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CONTRATO N° 10/2016 

PROCESSO NT' 000019/2016 

CONTRATO DE PRE5TAcA0 DE 
SERVIcOS DE SOLUcA0 INTEGRADA DE 
BANCO DE DADOS FINANCEIROS, DE 
CALCULO DE INDICADORES E DE 
ANALISES FINANCEIRAS E DE 
OTIMIZAcA0 DE CARTEIRA DE ATIVOS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAcA0 
DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO 
SERVIDOR PUBLIC() FEDERAL DO 
PODER EXECUTIVO - FUNPRESP-EXE E A 
EMPRESA PARAMITA TECNOLOGIA 
CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP. 

A FUNDAcA0 DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR 
PUBLIC() FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRESP-EXE, corn sede no 
Edificio Corporate Financial Center - SCN - Quadra 02 — Bloco A — 2' Andar — salas 
203/204 — Brasilia - DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.312.597/0001-02, doravante 
denominada CONTRATANTE, por meio do seu Diretor-Presidente, o Sr. RICARDO 
PENA PINHEIRO, portador da cedula de identidade n° M-3832994 expedida pela 
SSP/MG, inscrito no CPF sob o n° 603.884.046-04 e por seu Diretor de Investimentos, o Sr. 
TIAGO NUNES DE FREITAS DAHDAH, brasileiro, solteiro, portador da cedula de 
identidade n° 1.532.404 — SSP/DF, inscrito no CPF sob o IV 844.755.521-68, arnbos 
residentes e domiciliados em Brasilia/DF, cargos para os quais foram nomeados por meio da 
Resolucao n° 58/2015 do Conselho Deliberativo, de 14/05/2015, na forma da competencia 
contida no inciso II do Art. 54 do Estatuto da CONTRATANTE e de outro lado a 
empresa PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA — 
EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.931.931/0001-52, estabelecida na Praia do 
Flamengo IV 66 — Bloco B — salas 1603, 1604, 1620 e 1720, Flamengo — Rio de Janeiro/RJ, 
CEP: 22210-030, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada 
por seu Diretor Executivo, o Sr. MAXIM WENGERT, brasileiro, casado, portador da 
cedula de identidade n° 10191359-8, expedida pelo IFP/RJ e do CPF n° 069.484.747-05 e 
por seu Diretor, o Sr. GYORGY VARGA, brasileiro, casado, portador da cedula de 
identidade n° 05827748-4, expedida pelo IFP/RJ e do CPF n° 771.191.007-00, ambos 
residentes e domiciliados no Rio de Janeiro/RJ, resolvem celebrar o presente Contrato, ern 
conformidade corn o que consta do Processo Administrativo n° 000019/2016, referente ao 
Pregao EletrOnico n° 04/2016, corn fundamento na Lei IV 10.520, de 17 de julho de 2002, 
no Decreto IV 5.450, de 31 de maio de 2005, no Decreto n° 2.271, de 7 de julho de 1997, na 
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, no Decreto IV 8.538, de 6 de 
outubro de 2015, na Instrucao Normativa SLTI/MP IV 02, de 30 de abril de 2008, na 
Instrucao Normativa SLTI/MP n° 04, de 11 de setembro de 2014, na Lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993, nas demais legislacoes correlatas e mediante as clausulas e condicoes 
seguintes: 
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Contratacao de solucao integrada de banco de dados financeiros, de calculo de indicadores, 
analises financeiras e otimizacao de carteiras de ativos, compreendendo o fornecimento de 2 
(duas) licencas de uso e servicos acessOrios de manutencao e suporte remoto, bem como a 
sua implantacao. 

Paragrafo primeiro - Integram este Contrato o Edital de Licitacao, o Termo de Referencia 
e a Proposta da CONTRATADA, independentemente de transcricao. 

Paragrafo segundo - Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do 
Decreto no 2.271/1997, constituindo-se em atividades materiais acessOrias, instrumentais ou 
complementares a area de competencia legal da CONTRATANTE, nao inerentes as 
categorias funcionais abrangidas pot seu respectivo piano de cargos. 

Paragrafo terceiro - A prestacao dos servicos nao gera vinculo empregaticio entre os 
empregados da CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relacao entre 
estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta. 

Paragrafo quarto - Os servicos contratados serao executados de forma continua e indireta, 
sob o regime de empreitada pot preco global, de acordo corn as necessidades da 
CONTRATANTE. 

CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR DO CONTRATO 

A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor global de R$ 20.899,00 (vinte mil, 
oitocentos e noventa e nove reais), para a prestacao dos servicos, conforme 
demonstrativo abaixo: 

Descricao Parcela Mensal Valor Global — 12 meses 

Licenca de Uso R$ 1.741,58 R$ 20.899,00 

Paragrafo primeiro - Quaisquer tributos, encargos, custos e despesas, diretas ou indiretas, 
omitidos da proposta da CONTRATADA ou incorretamente cotados, serao considerados 
como inclusos nos precos, nao sendo considerados pleitos de acrescimos, a esse ou a 
qualquer titulo, devendo os servicos serem prestados sem Onus adicional a 
CONTRATANTE. 

Paragrafo segundo - Os precos ofertados serao de exclusiva responsabilidade da 
CONTRATADA, no lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob a alegacao 
de erro, omissao ou qualquer outro pretexto. 

CLAUSULA TERCEIRA — DA DESPESA 

As despesas decorrentes desta contratacao correrao a conta dos recursos constantes do 
Plano de Gestao Administrativa - PGA 2016 da CONTRATANTE. 

Paragrafo unico - A despesa dos exercicios subsequentes correra a conta da dotacao 
orcamentaria consignada para essa atividade no respectivo exercicio. 

L-7 
COtinCitE. 
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CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA 

0 prazo de vigencia deste Contrato é de 12 (doze) meses, prorrogaveis por iguais e 
sucessivos periodos, ate o limite de 60 (sessenta) meses, nos terrnos do inciso II do art. 57 da 
Lei n° 8.666/1993, a contar da data de sua assinatura, corn eficacia apOs a publicacao do seu 
extrato no Diario Oficial da Uniao, desde que haja autorizacao formal da autoridade 
competente e observados os seguintes requisitos: 

a) os servicos tenham sido prestados regularmente; 

b) a CONTRATANTE mantenha interesse na realizacao do servico; 

c) o valor do Contrato permaneca economicamente vantajoso para a CONTRATANTE; 

d) a CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogacao. 

Paragrafo primeiro - A CONTRATADA nao tern direito subjetivo a prorrogacao 
contratual. 

Paragrafo segunda - A prorrogacao do Contrato devera ser promovida mediante 
celebracao de termo aditivo. 

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAcOES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA obriga-se a: 

a) executar os servicos conforme as especificacoes deste Contrato, do Edital, de seus anexos 
e de sua proposta, corn a alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das 
clausulas contratuais; 

b) manter, durante a vigencia do contrato, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao 
exigidas nesta contratacao; 

c) atender prontamente as reclamacoes da CONTRATANTE, prestando os esclarecimentos 
devidos e efetuando as correcoes e adequagoes que se fizerem necessarias, no prazo fixado 
pelo fiscal do contrato; 

d) comunicar, irnediatamente e por escrito, qualquer anormalidade que verificar na execucao 
dos servicos ou a irninencia de fatos que possam prejudicar a sua execucao, apresentando 
razoes justificadoras, que serao objeto de apreciacao pela CONTRATANTE; 

e) responsabilizar-se por todas as despesas corn material, mao de obra, acidentes de trabalho, 
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, transportes, materiais, seguros 
operacionais, taxas, tributos, contribuicoes de qualquer natureza ou especie e quaisquer 
outras despesas necessarias a perfeita execucao dos servicos contratados; 

f) sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizacao por parte da CONTRATANTE; 

g) designar formalmente preposto responsavel pela execucao dos servicos, que sera a pessoa 
de contato entre a CONTRATADA e a fiscalizacao da CONTRATANTE; 

h) reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, os servicos em que 
se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao; 

i) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do Contrato, nao excluindo ou reduzindo 
responsabilidade a fiscalizacao ou o acompanhamento da CONTRATANTE; 
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j) abster-se, qualquer que seja a hipOtese, de veicular, sem previa autorizacao da 
CONTRATANTE, publicidade ou qualquer outra informacao acerca das atividades 
executadas; 

k) cientificar o fiscal do contrato, imediatamente e por escrito, a respeito de qualquer 
anormalidade ou irregularidade verificada na execucao dos servicos, mantendo urn diario de 
ocorrencias durante toda a prestacao dos servicos; 

1) elaborar relatOrios e pareceres tecnicos, a qualquer tempo, durante a execucao do objeto 
ora contratado, de modo a permitir o efetivo acompanhamento dos trabalhos pela 
CONTRATANTE, sempre que solicitado; 

m) fornecer a CONTRATANTE, sempre que solicitado, e em tempo habil, todos os 
esclarecimentos e as informacoes necessarias as atividades desenvolvidas por forca deste 
Contrato; 

n) providenciar, quando for o caso, a substituicao imediata de qualquer de seus tecnicos 
alocados aos servicos, desde que solicitado pela CONTRATANTE, correndo esta 
substituicao por conta e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA; 

o) observar o Acordo de Niveis de Servico (ANS), fornecendo as informacoes necessarias 
para o seu acompanhamento e afericao; 

p) utilizar empregados habilitados e corn conhecimento dos servicos, em conformidade corn 
as normas e determinacoes em vigor; 

q) nao empregar menor de dezesseis anos, exceto na condicao de aprendiz para os maiores 
de quatorze anos, nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso e insalubre; 

r) arcar corn o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos 
de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialm.ente ern sua proposta 
nao seja satisfatOrio para o atendimento do objeto da contratacao, exceto quando ocorrer 
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1' do art. 57 da Lei n° 8.666/1993; 

s) instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da 
CONTRATANTE; 

t) propiciar todos os meios e facilidades necessarias a fiscalizacao pela CONTRATANTE, 
cujo representante tera poderes para sustar o fornecimento, total ou parcialrnente, em 
qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessaria; 

u) fornecer, sempre que solicitado, amostra para realizacao de Prova de Conceito para fins 
de comprovacao de atendimento das especificacoes tecnicas. 

v) ceder os direitos de propriedade intelectual e clireitos autorais sobre os diversos artefatos e 
produtos produzidos ao longo do Contrato, incluindo a documentacao, os modelos de dados 
e as bases de dados, a CONTRATANTE; 

w) Do Backup e da Retencao de Dados: 

w1) A CONTRATADA devera fornecer, sempre que solicitado, documentacao que 
comprove a adocao e execucao de politicas e procedim.entos de execucao, retencao e 
recuperacao de backup, dos dados e informaceies da CONTRATANTE que este am em seus 
sistemas; 

C01111411410till 
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w2) A CONTRATADA devera fornecer, sempre que solicitado, cOpia dos dados e 
informacoes da CONTRATANTE armazenadas em seus sistemas, em midia fisica (DVD), 
diretamente no endereco da CONTRATANTE. 

CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGAVIES DA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE obriga-se a: 

a) acompanhar e fiscalizar a execucao do Contrato por urn representante especialmente 
designado, nos termos do art. 67 da Lei IV 8.666/1993; 

b) proporcionar a CONTRATADA todas as facilidades para o perfeito fornecimento do 
objeto deste instrumento contratual; 

c) acompanhar e fiscalizar a execucao do objeto do Contrato sob os aspectos quantitativos e 
qualitativos, anotando em registro prOprio as falhas detectadas; 

d) rejeitar, no todo ou em parte, o servico entregue em desacordo com as especificacoes; 

e) atestar a nota fiscal/fatura correspondente, apos realizar rigorosa conferencia das 
caracteristicas dos servicos; 

f) efetuar o pagamento no preco e nas condicoes pactuadas; 

g) exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, de acordo 
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 

h) efetuar as retenc5es tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal/fatura fornecida pela 
CONTRATADA; 

i) notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrencia de eventuais imperfeicoes no curso 
da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao; 

j) aplicar a CONTRATADA as sang-6es administrativas regulamentares e contratuais, quando 
cabiveis; 

k) definir a produtividade on a capacidade minima de fornecimento da Solucao de 
Tecnologia da Informacao por parte da Contratada, com base em pesquisas de mercado, 
quando aplicavel; 

CLAUSULA SETIMA - DA ESPECIFICAcii0 DA SOLUcA0 

1. 	DA IMPLANTAcA0 

1.1. A itnplantacao contempla todas as atividades necessarias para a disponibilizacao e 
operacionalizacao da solucao, abrangendo instalacao, parametrizacao, configuracao, 
migracao, carga de dados e capacitacao dos usuarios. 

1.2. Toda e qualquer documentacao gerada como resultado das atividades de implantacao 
seguira os padroes definidos pela CONTRATANTE, exceto quando acordado entre as 
partes. 

1.3. Cabe a CONTRATADA o fornecimento de material didatico, compreendendo 
minimamente a visao geral da solucao, detalhamento dos processos automatizad,os ..d 

	es 
das funcionalidades e esquema de navegacao e operacao da solucao. 

COMMIE 
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2. 	DA LICENcA DE USO 

2.1. Fornecimento de 2 (duas) licencas de uso simultaneo entre mimero nao lirnitado de 
usuarios, sejarn nomeados ou de conex5es. 

2.2. As licencas de uso deverao contemplar funcionalidades que atendam as especificacoes 
tecnicas e funcionais. 

2.3. 0 suporte remoto é servico acessOrio as licencas de uso, devendo atender aos seguintes 
requisitos: 

2.3.1. o suporte remoto tern pot objetivo dirimir duvidas sobre a utilizacao da solucao, 
incluindo aquelas de carater tecnico de configuracao, parametrizacao, instalacao, 
desenvolvimento e operacionalizacao dos servicos cobertos pela manutencao; 

2.3.2. o suporte remoto sera operacionalizado mediante disponibilizacao de canal de 
atendirnento (telefone, e-mail e/ou sistema) que opere em regime 10x5 (dez horas pot dia, 
cinco dias pot semana), das 09 as 19 horas, em dias liteis, sem limite de tempo e de ntimeros 
de atendimentos; 

2.3.3. devera set providenciado o registro dos chamados ern sistema previsto para este fim, 
corn informacoes sobre os usuarios e caracteristicas da demanda, causa, impacto e solucao 
adotada, sendo irnediatamente forrnalizados a CONTRATANTE; 

2.3.4. mensalmente devera ser gerado relatOrio detalhado e de estatisticas dos atendirnentos, 
incluindo aqueles que possibilitern a afericao dos niveis de servico; 

2.3.5. a CONTRATANTE indicara a CONTRATADA seus profissionais habilitados 
abertura de chamados; 

2.3.6. os chamados serao classificados de acordo corn a sua criticidade em: 

2.3.6.1. alta: (i) indisponibilidade de funcionalidades que nao permitam ao usuario prosseguir 
coin suas advidades normais; (ii) chamados que comprometam o cumprimento de 
obrigacoes legais e fiscais; (iii) chamados que comprometam o cumprimento de obrigacoes 
contratuais da CONTRATANTE corn seus prestadores de servico; 

2.3.6.2. media: indisponibilidade de funcionalidades que nao impecam ao usuario prosseguir 
corn suas advidades norm.ais; 

2.3.6.3. baixa: ocorrencias que possam aguardar uma solucao planejada; 

2.3.7. a classificacao dos chamados sera realizada pela CONTRATANTE, podendo serem 
reclassificados apOs negociacao corn a CONTRATADA; 

2.3.8. toda e qualquer despesa decorrente da execucao do suporte remoto ficara inteiramente 
a cargo da CONTRATADA. 

2.4. A manutencao é servico acessOrio a licenca de uso, devendo atender os seguintes 
requisitos: 

2.4.1. o servico de manutencao refere-se as atualizacOes prevendvas, corredvas e adaptadvas 
da solucao que contemplem: (i) a correcao de falhas (bugs), (ii) as melhorias disponibilizadas 
para todos os clientes da CONTRATADA, incluindo atualizacoes as versoes mais 
atualizadas do sistema, mesmo que haja mudanca de plataforma; (iii) ,as„,..atlia:zacOes 
decorrentes da legislacao; 	

11‘.) 
 CONTROLE 
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2.4.2. toda e qualquer despesa decorrente da execucao da manutencao ficara inteiramente a 
cargo da CONTRATADA; 

2.4.3. a CONTRATANTE devera ser comunicada form.almente, corn antecedencia minima 
de tres dias itteis, acera da manutencao e os respectivos impactos/melhorias. 

3. 	DOS REQUISITOS FUNCIONAIS 

3.1. A CONTRATADA devera disponibilizar manual de procedimentos operacionais, bem 
como indicar quais areas de sua estrutura manterao contato corn a CONTRATANTE, 
inclusive os responsaveis pelo atendimento da rotina e demandas da CONTRATANTE. 

3.2. As funcionalidades da solucao estao devidamente segregadas e descritas a seguir: 

3.2.1. Da Base de Dados 

a) de indicadores financeiro-econOmicos domesticos e estrangeiros que contenham 
informacOes histOricas e atuais sobre taxas de juros, moedas, precos de bens e ativos, 
Indices financeiros e outros; 

b) de titulos ptiblicos federais domesticos que contenham informacoes histOricas e atuais 
de precos unitarios e taxas de juros, hem como indices de renda fixa, sendo condicao 
necessaria incluir indices de renda fixa calculados pela ANBIMA; 

c) de ac5es no mercado domestic° que contenham informacoes histOricas e atuais de 
cotacOes, indices atrelados a acoes, quantidade de acoes, acionistas, demonstrativos 
financeiros, dados cadastrais, proventos, noticias, fatos relevantes, indicadores 
financeiros (liquidez, endividamento, rentabilidade sobre o patrimOnio), indicadores de 
mialtiplos (P/L, valor de mercado, entre outros), indicadores tecnicos (retorno, 
volatilidade, beta, shaipe, correlacao, premio, entre outros) e indicadores de analise 
grafica (IFR, estocastico, parabolic°, entre outros); 

d) de fundos de investimentos que contenham dados cadastrais (nome completo, CNPJ, 
classe CVM, adaptado a Resolucao CMN n° 3.792/2009, nome do gestor e 
adtninistrador, taxas de administracao e performance, regulamento, entre outros); 
informacoes financeiras (valor diario de cotas, patrimOnio liquid°, captacao e resgate, 
entre outros); composicao da carteira ern valores percentuais e financeiros, com 
abertura para as carteiras dos fundos investidos. 

3.2.2. Das Ferramentas de Analises 

a) construcao de tabelas corn os dados disponibilizados na base da solucao utilizando-se 
diferentes filtros e obtendo-se, a partir de tais dados, series temporais e calculos tais 
como: media, mediana, desvio padrao, soma, maxim°, minim°, entre outros; 

b) construcao de graficos a partir dos dados disponibilizados na base da solucao, tais 
como: graficos de composicao de carteiras, dispersao de indicadores financeiros, 
comparativo de precos, desempenho de ativos, entre outros; 

c) calculos de indicadores tecnicos a partir dos dados disponibilizados pela solucao, entre 
eles: retorno, premio sobre benchmark definido pelo usuario, volatilidade, beta, indice 
de negociabilidade, correlacao, indice de shaipe, TIR, entre outros; 

d) criacao de carteiras teOricas, compostas por ativos de mercado ou indices disponiveis 
na base da solucao, conforme criterios defmidos pelo usuario; 
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e) otimizacao de carteiras: modelo de Markowitz de construcao de fronteira eficiente, corn 
base nas melhores relacoes risco e retorno; calculo de indice de desempenho de 
carteiras, tais como: indice de shaipe, VAR, treynorn entre outros; 

f) extracao de dados em formatos de arquivo que perrnitam a elaboracao de planilhas e 
relatOrios pelo usuario. 

4. 	DOS REQUISITOS NA.0-FUNCIONAIS E TECNOLOGICOS 

4.1. DA INTERFACE COM 0 USUARIO 

4.1.1. A solucao devera exibir campos de login e senha na interface de acesso da solucao e 
permitir acesso aos dados e informacoes somente apos a validacao e a autenticacao de login e 
senha. 

4.1.2. A documentacao de operacao dos mOdulos devera set disponibilizada em idioma 
portugues do Brasil. 

4.1.3. Em caso de necessidade de utilizacao de navegador web, devera set mantida 
compatibilidade com internet explorer, mozilla firefox ou google chrome, em suas dltimas 
versoes. 

4.2. DA SEGURANcA 

4.2.1. Os usuarios do sistema deverao set autenticados pot senha. 

4.3. DA INFRAESTRUTURA 

4.3.1. A CONTRATADA devera dispor de infraestrutura de conexao corn a internet, com 
contingencia, que permita o acesso de forma ininterrupta e corn born desempenho, isto é, as 
interacoes com o usuario nao poderao superar 2 (dois) segundos ent_re as telas. 

4.3.2. A CONTRATADA devera garantir disponibilidade das informacoes relativas aos 
servicos prestados, de modo a nao causar irnpacto nas atividades da CONTRATANTE. 

4.3.3. Os servicos serao executados fora do ambiente da CONTRATANTE, nas instalacoes 
da CONTRATADA, utili7ando-se de infraestrutura de equipamentos de TI proprios. 

4.4. DAS LICENcAS 

4.4.1. Todos os custos corn licencas, softwares, aplicativos e qualquer item tecnolOgico que 
envolva a entrega do servico e inforrnacoes do objeto correrao por conta da 
CONTRATADA, sendo ela a Unica responsavel pelas obrigagoes financeiras, fiscais e de 
custeio de qualquer ordem. 

4.4.2. A instalacao de runtime, plugin, licenca de banco de dados ou qualquer outro 
componente pago separadamente ficara a encargo da CONTRATADA. 

CIAUSULA OITAVA - DO ACORDO DE NiVEIS DE SERVIc0 (ANS) 

Este acordo objetiva definir as responsabilidades e procedimentos que deverao set seguidos 
pelas partes envolvidas, visando o acompanhamento dos niveis de servicos, em 
complementacao as obrigagoes acordadas neste Contrato. 

Paragrafo primeiro - A CONTRATADA devera apresentar mensalmente, junto a nota 
fiscal, relatOrio de acompanhamento, contendo a medicao dos ANS. 

‹T" 
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calendario de Brasilia/DF. 
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Paragrafo segundo - Os descontos ou glosas efetuadas por descumprimento do ANS sao 
cumulativos. 

Paragrafo terceiro - Seth utilizado o seguinte ANS: 

a) atendimento por chamado de suporte remoto, cujo ANS é vinculado ao servico de licenca 
de uso. Tern por objetivo acompanhar a execucao do servico acessorio de suporte remoto, 
incluindo a operacionalizacao prevista para o servico acessOrio de manutencao; 

b) cada chamado sera classificado de acordo corn sua criticidade; 

c) a tabela de tempo para a criticidade sera conforme abaixo: 

CRITICIDADE TEMPO DO 1° CONTATO 
TEMPO DA SOLUVA0 

(apos 0 r contato) 
ALTA em ate 2 horas Uteis em ate 4 horas lateis 

MEDIA em ate 4 horas Uteis em ate 8 horas Uteis 

BAIXA em ate 8 horas Uteis em ate 24 horas Uteis 

d) em caso de reclassificacao da criticidade, havera o inicio de nova contagem de prazo; 

e) o tempo do primeiro contato comeca a set contado a partir do momento do acionamento 
do suporte, por meio do canal de atendirnento disponibilizado (telefone, email e/ou sistema); 

f) entende-se por termino do atendirnento a disponibilidade da solucao para uso definitivo e 
ern perfeitas condicoes de funcionamento; 

g) o descum.primento dos prazos de atendirnento implicara na aplicacao de descontos ou 
glosas conforme tabela abaixo: 

CRITICIDADE 
UNIDADE 

DE 
C.ALCULO 

, 
FORMULA DE CALCULO 

DO DESCONTO OU GLOSA 

LIMITE DO 
DESCONTO 
OU GLOSA 

ALTA 1 Hora ((HTS * 0,5%) / 100) * VLU 5% do VLU 

MEDIA 1 Hora ((HTS * 0,2%) / 100) * VLU 4% do VLU 

BAIXA 1 Hora ((HTS * 0,1%) / 100) * VLU 3% do VLU 

VLU = valor mensal da licenca de uso; 

HTS = nUmero de horas decorridas apOs o termino do tempo de solucao. 

CLAUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUcA.-  0 DOS SERVIcOS 

Os servicos serao executados fora do ambiente da CONTRATANTE, nas instalacoes da 
CONTRATADA, utilizando-se de infraestrutura de equipamentos de TI prOprios, 
adequados para manter a integridade e disponibilidade dos processos necessarios a execucao 
total dos servicos contratados. 

Paragrafo primeiro - Todos os servicos deverao set realizados por profissionais habilitados. 
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CLAUSULA DECIMA - DOS MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAçAO  

0 Plano de Comunicacao tern por objetivo formalizar a relacao cotidiana entre as partes, 
evitando mal-entendidos de forma a garantir a eficiencia do Contrato e a transparencia na 
sua gestao. Este piano estabelece os documentos que serao utilizados para a comunicacao 
formal: 

Plano de Comunicacao entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA 

Documento 
Responsavel 

Meios Arquivar Periodicidade 
Emissor Destinatario 

Termo de Aceite FUNPRESP-EXE CONTRATADA Papel Sim Unico 

Abertura de 

Chamado 
FUNPRESP-EXE CONTRATADA 

Central de 

Atendimento, 

site ou e-mail 

Sim Por Chamado 

RelatOrio de 
Atendimento 

CONTRATADA FUNPRESP-EXE 
E-mail ou 

papel 
Sim Pot Chamado 

Paragrafo tinico - A troca de informacoes por outros meios nao previstos neste piano de 
comunicacao tera carater nao oficial e nao podera produzir efeitos que gerem Onus para 
qualquer das partes. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO 

0 pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE ate o 50  (quinto) dia irtil do mes 
subsequente da prestacao dos servicos, atraves de ordem bancaria, para credito ern banco, 
agencia e conta corrente indicados pela CONTRATADA, cuja entrega da nota fiscal/fatura 
devera ser efetuada no 10  (prirneiro) dia titil posterior ao mes da prestacao dos servicos. 

Paragrafo primeiro - Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao 
ultrapassem o lirnite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/1993, deverao ser 
efetuados no prazo de ate 5 (cinco) dias ateis, contados da data da apresentacao da nota 
fiscal/fatura, nos terrnos do art. 5', § 3', da Lei n° 8.666/1993. 

Paragrafo segundo - 0 pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o "atesto" 
pelo fiscal competente, condicionado este ato a verificacao da conformidade da nota 
fiscal/fatura apresentada em relacao aos servicos efetivamente prestados. 

Paragrafo terceiro - Havendo erro na apresentacao da nota fiscal/fatura ou dos 
documentos pertinentes a contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da 
despesa, como por exemplo, obrigacao financeira pendente, decorrente de penalidade 
imposta ou inadimplencia, o pagamento ficara sobrestado ate que a CONTRATADA 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipOtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a alp& 
a comprovacao da regularizacao da situacao, nao acarretando qualquer Onus para a 
CONTRATANTE. 

Paragrafo quarto - Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrucao Normativa SLTI/MPOG 
n°  02/2008, sera efetuada a retencao ou glosa do pagamento, proporcional a irregularidade 
verificada, sem prejuizo das sancoes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA: 

a) nao produziu os resultados acordados; 

CONTSCAE.T  10 
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b) deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou corn a qualidade minima 
exigida; 

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico, ou 
utilizou-os corn qualidade ou quantidade inferior a demandada. 

Paragrafo quinto - Sera considerada data do pagarnento o dia em que constar como emitida 
a ordem bancaria para pagamento. 

Paragrafo sexto - Antes de cada pagamento a CONTRATADA sera realizada consulta ao 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF - para verificar a 
manutencao das condicOes de habilitacao exigidas no Edital. 

Paragrafo setimo - Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da 
CONTRATADA, sera providenciada sua advertencia, por escrito, para que, no prazo de 5 
(cinco) dias, regularize sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. 0 prazo 
podera ser prorrogado uma vez, par igual periodo, a criterio da CONTRATANTE. 

Paragrafo oitavo - No havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada 
improcedente, a CONTRATANTE devera comunicar aos Orgaos responsaveis pela 
fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a inadimplencia da CONTRATADA, bem como 
quanto a existencia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus creditos. 

Paragrafo nono - Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as 
medidas necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla defesa. 

Paragrafo decimo - Havendo a efetiva execucao do objeto, caso a CONTRATADA nao 
regularize sua situacao junto ao SICAF, os pagamentos serao realizados normalrnente, ate 
que se decida pela rescisao do Contrato. 

Paragrafo decimo primeiro - Somente por motivo de economicidade, seguranca nacional 
ou outro interesse palico de alta relevancia, devidarnente justificado pela autoridade 
maxima da CONTRATANTE nao sera rescindido o Contrato ern execucao corn a 
CONTRATADA inadimplente no SICAF. 

Paragrafo decimo segundo - Quando do pagamento sera efetuada a retencao tributaria 
prevista na legislacao aplicavel. 

Paragrafo decimo terceiro - A CONTRATADA regularrnente optante pelo Simples 
Nacional nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicoes abrangidos 
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao de 
comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario 
favorecido previsto na Lei Complementar if' 123/2006. 

Paragrafo decimo quarto - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 
CONTRATADA no tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que 
a taxa de compensacao financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do 
vencim.ento e o efetivo adimplemento da parcela, sera, calculada mediante a aplicacao da 
seguinte formula: 

EM = IxN x VP, sendo: 

EM = Encargos morathrios; 
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N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado: 
(TX 100) 

_ 

 

 

 

365 

  

TX = Forcemtuat ,da taxa anual = 

 

 

---: 100) 

 

— 

 

363 
,.00016436 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA ALTERA0.0 DO CONTRATO 

Este contrato poderi ser alterado nas hipOteses previstas no artigo 65 da Lei II' 8.666/1993, 
desde que haja interesse da CONTRATANTE, corn a apresentacao das devidas justificativas. 

Paragrafo primeiro - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes 
contratuais, os acrescirnos ou supressoes que se fizerem necessirias, ate o limite de 25% 
(vinte e cinco pot cento) do valor inicial atualizado do Contrato. 

Paragrafo segundo - As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes poderao 
exceder o lirnite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO REAJUSTE 

Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do Contrato, o valor correspondente aos 
servicos poderi ser reajustado aplicando-se o Indice Nacional de Precos ao Consumidor 
Amplo - IPCA - acumulado no periodo. 

Paragrafo primeiro — Para fins do cilculo do reajuste anual, seri sempre utilizado o indice 
(IPCA) do mes anterior ao dos marcos inicial e final. 

Paragrafo segundo — Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto, ou 
de qualquer forma, nao possa mais ser utilizado, seri adotado em substituicao o que vier a 
ser determinado pela legislacao entao ern vigor. 

Paragrafo terceiro — Na ausencia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes 
elegerao novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente. 

Paragrafo quarto — Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um 
ano seri contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS SANcOES ADMINISTRATIVAS 

Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar ou 
apresentar documentacao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execucao 
de seu objeto, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucao do objeto, comportar-
se de modo inidOneo ou cometer fraude fiscal, ficari impedido de licitar e contratar corn a 
Uniao e, seri descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores 
a que se refere o inciso XIV do art. 4° da lei n° 10.520/2002, pelo prazo de a e 5 (cinco) 
anos, sem prejuizo das multas previstas no edital e neste Contrato e das demais cominacOes 
legais, sujeitando-se as seguintes penalidades, conforme a gravidade das fa 	ometidas em 
razao do descumprimento total ou parcial das suas obrigacoes: 
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a) advertencia por escrito, quando praticar irregularidades de pequena monta; 

b) multa: 

b1) de 1% (urn por cento) ao dia do valor do Contrato, ate o lirnite de 10 (dez) dias, 
totalizando 10% (dez por cento) do valor total do Contrato. 

b2) de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, caso a inadimplencia ultrapasse 
o 100  (decimo) dia, o que podera ensejar a rescisao unilateral do Contrato. 

c) Suspensao temporaria de participacao ern licitacao e impedirnento de contratar corn a 
CONTRATANTE, por prazo nao superior a 2 (dois) anos. 

d) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar corn a Administracao Publica enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao 
perante a prOpria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sancao aplicada corn base na alinea anterior. 

Paragrafo primeiro - A sancao de declaracao de inidoneidade é de competencia exclusiva 
do Presidente da CONTRATANTE, facultada a defesa do interessado no respectivo 
processo no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacao ser requerida 
al:6s 2 (dois) anos de sua aplicacao. 

Paragrafo segundo - As sancoes previstas nas alineas "a", "c" e "d" do caput desta clausula 
poderao ser aplicadas juntamente corn a da alinea "b", facultada a defesa previa da 
CONTRATADA no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias ateis. 

Paragrafo terceiro - A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias 
corridos, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela CONTRATANTE. 

Paragrafo quarto — A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
CONTRATANTE. Havendo, ainda, alguma diferenca remanescente, o valor sera cobrado 
administrativamente, podendo, inclusive, ser cobrada judicialm.ente. 

Paragrafo quinto - Nao sera aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execucao 
dos servicos advir de caso fortuito ou motivo de forca maior. 

Paragrafo sexto - As sancoes previstas alineas "c" e "d" do caput desta clausula poderao 
tambem ser aplicadas a CONTRATADA ou aos seus profissionais que, ern razao do 
presente Contrato: 

a) tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 

b) tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao; 

c) demonstrem no possuir idoneidade para contratar corn a CONTRATANTE em virtude 
de atos ilicitos praticados. 

Paragrafo skim° - A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em 
processo administrativo que assegurara o contraditOrio e a ampla defesa a CONTRATADA, 
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/1993, e, subsidiariamente, na Lei n° 
9.784/1999. 

Paragrafo oitavo - A sancao de declaracao de inidoneidade para licitar 	cot tratarem a 
Administracao Pablica observara a Politica de Alcadas da CONTRATAN 
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Paragrafo nono - A autoridade competente, na aplicacao das sancoes, levara em 
consideracao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, hem como o 
dano causado a CONTRATANTE, observado o principio da proporcionalidade. 

Paragrafo decimo - As penalidades aplicadas serao obrigatoriamente registradas no SICAF, 
sem prejuizo das demais cominacoes legais. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISAO 

A inexecucao total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisao, conforme disposto nos 
artigos 77 e 80 da Lei no 8.666/1993. 

Paragrafo primeiro — A rescisao deste contrato pode set: 

a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n° 8.666/1993, notificando-se a CONTRATADA 
corn a antecedencia minima de 30 (trinta) dias, salvo quanto ao inciso XVII; 

b) amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a terrno no processo de licitacao, desde que 
haja conveniencia para a CONTRATANTE; ou 

c) judicial, nos termos da legislacao vigente sobre a materia. 

Paragrafo segundo — A rescisao administrativa ou arnigavel devera set precedida de 
autorizacao escrita e fundamentada da autoridade competente. 

Paragrafo terceiro — Os caso's de rescisao contratual deverao set formalmente motivados 
nos autos do processo, assegurado o contraditOrio e a ampla defesa. 

Paragrafo quarto - 0 termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido: 

a) do balanco dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

b) da relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos; 

c) das indenizacoes e multas. 

CIAUSULA DECIMA SEXTA — DA FISCALIZAcA0 DO CONTRATO 

0 acompanhamento e a fiscalizacao da execucao do Contrato consistem-se na verificacao da 
conformidade da prestacao dos servicos e da alocacao dos recursos necessarios, de forma a 
assegurar o seu perfeito cumprirnento, devendo set observado o disposto nos artigos 58, 
inciso III, 66, 67 e 73 da Lei n° 8.666/1993. 

Paragrafo primeiro — 0 responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacao devera ter a 
experiencia necessaria para o acompanhamento e controle da execucao dos servicos e do 
Contrato, cuja incumbencia é monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servicos 
para evitar prejuizos, devendo intervir para corrigir ou aplicar sancoes quando verificar um 
vies continuo de desconformidade da prestacao do servico ern relacao a qualidade exigida no 
tocante as suas atribuicoes, podendo, inclusive, culminar ern rescisao contratual, conforme 
disposto nos artigos 77 e 80 da Lei IV 8.666/1993. 

Paragrafo segundo — A execucao do Contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por 
meio de instrurnentos de controle, que compreendarn a mensuracao dos stguintes aspectos: 

a) os resultados alcancados em relacao aos servicos, corn a v rif a -o dos-,Rrazos de 
execucao e da qualidade demandada; 
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b) os recursos humanos empregados, em funcao da quantidade e disponibilidade exigidas; 

c) a adequacao dos servicos prestados a rotina de execucao estabelecida; 

d) verificacao do cumprimento das demais obrigacoes decorrentes do Contrato; 

e) consultar a regularidade fiscal da CONTRATADA. 

Paragrafo terceiro — A fiscalizacao nao exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, 
resultante de imperfeicoes tecnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior e, na ocorrencia desta, nao implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE, 
nos termos do art. 70 da Lei n° 8.666/1993. 

Paragrafo quarto — A CONTRATANTE sera reservado o direito de rejeitar no todo ou ern 
parte os servicos prestados, se em desacordo corn o Edital e corn este Contrato, devendo a 
CONTRATADA refazer os servicos rejeitados sem Onus adicionais. 

Paragrafo quinto — Exigir a apresentacao juntamente corn a nota fiscal/fatura, dos 
documentos relacionados abaixo para conferencia e posterior ateste: 

a) certidao negativa de debito da previdencia social — CND; 

b) certidao conjunta negativa de debitos relativos a tributos federais e a divida ativa da 
Uniao; 

c) certidao negativa de debitos das fazendas federal, estadual e distrital/municipal de seu 
domicilio ou sede; 

d) certidao de regularidade do FGTS — CRF; 

e) regularidade fiscal, constatada atraves de consulta "on-line" ao SICAF ou na 
impossibilidade de acesso ao referido sistema, mediante consulta aos sitios eletrOnicos 
oficiais ou a documentacao mencionada no art. 29 da Lei 8.666/1993; 

f) certidao relativa a inexistencia de debitos trabalhistas extraida do sitio 
hap: / / www.tst.jus.br/certidao/.  

Paragrafo skim° —0 representante da CONTRATANTE devera promover o registro das 
ocorrencias verificadas, adotando as providencias necessarias ao fiel cumprimento das 
clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei No 8.666/1993. 

Paragrafo oitavo — 0 descumprimento total ou parcial das demais obrigacoes e 
responsabilidades assumidas pela CONTRATADA ensejara a aplicacao de sancoes 
administrativas, previstas neste Contrato e na legislacao vigente, podendo c-ulininar em 
rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n° 8.666/1993. 

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA FUNDAMENTAcA0 LEGAL E DA 
VINCULAcA0 AO EDITAL E A PROPOSTA 

o presente contrato fundamenta-se na Lei no 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, no 
Decreto 	5.450/2005, de 31 de maio de 2005, subsidiariamente, na Lei n° 8.666/1993, na 
Lei rici 8.078, de 11 de setembro de 1990 — COdigo de Defesa do Consumidor - no que 
couber, vinculando-se aos termos do Edital do Pregao EletrOnico nf 04/2016, e em seus 
anexos, constante do processo n° 000019/2016, bem como a oposta vencedora da 
CONTRATADA. 
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Testemunhas: 
Nome:  :it* M. 
C.I. 	94, yi 

- 54 itirA " 

Cf/ 40F 

SEU FUTURO, NOSSO PRESENTS 

FUNPR iP 
ANOS 

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos ou as situacoes no explicitadas nas clausulas deste Instrumento serao 
decididas pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas na Lei n.° 8.666/1993 e 
suas alteracoes posteriores, demais regulamentos e normas administrativas federais que 
fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcricoes. 

CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICAcii0 

A publicacao do presente Contrato devera ser providenciada pela CONTRATANTE, em 
extrato no Diario Oficial da Uniao, ate o 50 (quinto) dia Util do mes seguinte ao de sua 
assinatura, para ocorrer no prazo maxirno de ate 20 (vinte) dias, na forma prevista no 
paragrafo Unico do artigo 61 da Lei n° 8.666/1993. 

CLAUSULA VIGESIMA — DAS VEDAVIES 

E vedado a CONTRATADA: 

a) caucionar ou utilizar este contrato para qualquer operacao financeira; 

b) interromper a execucao dos servicos sob a alegacao de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA- DO FORO 

Fica eleito o foro da Seca° Judiciaria do Distrito Federal, corn exclusao de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questoes oriundas do presente 
instrum.ento contratual. 

E para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o 
presente Contrato, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, o qual, depois de lido é assinado 
pelas partes e pelas testemunhas, abaixo nomeadas. 

Brasilia/DF, 06 de junho de 2016. 

Pela CONTRATANTE 
	

Pela CONTRATADA 

    

    

    

    

    

  

MAXIM WE IGERT RICARDO PE PINHEIRO 

  

     

/72P 	 O~ ?xdbJ  
Nome: 
C.I. N°: 	

0',411111(1 de L.! 
FP: ii' 

C17111P7 ' 
949-, 
817-9., 
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