato continuo, liberará a referida Nota Fiscal para a Gerencia de Contabilidade e 
Finanças (GAF), a fim de ser providenciada a liquidação e o pagamento. 

O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor 
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal 
apresentada em relação aos conteúdos licenciados, e será efetuado em um prazo 
máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento do documento fiscal, mediante depdsito 
na conta-corrente da CONTRATADA. 

8.3.1. Os pagamentos decorrentes de contratos cujos valores não ultrapassem o limite 
de que trata o inciso I1 do art. 24 da Lei no 8.666193 serão efetuados em até 5 
(cinco) dias úteis, contados da apreserttação da Nota Fiscal (art. 5O, 5 3O, da Lei 
no 8.6661199,5), 

Os títulos deverão permanecer em carteira, não sendo admitidos pela CVM 
caiicionamento ou cobrança bancária, situação em que a CONTRATADA ficará sujeita 
As sanções, ajuízo da CVM, previstas neste CONTRATO. 

A CVM poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela CONTRATADA (art. 86, tj 3' da Lei no 8.666193). 

Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidaç30 da despesa, 
aquela seri devolvida pelo Fiscal do Contrato à CONTRATADA e a pagamento ficará 
pendente até que esta providencíe as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a reapresentação do documento fiscal devidamente 
regularizado, não acarretando qualquer bnus para a GVM. 

Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota Fiscal, os fatos serão 
informados à CONTRATADA para que seja feita glosa do valor correspondente no 
próximo documento de cobranqa. 

A critério da CVM, poderão ser utilizados os créditos existentes em favor da 
CONTRATADA para compensar quaisquer possíveis despesas resultantes de nul@s, 
indenizações, inadimplências contratuais elou outras de responsabilidade de& filtiffna. 

Nos termos do artigo 36, tj 6 O ,  da Instrução Norinativa SLTIIMPOG nO' nO2, ,de 2068, 
será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional 1 ir~wl&d'ade 
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA: 

8.9.1. não produziu os resultados acordados; ou 

8.9.2. deixou de executar as atividades contratada* oa nu ,as exen.utoia com a 
qualidade mínima exigida; 

8.1 0. A cada pagamento ao fornecedor, a CVM realizará consulta ao SLCAF para verificar a 
manutenção das condições de habilitação, 
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8.1 1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidlade da CONTRATADA, s@A 
providenciada a sua advertencia, por escrito, no sentido de que, no pram de 4 Q~@Go), 
dias úteís, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. 

8.11.1. O prazo deste item poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a crit6So 
da Administração; 

8.11.2.Ngo havendo regularização ou sendo a defesa cor~siderada improcedente, a 
Administração deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela f i s c & l l i ~ o  da 
regularidade fiscal quanto inadimplência do fornecedor, bem como qmto a 
existência de pagamento a ser efetuado pela Administração, para que sejam 
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 
créditos; 

8.1 1.3. Persistindo a irregularidade, a Administragão adotará as medidas necessárias à 
rescisão do contrato, nos autos do processo administrativo, assegurada à 
CONTRATIADA a ampla defesa. 

8.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos ser80 realizados normalmente, 
atk que i decida pela rescis8o contratml, caso a CONTRATADA não regularize sua 
situapao junto ao SICAF. 

&.~13. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse ptíblico 
de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela mhxima autoridade 
da CVM, não será rescindido o contrato em execução com empresa inadimpIente no 
SICAF. 

8.14. Quando do pagamento, será efetuada a retençIo tributaria prevista na legislação 
aplicável. 

8.14.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Camplementar n." 123/2006, não sofrerá a ret-ençlo tributária quanto aos 
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o 
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovaçãa, por meio de 
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 
referida Lei Complementar. 

8.15. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ogdem 
banc4ria para pagamento. 

8.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios 
devidos pela CVM, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento 
da nota fiscaufatura, a serem incluídos em fatura própria, são calculados por meio da 
aplicação da seguinte f d m l a :  

-- 

E' ;Andar- CImtr~l- Rio de JWW - RJ - CEP: XK&I-%J~~ - M1- Te1 : (21 ) 35U+~~316-http'~JIwww.wnnil~~fiir. 
de Pg~iSm I R ,  Cinoirlat~iBragla, 3#IIIP,3% a* &rlmI- Bda V i a -  Sm Paulo - SP- CW: 0 I â3,3+WlQ - B ~ I I = -  T&.: 
de BWT~: scw q m  - BI. A - rn 1 n v ~ & ~ t - r ~ 1  cc-- 914MMq A*- B ~ d i e -  m - C ~ ~ T I Z - m  - ~m&ta;i~ 
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8.17. Não serão considerados os atrasos no pagamento pela CVM decorrentes de caso 
fortuito ou força maior, nos casos caracterizados como fato do príncipe (ação superior 
do Estado, unilateral e imprevista> que impossibilita o cupprirrsento, ao menos 
temporhrio, de um ow de todos os devwe~ coatratua!~). 

Cláusula Nona - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

9.1. O período de vigência deste CONTRATO ser4 de 12 (doze) meses a partir do dia 
08/01/2017, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja 
autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitas (art. 
57, inciso W ,  da Lei n." 8.666/1993 c/c art. 30-8, 5 1°, da IN SLTIMP no 32008). 

9.1.1. os Conteúdos tenham sido licenciados regularmente; 

9.1.2. a CVM mantenha interesse no licencismento dos Conteúdos objeto dastr: 
CONTRATO; 

9.1.3. o valor deste CONTRATO permaneça ecanornicamente vantajoso para a CVM; 

9.1.4. a CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação. 

Cláusula Dez - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

$0.1. Caberá à CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigaqões e responsabilidades 
insertas no Projeto Básico, anexo I deste COWI'MTO, e daquelas resultantes da Lei 
n." 8.666/1993: 

lO.l.1. licenciar os Contebdos conforme especificagães do Projeto Básico e de sua 
proposta, com a alocação dos recursos necessários ao perfeito cumprimento das 
aÚr%&'ifs contratuais; 

claizgneim -M -CEP: Xl@9@11-$~a~d-Fel.: (2 I) 35S446& - hhp'd/W%W,~VllR.@W,br. 
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10.1.2. manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condiqões 
de habilitação e qualificaçgo exigidas para a contratação. Assim, sempre que 
expirar a vaIidade, e durante a vigência do CONTRATO, a CONTRATADA 
ficará obrigada a: rmovar todòs O@ documentos relativos à regularidade no 
SICAF - Sistema de Cadastrmerrto Unificado de Fornecedores (art. 55, inciso 
XIII da Lei no 8.666/93); 

10.1.3. reparar, corrigir, remover, ou substituir, as suas expensas (sem quaisquer bnus 
para a CVM), no total ou em parte, o objeto do CONTRATO em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 
materiais empregados (art.69 da Lei nD &.666/93); 

10.1.4. indicar formalmente preposto apto a representá-la junto à C W ,  que deverá 
responder pela fiel execução deste CONTRATO; 

10.1.5. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execuçilo do objeto, de 
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 
no 8.078, de 1990), ficando a CVM autorizada a descontar da garantia ou dos 
pagamentos devidos à CONTRATADA, a valor correspondente aos danos 
sofridos; 

10.1.6. arcar com os Ônus resultantes de quaisquer aqões, demandas, custos e despesas 
decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaéquer de seus 
empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a assumir quaisquer 
responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, 
que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do 
ajuste fmado;  

10.1.7. relatar a CVM toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da . 
licenciamento dos Conteúdos; 

10.1.8. prestar todas os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CVM, 
atendendo prontamente a quaisquer reclamações; 

10.1.9. apresentar à CVM, quando for a caso, a relacão nominal dos empregados que 
adentrarão o Órgão para a execução de atividades relacionadas ao objeto do 
Contrato; 

10.1.10. providenciar que seus contratados portem crachá de identificação quando da 
necessidade de visitas elou treinamentos aos usuários das licenças de acesso 
nas instalações da CVM; 

10.1.1 1. guardar sigilo sobre todas as infrnmaçtk~ obtidas ç;am deoodnoiei do 
cumprimento deste CONTRATO; 

10.1.12. arcar com o ônus decorrente de evèmal qufv~rw no d h e a , s i ~ m e n t  dos 
quantitativos de sua proposta, devendo mmplern~~$&-lo~, cmb o previ~o 
inicialmente em sua proposta não seja s&isfat6rio p m  o atendimento a~ objeto 
da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arraldt~ nas h c í s o ~  
do $ 1' do art. 57 da Lei no 8.666, de 1993; 

/ZQAnn8av - Cfsnw - Ria da J ~ ~ e  - RJ- EXtP 2WOr96 I - Br%fli-TdN.:i@1l) 4554-$@6, -1h~$hw.~v: r in .~o~.  bo. 
de S b  Rau1w h Ciwinato 
idoiBasHiL $CPd 0B.2 - BiI. A -Ed. Cwponte Pinaneitil .Cefie#l -Sm4MiT Andar - Br&llis- DF-~OW:XT?~~~~WJ-+R~~II -  
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10.1.13. manter sigilo em relação a quaisquer informações, dados, processos, fórmulas, 
códigos, cadastros, fluxogramas, diagramas lógicos, dispositivos, modelos ou 
outros materiais de propriedade da CVM aos quais tiver acesso em decorrência 
das atividades decorrentes desta contrataqão, bem como se submeter as 
orientaçoes e normas internas de segurança da informagão vigentes, devendo 
orientar seus empregados dou prepostos nesse sentido, sob pena de 
responsabilidade civil, penal e administrativa; 

10.1.14. aceitar, nas mesmas condições do ajuste, os acréscimos ou supressões qm x 
fizerem no objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor da contrataçã~o; 

10.1.15. não subcontratar total ou parcialmente a execução do objeto deste 
CONTRATO, sob pena de rescisão contratiral; 

10.1.16. quando houver eventual ou efetiva utilização de recursos de informática da 
CVM durante o licenciamento de conteúdos que stio objeto deste 
CONTJUTO, os profissionais da CONTRATADA deverão cumprir o 
previsto na PORTARIAICVWPTE No 077, de 22 de Setembro de 2010, sob 
pena de aplicaqão das sançoes previstas neste CONTRATO; 

Cláusula Onze - DAS OBRIGAÇÕES DA CVM 

1 1.1. Caberá à C W t ,  sem prejuizo das demais disposições insertas no Projeto Básiçig, &vexo 
I deste CONTRATO: 

11.1 .I .  proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA passa 
desempenhar suas obrigações de acordo com as determinações deste . 
CONTRATO; 

1 1.1.2. exigir o cumprimento de todas as abrigagses assumidas pela CONTRATADA, 
de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

11.1.3. exercer o acompanhamento e a fisoalização dos Conteúdos, par servidores 
especialmente designados, anotando em registra próprio as falhas detectadas, 
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, e encaminhando as apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis; 

11.1.4. notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de eventuais 
imperfeiqões no curso da execuçiio do objeto, fixando prazo para a sua 
correção; 

1 1 . 1 ,  pagar à CONTRATADA o valor resultante do licenciamenfo do3 C~nteddos, 
nos termos deste CONTRATO; 

1 1.1.6. zelar para que, durante toda a vigência deste CONTRATO, ~ e j a m  mantidm$ a, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, tadas 
as condiç6es de habilitação e q&lificaFão exigidas para a contratação; 

h@~-Omtro- Ria & kneirb- RI-CEP 9@@50-!@i1- BÈrisil -m (21 J 355W686'- bt~:iní, ,eum,g~~.Y,r. 
f$s, Rhub Ruledirwmah Bram Mi2DF30*e 4e hdms -%h Vasta- @a Pauis- 114- GBP~~01333-00O - B ~ i i -  %r.: (I 
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11.1.7. efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor das faturas da 
CONTRATADA, se for o caso; 

1 1.1.8. não publicar, divulgar, compartilhar, ceder, sublicenciar elou de qualquer modo 
utilizar os Conteúdos disponibilizados por meio do Broadcast de forma diversa 
do aqui estabelecido, seja com o intuito de obter proveito econômico ou não, 
responsabilizando-se pelos danos causados B CONTRATADA em decorrência 
do uso inadequado ou indevido dos Conteúdos aqui lieenciadss. , 

1 1.2, A CVM não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA 
com terceiros, bem como por qualquer dano causado a terceiros em deca&n~la de ata 
da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

I li .J. A CVM está ciente e de acordo que as licenças de acesso dos usuários ao Broadcast são 
'individuais e intransferiveis, não podendo compartilhar o Eogin de acesso e senha a 
qualquer terceiro fora desta relação contratual, responsabilizando-se por sua guarda e 
confidencialidade. 

Cláusula Doze - DA FISCAZIZAÇÃO 

12.1. A fiscalização do cumprimento das obrigaçoes contratuais será exercida por servidor da 
CVM devidamente designado pela Superintendência Administmtivo-Finan~eira, por 
meio de P.0-staria eqpecífica. 

112.2. Cabe ao Fiscal da Contrato acompamltart fiscalizar, conferk e avaliar wi execução do 
objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendemias que surgi1~e.q 
determinando medidas necessárias à regutarizaçb das faltas, falhas, problemas ou 
defeitos observados no curso da contratação, e de &do dar6 ciência diretamen~ à 
CONTBATADA, conforme artigo 67, parágrafos, da Lei n." 8.666k1993 e sum 
alteragões. 

12.3. Para o caso de impedimento do Fiscal do Contrato, será designado pela 
Superintendência Administrativo-Financeira (SAD) servidor para atuar como substituto. 

12.4. As faltas cometidas peIa CONTRATADA deverão ser devidamente registradas no 
Processo de Compras pelo Fiscal do Contrato, que deverá propor ao Ordenadar de 
Despesas a aplicação das sanções que entender cabíveis para a regularização das faltas, 
nos termos do artigo 67, parágrafo 2," e do artigo 87 da Lei n." 8.66611993. 

12.5. Caberá à CONTRATADA o pronto atendimento às exigências inerentes ao objeto 
oontratado, feitas pelo Fiscal do Contrato ou por seu substituto. 

12.6. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Adminim~ãlo 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do CONTRATO, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhmemto p r  
parte da CVM (art. 70 da Lei no 8.666.1993 c/c art.9" da Lei no 10.520/2002). 

12.7. A CVM se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os Conteúdos licenciados 
em desacordo com o CONTRATO (art. 76 da Lei no 8.666193). 
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Cláusula Treze - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução wWl ou parcial do objeto, ficará a CONTRATADA sujeita, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal e das demais disposições previstas nos 
artigos 86 a 88 da Lei nP 8.666/1993, às seguintes sanções: 

13.1.1. advertkdia pw faltas leves, assim entendidas aquelas que n%o acarretem 
prejuizos significativos para a CVM; 

13.1.2. multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do 
CONTRATO, em caso de inexecução total das obrigações assumidas; 

13.1.2.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional a 
obrigação irradimpl ida; 

13.1.3. pelo atraso injustificado para o início do licenciarnento dos Conteúdos, multa 
de 0,33% (zero vlrguIa trinta e tres por cento) incidente sobre o valor total da 
contratação, por dia de atrasa, a ser cobrada pelo período mkirno de 30 (trinta) 
dias. A partir do 3 1" (trigésimo primeiro) dia de atraso, o CONTRATO poderá 
ser rescindido; 

13.1.4, suspensão de licitar e impedimento de contratar com a CVM, pelo prazo de até 
2 (dtiig) mos; 

13.1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Piiblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate q u ~  
seja promovida a reabilitação perante a pr6pria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA re=ssa~cir a 
CVM pelos prejuizos causados; 

As multas devidas elou prejuízos causados à CVM serão deduzidos dos valores a serem 
gagos, ou recolhidos em favor da União, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na 
Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

13.2.1. Caso a CVM determine, a multa deverá ser recolhida ma grwo~ m4~2mo de 10 
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação qnwirfada lpierlia 
CVM. 

Também fica sujeita As penalidades da art. 87, I11 e IV da Lei no 8.666, de 1493, a 
CONTRATADA que: 

13.3.1. tenha sofrido condenagão definitiva por praticslp, @@r rnei~i~b dc~losos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

13.3.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

13.3.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de a b s  iliçitos pxaticados. 

13.4. A áplicaqão de qualquer das sang0es previstas realizar-se-á em processo dmi~isM1tiuo b v  
que asseguraxá o wn@adjt&rio s a ampla defasa A CONTRATADA, 

Da h d w -  b n t r ~  - IRio de iIwh - IèI - QP: X@30-W l-i$mil- %l : (21 35154'8b6 - ~ & ~ ~ , c v m . g o w . b r .  
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procedimento previsto na Lei n." 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n." 9,784, de 
1999. 

13.5. A aplicagão das sanções previstas neste instrumento, que ocorrerá após regular processo 
administrativo, não impede que a CVM rescinda unilateralmente o CONTRATO e 
aplique outras sanções regulamentares (artigo 85, § 1 P da Lei no 8.66611 993). 

13.6. 'Será facultada à CONTRATADA a apresentagão de defesa prévia no prazo de 05 
(cinco) dias, após a notificação, para as penalidades: advertência, multa e suspensão, e 
de 10 (dez) dias para a penalidade declamçgo de inidaneidade. 

1 3.7. Em caso de inadimplência quanto ao pagamento das multas que lhe forem aplicadas 
pela CVM, a CQNTRATADA fica desde já ciente que estar& sujeita a sua inclusão no 
Cadastro Informativo dos créditos não quitados do setor público federal (CADIN), 
consoante legislação espeoífica sobre a matéria, sendo executada segundo a Lei nQ 
6.83011 980. 

13.8. A autoridade competente, na aplicação das sanç0es, levara em consideração a gravidlade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administraqão, observado o principio da proporcionalidade. 

13.9. Não serão aplicadas simultaneamente, para a mesma agão ou omissão, sançdes e glosas. 

13.1 Q. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

Cláusula Quatorze - DA RESCISAO 

14.1. A inexecupão parcial ou total do CONTRATO enseja a sua rescisão, cQnfome disposto 
nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.66611 993, 

14.2. A rescido do CONTRATO poderh ser: 

I - determinada por ato unilateral e escrito da CVM, nos casos enumerados nos incisos 
I a X11, XVII e XVITi, do art. 78 da Lei no 8.666/1993; 

Li - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja 
conveniência para a CVM; ou 

I11 - judiciaI, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

14.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa (art. 78, 8 única da Lei na 8.66611993). 

Cldusula Quinze - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

1 5.1. É vedado A CONTRATADA: 

a) caucionar ou utilizar este CONTRATO para qualquer opemg80 fmanmir~; 

h&- h 1 ~ ~ -  de $&miro - RJ - O W  Sl(lQ$$QO I - EEmd = Ta.: (213 %S4-%W - h#p:/IWww iewm.pv.br. 
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b) ceder ou tmnsferír a terceiros o CONTRATO e 03 direitios e obrigações dele 
decorrentes; 

interromper unilateralmente o licencimento de conteúdos objm desde 
CONTRATO sob alegação de inadimplemmto por parte da CVM em p r m ~  
inferior a 90 (noventa) dias, assegurado B CONTRATADA o direito de a,p$at pda 
suspensão do cumprimento de suas obrigaç6es até que seja normalizada a sitWq6í~ 
(art. 78, inciso XV da Lei 8.66631993); 

d) publicar quaisquer relatórios, entrevistas, detalhes ou informações sobre eske 
CONTRATO, bem como seu andmento, sem o prévio consentimento da CVM. 

15.2. A relação da CONTRATADA com a CVM restringe-se ao alcance do objeto 
contratual, não implicando qualquer relação de subardinaqão hierárquica. 

15.3. A C W  poderá, a seu critério exclusivo, de acordo com o artigo 65, $1 .O, da Lei n.' 
8.666/1993, reduzir ou aumentar a quantidade do objeto licitado, desdk que não 
ultrapasse 25% (vinte cinco par cento) do valor iniçial atualizado do CONTMTO. 

15.4. Para dirimir as questbes decorrentes do ajuste resultante desta contrataçb, será eleito- o 
Foro Federal da cidade do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja (artigo 55, 9 2." da Lei n." 8.666/1993). 

15.5. Em caso de divergência entre disposi9ões deste CONTRATO, da propasta da 
CONTRATADA e da Projeto Básico, prevalecerb as deste CONTRATO. 

15.6. Os casos omissos serão decididos pela Gerhcia de Licitagões G Contratos, 6 luz da 
legislação vigente, ouvida a Procuradoria durfdica da C W .  

E por estarem de comum acordo com todas as cláusu~Iais, firmam o presente instrumento 
contratual, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito. 

Rio de ~aneiro, - 1s de - 
. I  de 2017. 

Pela C~NTRAT~W- 

- - L ~benda mmt!~ 
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ANEXO IDO CONTRATO CVM Nhb 001/2017 

PROJETO BASICO 



COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS 

PROJETO BÁSICO 

Objeto de contratação: 

29 Liceww de Amm w Conteiido AE Broadcast 

Justificativa: 

Dada a singularidade da utilização por cada área, a justificativa, objetivos, motivações, 
necessidades e beneficias da contratação por parte de cada área demdante foi feita individualmente. 

As Gerências de Acompmhammto de Mercado da SMI, por meio do Memorando 
1 4 01 65303 assim Justificaram: 

"Com relqão a esta SMI, a justificativa para a contrataçilo deste serviço 6 a diversidade de 
contetido exclusivo provido pela Agência Estad0.0 sistema constiiuiise a principal fonte de informações 
em tempo real sobre o mercado financeiro e de capitais. E essencial que as GMNs mantenham-se 

diariamente atualizadas acerca das notícias relativas aos emissores, assuntos rnacroecon6micos e demais 
aspectos que influenciem o prego dos valores mobiliários e demais ativos finaneeiros.Ressaltarnos que a_ 
mntratação do referido sistema contribuiria em aspectos indispensávei~ procedimen&a de 
investigac$io e supervisão dos mercados conduzidas pela Sh4I." 

A seguir, enumeramos alguns dos recursos que o Conteúdo &J3 Broadomt diispo"ef, e em 
que esses récursos ampliariam o poder analitico e supervisar da SMI: 

a) AE News Real Time - Noticiário em tempo real, produzido ri partir de hfmm~6es 
colhidas pelas centenas de jornalistas da Agência Estado, locados no Brasil e com carreqànderm~ em 
Londres, Nova York e Buenos, cobrindo notícias das principaís economias e empresas, assiml como1 
seus desdobramentos nos mercados bcais e internacionais Seria um instrumento para se av* o impctct~d 
das informações levadas ao público nas oscilações veirifcadas nos preços das ações, d6m &s @@os j4 
utilizados pelas gerências de acompanhamento da SMi; 

b) Pulso da Mercado - Durante todo o período de negociações, este informativo capta as 
oscílagões dos ativos em decon&ncia de novos acontecimentos ou movimentos técnicos.Com mais este 
informativo, a anáiise de atipicidades no ambiente de negociação passaria a contar com informações . h 
adicionais sobre os valores mobiliiirios supervisionados ; 

c) AE Empresas e S e t a s  - Este conteúdo oferece noticias, anhlises e cenarios sobre o 

SEI 1 W57.OO673'l iC"DW63 31 pg. 



inf~rmagões privilegiadas; 

d) Difusão de Preços em Tempo Real, Livro de Ofertas e Ferramentas de Análise Gráfica - 
Tais ferramentas possibilitariam às GMAs o acompanhamento dos preços em tempo real, visando 
identificar descontinuidades nas cotaç6es dos ativos , o comportamento das ofertas alocadas nos livros 
pelas corretoras credenciadas e as oscdações nas cotaqões e volumes diários e intradiários, auxiliando rzpi 
identificagZo de indícios das práticas despoofig ou manipulação, entre outras. Adicionalmente, 
a elaborqão de análises e relaí6rios para a avaliação da atuação de comitentes em 
diversos ativos/mercados encontraria subsídios importantes por meio de tais ferramentas; 

e) Broadcast Link - Suplemento de Excel que automatiza a extração de dados 
em streaming do Broadcast diretamente para as planilhas do usuário, atualizadas em tempo real. A 
possibilidade de atuahar planilhas em tempo real forneceria novos insumas para o aprimoramento dos 
filtros de detecçâo atualmente utilizados pelas GMAs. 

Com relaçiío ao PTE , por meio do e-mad 0166075, assim  justifico^ 

"O acesso, por parte do PTE, ao serviço oferecido pela Agência Estado 
proporciona o acompanhamento em tempo real das principais informações e acontecimentos 
que afetam o mercado de capitais e a CVM, permitindo rápida coordenação interna e facilitando 
a tomada de decisões, quando oporluno. Nesse sentido, o produto torna-se indispensável ao 
bom funcionamento do componente e Colegiado como um todo. " 

O SGB tambbm se manifestou quanto B necessidade de utilização dos servi~os arrav6s do 
e-mail0 166075 : 

"A necessidade e a utilidade públicas do serviço na espécie estão 
relacionadas ao fato de que esta SGE se utiliza das noticias publicadas para a tomada de 
decisões ou para a adoção de medidas de rotina, o que inclui a transmissão de informações a 
outras áreas internas, em especial as que estão sob a supervisão e a coordenação desta 
Superintendência, para ciência ou com pedido de providlências de interesse institucional. " 

O relevância do conteúdo exclusivo da Agência Estado também é 
mencionada na justificativa da ASC (01 66050): 

"... Uma das ataibuiç6es da ASC diz respeito ãó mohitoramento de noticias que se referem 
à Autarquia e ao mercado de capitais como um todo. Tal ação é imprescindível para análise da imagem da 
CVM perante os mais variados públicos de interesse. A Agência Estado é um dos veículos que mais 
transmite tais informações, sendo, por este motivo, primordial o acompanhamento dos materiais por 
ela produzidos. " 

VISTO 4 Q 
Natureza do Serviço: 

O serviço é de natureza continuada. 



IV. Características Singulares do Serviço Contratado: 

A aquisição das Licenças proporcionar6 à autarquia acesso ao conteúdo exclusivo 
fornecido pela rede de oorrespondentes da Agência Estado. O conteúdo jomalístico oferecido e 
suas ferramentas de acompanhamento de mercado tomam a solugão singular diante das demandas 
reportadas pelos diversos componentes organizacionais usuários do sistema.0 cadter único dos serviços 
prestados fica também evidenciado pela sua contratagão em caráter de inexigibiliúade por outros órgãos 
da administrasão pública oomo Bmco Central do Brasil, Presidência da República, BNDES, além 
do Conselho Nacional de Justiça, enire outros. 

Tipo de Contratação: 

A contratação se dará por mexigibilidade em razão da exclusividade do smiw 
prestado O 168949 

VI. Descrição detalhada dos serviços: 

A solução a ser contratada consiste no Licenciamento/Direito de Uso do sistema Broadcast 
da Agência Estado, iaclusive a amalizaqiio online do soha re  e da base de conhecimento. O serviço será 
fornecido mediante pacotes específicos que podem contm inforrnaç6es, notícias em t ~ m p o  real fornecidas 
pelo rime de jornalistas da Agência Estado , índices, ferramentas de analise técnica, gnlficos, entre outros. 

Quantitativo: 

O Quantitativo a ser contratado é de 29 Licenças de Acesso , vinte e quatro 
pacotes Broadcast News e cinco pacotes Broadcast Análises , sendo sendo 
que dezessete licenças serão utilizadas pela SMI e as doze restantes serão acessadas 
pela SEP, SFI, ASC, DIR, PTE e SGE: 

BM&F Livro Nível 1 

M&F Livro Nível 2 



Índice EURONEXT 

Custo estimado da contratação: 

O custo anual será de R$532.852,92 , que deverão ser pagos em parcelas 
mensais iguais corresp~ndentes a 1/12 do valor anual. 

IX. Deveres da Contratante: 

a) Assegurar o acesso dos empregados da contratada ao ambiente de entrega, 
instalação e configuração dos bens e serviços fornecidos, bem como de execução da prestação 
de servi~os de garantia; 

b) Prestar a contratada todas as informações e esclarecimentos necessários a 
prestação dos serviços e ao fornecimento dos bens contratados, sempre que solicitada; 

c) Solicitar de imediato a pronta reparação ou substituição do objeto contratado, 
ou parte, que se apresente com defeito ou em desacordo com a especificação apresentada e 
aceita; 

d) Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato; 

e) Designar dois servidores com as atribuições de gestão e 
técnica da execução do objeto do contrato e seus substitutos: 

VISTO 9 Efetuar os pagamentos devidos nos prazos previstos; 

g) Proporcionar à contratada as condições necessárias ao fiel 
objeto do contrato. 
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Deveres da Contratada: 

a) Entregar os produtos e serviços previstos no contrato; 

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas (sem 
qualquer ônus para a CVM), no total1 ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execu~ão ou do material empregado (art. 69 da Lei 
nQ 8.666193); 

c) Assumir todos os gastos e despesar que fizer, para o adimplemento das 
obrigações decorrentes do Contrato; 

d) Manter, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação. Assim, durante a vigência do 
Contrato, a CONTRATADA ficará obrigada a renovar todos os documenltos relativos a 
regularidade do SICAF - Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (art. 5cjl Inciso XIII da 
Lei nP8,666/93); 

e) Guardar sigillo absoluto sobre as informações que vier a ter conhecimento por 
força da contratação, assinando o Termo de Compromisso correspondente quando da 
celebração do contrato e cobrando a ciência e observância a todos os seus colaboradores 
envolvidos nos servi~os prestados, mediante assinatura de Termo de Ciência; 

f) Não transferir a terceiros o Contrato, por qualquer forma e nem mesmo 
parcialmente, bem como subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévio 
consentimento por escrito da CVM; 

g) Manter os técnicos responsáveis pela prestação de sewiço devidamente 
identificados por crachás quando em trabalho nas instalações da CVM; 

h) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quais quer 
danos e prejuízos, materiais e/ou pessoais, causados por seus empregados à CVM ou a 
terceiros; 

i) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providencias e obrigações 
estabelecidas na legislação especifica em acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da 
espécie, forem vítimas os seus empregados em serviço, ou em conexão com eles, ainda que 
acontecido nas dependências da CVM; 

j) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde 
que praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços, ainda que no recinto da CUM; 

k) Participar das reuniões convocadas pelos responsáveis pela fiscalização do 
contrato, sendo que , na primeira delas, deverá indicar o preposto e entregar, assinados, o 
Termo de Compromisso e o Termo de Ciência referidos no item "e" acima. 

X I. Níveis de serviço: 3 
O Acesso ao conteúdo exclusivo da Agência Estado deve estar d i s p ~ ~  m 
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Documento assinado el~tronicamente por Wagner Silveira Neustaedkr, Analista, em 
05/12/2016, h 18:09, conforme art, I', l'II, "b", d- Lei 11.419fl006, 
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Documento assinado eletronicamente por Tada Cristina Lupes Ribeiro, Superintendente 
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