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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DO
SISTEMA ECONOMÁTICA, QUE ENTRE SI FIRMAM
A FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER
EXECUTIVO -FUNPRESP-EXE - E A EMPRESA
ECONOMÁTICA SOFTWARE DE APOIO A
INVESTIDORES LTDA.
~ FUNDARÃO DE PREviDÊNC~A cOiUiPLEiIïiEI~TAR Do ~ERViDOR
PÚDLICC} FEDERAL DO I~ODER EXECUTIVO -- FU íNPRESt~-EXE, com sede no Edifício
Corporate Financial Center -SCN -Quadra 02 — Bloco A — 2° Andar —Salas 2031204 —
Brasília/DF, Cep: 70712-900, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.312.597/0001-02, doravante
denominada CONTRATANTE, neste ata representada por seu Diretor-Presidente, o Sr.
RICARDO PENA PifMEIRO, portador da cédula de identidade n° M/3.832.994, expedida
pela SSP-MG, inscrito no CPF sob o n° 603.884.046-04 e por sua Diretora de
Administração, a Sra EUCÊF~91A íSOSSI FRAd~A, brasileira, casada, portadora da cédula de
identidade n° M-2.509.687, inscrita no CPF sob o n° 645.372.346-87, ambos residentes e
domiciliados em Brasília/DF, cargos para os quais foram nomeados através da Resolução
do Conselho Deliberativo n° 03 de 13 de dezembro 2012, na forma da competência contida
no inciso II do Art. 54 do Estatuto da FUNPRESP-EXE, e do outro lado, a empresa
EGONOIï~IÁTiCA SC)~i~Ndtd,E DE AI~Oi®A INVESi"II~ORE S LTDA, inscrita no CNPJ/MF
sob o n° 64.919.541/0001-09, esfiabelecida à Rua Cincinato Braga, 340 — 10° andar em
São Paula -- SP, CEP: 01333010, que apresentou os documentos exigidos por lei, neste
ata representada pelo SR. FERNANDO EXCEL, brasileiro, casado, engenheiro civil,
portador da cédula de identidade n° 10.606.658-4 —SSP/SP, inscrito no CPF sob o n°
052.362.568-52, daqui por diante denominada CONTRATADA, têm, entre si, justo e
contratados, os SERVIÇOS DE CONCESSÃO DO LICENCIAMENTO DE USO DO
SISTEMA ECONOMÁTICA, com fulcro no caput art. 25 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, mediante as seguintes cláusulas e condições:
.,

~ --
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O presente contrato tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para a prestação de
serviços de concessão do licenciamento de uso do sistema economática para acesso a
banco de dados financeiros, a indicadores financeiras e a ferramentas básicas e
avançadas de análise financeira, conforme especificações constantes do anexo I deste
contrato.
Parágrafo primeiro — DA DOCUt~ENTAÇÃ® COiiF'LEli~fiENTAR
A execução dos serviços obedecerá ao estipulado neste contrato, bem como às
disposições constantes das documentas ïntegrantes do processo FUNPRESP-EXE n°
00005/2014, que independentemente de transcrição, fazem parte ínt grante e
complementar deste contrato, notadamente a proposta e documentos 'medo pela
CONTRATADA que a acompanham, contendo o preço, as demais esp ' ' çõe érent s
aos serviços e o projeto básico.
~, ~
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Parágrafo segundo — DA I~Ui~IDAlüiEi~TAÇÃO LEGAL
Os serviços foram contratadas par meio de Inexigìblidade de Licitação, com fundamento no
Caput

do art. 25 da Lei n° 8.666/1993, observando o art. 26, parágrafo única da cïtada Lei,

CLÁUSULA SEGUf~DA — DA VIG~NCIA
O prazo de vigéncia deste contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, padenda, no interesse das partes, ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, por
iguais e sucessivos períodos, até o limite de 24 (vinte quatro) meses, confiorme disposto no
art. 57, inciso II, da Lei n° 8.666/1993.
~ ~. : ~ ~.
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São obrigações da CONTRATANTE:
I — Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
serviços dentro das normas do contrato.

II — Comunicar à CONTRATADA as irregularidades detectadas na execução dos serviços.
III —Acompanhar, conferir e avaliar os trabalhos, objeto do contrato, anotando em registro
próprio as falhas detectadas.

IV —Resolver as dúvidas e omissães porventura existentes nas especificações.
V- Não extrair dados do Sistema Economática para fins de redistribuição para fora do
âmbito interno da empresa CONTRATANTE. A única exceção aplica-se ao uso esporádico
de pequenas partes da base de dadas para complementaçãa de relatórios de análise,
sendo que nestes casos é obrigatório citar a Economática como fonte. Esta restrição é por
tempo indefinida e persiste inclusive após o término deste contrato.
VI - Manter o sistema instalado em um único lugar, seja em um servidor de rede ou em um

computador isolado. Par segurança a CONTRATANTE poderá manter uma cópia back-up
a qual, entretanto, não deverá ser usada para oufiros fins a não ser de repor o sistema em
caso de danos.

VII - Embora a Economática envide seus melhores esforços para oferecer um bom serviço
à CONTRATANTE, a Economática não garante a exatidão dos dados, a pontualidade em

sua disponibilização ou a ausência de erros no tratamento que o software dá aos dados
causados em virtude de erros advindos exclusivamente de suas fontes primárias de

informação. A Economática não poderá, portanto, em hipótese alguma, ser
responsabilizada por quaisquer danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE em
virtude de erros, atrasos ou quaisquer outras imperfeições do Sistema, causados em
~~
virtude exclusivamente de terceiros, isto é, das fontes primárias das informaçães.
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VIII - Na hipótese de algum erro do sistema vir a tornar o serviço insatisfatório para a
CONTRATANTE, esta, se desejar, poderá rescindir o contrato ficando dispensada de
cumprimento do aviso prévío. O cancelamenta do serviço motivada por algum erro na
sistema deverá ser comunicado à Economática pela CONTRATANTE em até cinco dias
úteis após a data em que a CONTRATANTE identificou a erro.
IX — A Economática reserva-se o direito de fazer alterações no Sistema sem prévio aviso.
Taís alterações incluem, entre outras, ampliação ou redução da base de dados e inclusão
ou eliminação de recursos do software. As Alterações limitam-se àquelas de ajustes na
forma e operacional, não podendo afetar a esséncia da serviço e o objeto do contrato, que
devem ser feitas mediante prévio termo de aditamento, nas termos do art. 65 da Lei n°
8.666/1993. Na hipótese de alguma alteração introduzida no sistema vir a tornar o serviço
insatisfatório para a CONTRATANTE, esta, se desejar, poderá rescindir a contrato, ficando
dispensada de cumprimento do aviso prévia. O cancelamenta do serviço motivada por
alguma alteração no sistema deverá ser comunicada à Economática pela CONTRATANTE
em até cinca dias úteis após a introdução da alteração.
Cl_ldUSULA QUARTA —DAS Oi3RIGAÇCìES DA CONTRATADA
Sãa abrigaçães da CONTRATADA:

I —Cumprir fielmente as obrigações contratuais, de forma que os serviços sejam realizados
com esmera e perfeição.
II -Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas nesta contratação.
III - Atender, prontamente, as reclamações da CONTRATANTE, prestando os
esclarecimentos devidos e efetuando as correções e adequações que se fizerem
necessárias.

lV -Comunicar, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade que verificar na
execução dos serviços ou a iminéncia de fatos que possam prejudicar sua execução,
apresentando razões justificadoras, que serão objeto de apreciação pela CONTRATANTE.
V -Responsabilizar-se por todas as despesas necessárias à perfeita execução dos
serviços contratados, incluindo taxas, tributos, profissionais, dentre outros.

VI -Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE.
VII - Designar preposto, responsável pela execução dos serviços, que será a pessoa de
contato entre a CONTRATADA e a fiscalização da CONTRATANTE.
VIII -Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no fada ou em parle, os serviços em
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.
fI

\~

~
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IX -Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa au dolo na execução do contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da

CONTRATANTE.
X -Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra
informação acerca das atividades executadas, sem prévia autorização da CONTRATANTE.
XI -Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avençados.

_

XII - Cientificar o fiscal do contrato, imediatamente e por escrita, a respeito de qualquer
anormalidade ou irregularidade verificada na execução dos serviços, mantendo um "diário
de ocorrências" durante Cada a prestação dos serviços.

XIII - Manter o sigilo e a confidencialìdade acerca das informações obtidas, quando da
execução dos serviços.
a
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O contrato deverá ser fielmente executado pelas partes de acorda com as cláusulas
contratuais, respondendo cada uma das partes pelas consequências de sua inexecução,
total ou parcial.

Parágrafo primeïro
O acompanhamento e a fiscalizaçãa dos serviços serão exercidas por um representante da
CONTRATANTE, denominada fiscal de contrato, ao qual competirá controlar e avaliar a
sua execução, bem coma atestaras notas fiscais e faturas correspondentes.
Parágrafo segundo
A fiscalizaçãa será exercida no interesse da CONTRATANTE e não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, não implicando correspansabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes e prepostos.
Parágrafo terceiro
Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeta do contrato deverão ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA.

c~~usut_~ sE~T~► - u~ ®o~~ç~o o~çA~ï~n~~ráRï~
As despesas com a execução do contrato ocorrerão por canta do Plano de Gestão
Administrativa — PGA da CONTRATANTE.

J
,/

~7~ x ~~
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CLÁUSULA SÉTIiVIA — PREZ®
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços executadas, a valor mensal
de R$ 2.8®'1,00 (doïs mïl, oitocentos e um reais), perfazendo o valor anual de R$
33.612,017 (trinta e três mil e seiscentos e doze reais}.

Parágrafo ünico
Os preços inicialmente contratados serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze)
meses. Desta feita, o contrata poderá ser reajustado, observando o interregno mínimo de

01 (um) ano, a cantar da data de sua assinatura, nos termos da cláusula oitava.
`

-~• =s~~~,

R~ :-~-

-

Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do contrata, a valor correspondente aos
serviços poderá ser reajustado aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor

Amplo - IPCA -acumulada - na perlada.
Parágrafo primeiro

Para fins do cálculo da reajuste anual será sempre utilizado o índice (IPCA) do mês
anterior ao das marcos inicial e final.

Parágrafo segundo
Caso a índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto au de qualquer forma
não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, a que vier a ser determinada
pela legislação em vigor.
Parágrafo terceiro

Na ausência de previsão legal quanto ao indica substituto, as partes elegerão novo índice
oficial para reajustamento do preço do valor remanescente.
.
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O pagamento das serviços será efetuado mensalmente, em moeda corrente, por meio de

ordem bancária, até o 10° (décimo) dia útil após a entrega das notas fiscais ou documentos
de cobrança, considerando o mês vencido.

Parágrafo primeiro
A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela prõpria CONTRATADA, obrigatoriamente com o
número de inscrição do CNPJ apresentado na proposta, contenda informações sobre o
banca, agência e número da conta corrente.

Parágrafo segundo
Nenhum pagamento será efetuada à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade,
inadimplemento contratual ou atrasa no pagamento dos salários e

+✓i6lhim to d 1

encargos dos empregados à disposição da CONTRATANTE.
.,,
r
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Parágrafo terceiro

A CONTRATANTE reserva-se a direito de não realizar o pagamento se no ato da
liquidação os serviços estiverem em desacordo com as disposições cantrafivais.

Parágrafo quarto
Por ocasião da pagamento será verìfícada a regularidade fiscal da CONTRATADA.
Parágrafo quinto
No caso de quaisquer irregularidades no cadastramento e habilitação parcial no SICAF, a
CONTRATANTE notificará a CONTRATADA para regularizar a sua situação cadastral no
praza de até 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período.

Parágrafo sexto
Persistindo a irregularidade, a contrata poderá ser rescindido unilateralmente, conforme
estabelece a cláusula décima segunda.
Parágrafo sétimo

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores náa ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/1993, deverão ser efetuados no praza de até 5
(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura, nos termos do
art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666/1993.

Parágrafo oitavo
Eventual situação de irregularidade fiscal da CONTRATADA não impede o pagamento se o
serviço tiver sido prestado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das
providências tendentes ao sancionamento da empresa e eventual rescisão contratual.

Parágrafo no~7o
Havendo erra na apresentação da nota fiscal/fatura ou das documentos perfiinentes à
contratação, ou ainda, circunstãncia que impeça a liquidação da despesa, coma por
exempla, obrïgação financeira pendente decorrente de penalidade imposta ou

inadimpléncia, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a

CONTRATANTE.
Parágrafo décimo
Nos termos do artigo 36, ~ 6°, da Instrução Normativa SLTUMPOG n° 92/20x8, será
efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional á irregular-ídade cometida pela
CONTRATADA, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que:
I -não produziu as resultados acordados;

II -deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a
qualidade mínima exigida;
; ~
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III -deixou de utilizar os materiais e recursos humanas exigidos para a execução
do serviço, ou as utilizou com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
CLÁUSULA DÉCIMÃ —DAS ALTERAÇÕES COil1ï'RATUAIS
O presente contrato poderá ser alterada após as devidas justificativas, nos casos previstos
no art. 65, da Lei n° 8.666/1993.
Parágrafo primeiro

A CONTRATANTE reserva-se a dïreito de promover supressões ou acréscimos das
serviços contratados, até o limite de 25% (vinte e cinca por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.

Parágrafo ~eg~ando
As supressões poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco par canta), mediante acordo
celebrada entre as partes.
Parágrafo terceiro
Serão retidos na fonte os tributos e contribuições sabre os pagamentos efetuados,

utilizando-se as alíquotas previstas para o serviço, abjeto deste contrato, conforme
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil n° 1.234, de 11 de janeiro
de 2012.
Parágrafo c~~arto

A critério da CONTRATANTE, poderão ser utilizadas as pagamentos devidos para cobrir
possíveis despesas com multas, indenizações ou outras de responsabilidade da

CONTRATADA.
. ~, :
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O atraso injustificado ou a inexecução parcial ou total do contrato sujeitará a
CONTRATADA às seguintes penalidades:
a) adveP-tência par escrito;
b) multa:

b1) no vaiar equivalente a Q,5% {meio par cento) ao dia sobre a valor mensal
contratado, em caso de atrasa na prestação dos serviços, limitada a 10% (dez par
cento) do velar mensal contratado.

b2) no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor mensal contratada, peio
descumprimento de qualquer condição pactuada na contrato e não abrangida peto
subitem anterior, por aventa.

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de co xotar om a
CONTRATANTE, por prazo não superiora 02 (dais) anos;
~
--

~

EndereFo: SCN Quadra 02 Bloco A, 2` Andar, Salas 203%20d Ed. Corporate Finatwial Conter, Brasília—DF - CEP: 70712-900 Telefone: (61) 2020-9315

7

'~ ~ ......_~~ ... -,
+1

~~'
` :'c

a ~ ~

~0 ..,

,,~.,_~

- ~~ ._.,. .~~~. }3 Eg~ . , 4, .
ï
, . .: i; ~.~ , . .
~ ~.~á. . .

~UNPRESP
FpRppÇflU pE f ~EYIpÉl1f.IR f:pf'1PlEhlRfiRP,
pD SER'~IDGR PÚDIIGp FEGERRE

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida

sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c" desta cláusula.
Parágrafo primeiro
As sanções de suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública também poderão ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que:
I) tenham sofrida condenação definitiva por praticarem, par meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivas da contratação;
III) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Funpresp-Exe em
virtude de atos ilícitos praticados.

Parágrafo segundo
As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, assegurando à

CONTRATADA a contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são
inerentes.
Parágrafo terceïro

As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas juntamente camada
alínea "b" desta cláusula, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo,
no praza de até 5 (cinco) dias úteis.

Parágrafo quarto
A aplicação das sanções admininstratívas não impede a aplicação das sanções penais, a
indenização por perdas e danos e a possibilidade de rescisão contratual.

Parágrafo quinto
As multas aplicadas serão deduzidas do valor do pagamento devïdo à CONTRATADA,
quando possível, ou por via de procedimento extrajudicial ou judicial, conforme o casa.

Parágrafo sexío
Não serão aplicadas multas decorrentes de casas justificados e acatadas pela
CONTRATANTE, fortuitas ou de força maior, au em razães de interesse público,
devidamente comprovados.
Parágrafo sëtimo

A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçã
Pública é de competência exclusiva do Presidente da FUNPRESP-EXE.
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parágrafo oitavo
As demais sanções são de competência exclusiva do Gerente de Patrimônio e Logística da
FUNPRESP-EXE.
Parágrafo nono
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta da infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
CONTRATANTE, observado o princípio da proporcionalidade.
CLÁUSULA DÉCII~iA SEGUAIDA — DA RESCISÃp

--

São motivos para a recisão do presente contrato, aqueles enumerados nos art. 77 e 78 da
Lei n° 8.66611993.
parágrafo único
No caso de rescisão deste contrata, será obedecida o que estabelecem os art. 79 e 80 da
Lei n° 8.666/1993.
CLÁUSULA D~CIIViA TERCEIRA —DOS RECURSOS AD~iINISTRATlVOS
Dos atos da CONTRATANTE, na execução deste contrato, cabem recursos da
CONTRATADA, na forma prevista no art. 109, da Lei n° $.666/1993.
cLÁusuLA DÉCIMA QUARTA - DAs vEDAçõEs
É vedado à CONTRATADA:
a} caucionar ou utilizar este instrumento para qualquer operação financeira;
b) interromper a execução do abjeto contratual sob a alegação de inadimplementa por
parte da CONTRATANTE, salva nos casos previstas em lei.
É vedada à CONTRATANTE:
A CONTRATANTE está autorizada a usar o Sistema Economática apenas no âmbito
interno de sua empresa. É expressamente proibido extrair dados do Sistema para fins de
redistribuição. Aúnica exceção aplica-se ao uso esporádico de pequenas partes da base
de dados para complernentação de relatáríos de análise e, nestes casos, é obrigatório citar
a Economática como a fonte dos dados. A proibição de redistribuir dados extraídos do
Sistema é indefinida e persiste inclusive após o término deste contrato.
CLÁUSULA DECIMA QUINTA — DO FORO
Para dirimir todas as questões oriundas do presente contrato, é competente o Foro da
Distrito Federal.

9~
Endareço: SCN Quadra 02 Rlocn ~~, 7.° .4udar, Sutas 203/20! Ed. Corporate Finuucial Center, Brasília-1_)F - CEP: 7n712-900 Telefone: (G I) ?020-9315

..
<:.
~:~-;
-; -

~~
..,. .._ _~:..._._........_.

j~r;+ .

_

~~~ .~~1t ^y +~~~_
~, 4,h 2..'.~.w

FUNPRESP
FDRDRFÈIO DEPREVIDÈHf.IR f.DMPEEMENTRR
DD SERVIODR PÚ3EICD FEDERRE

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustada e contratado, é lavrada
o presente contrato, de acordo com o art. 60, da Lei n° 8.666/1993, o qual, depois de lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo identificadas.

Brasília, d ~¡ de junho de 2014.

Pela CONTRATAPRTE

1\~~ ~~ ~
RICARDO P A PINHEIRO

~
r̀~n
UGENIA BOSSI FRAGA

`.J

Pela CONTRATADA

FERNANDO EXCE

TESTEMUNHAS:

C~
Nome: 'obe Y~l c a o n d de
C.I. n°:~ 130.89 -LM__--_-~
CPF n°: 099.533.531-15

~

~ ~-

Nome: Crislene Veronica Bertti
CPF: 311.197.978-45
Identidade: 28.147.858-2
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