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TERMO DE CONTRATO N° 18/2014
PROCESSO N° 000031/2014
CONTRATO DE PRESTAcA0 DE SERVIcOS DE
AUDITORIA DE SISTEMA ELEITORAL QUE
ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAcA0 DE
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR
PCJBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO —
FUNPRESP-EXE E A EMPRESA THE PERFECT
LINK - ASSESSORIA, CONSULTORIA,
AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA.

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,
CEP: 70712-900, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.312.597/0001-02, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado por sua Diretora de Administragao, Sra. EUGENIA
BOSSI FRAGA, brasileira, casada, portadora do RG n° M-2.509.687 e do CPF n°
645.372.346-87, cargo para o qual foi nomeada por meio da Resolugao do Conselho
Deliberativo n° 03/2012 de 13 de dezembro de 2012, e por seu Gerente de Patrim6nio e
Logistica, Sr. ROBERTO MACHADO TRINDADE, brasileiro, casado, portador do RG n°
130.896 — SSP/MS e do CPF n° 099.533.531-15, cargo para o qual foi nomeado por meio da
Portaria/Funpresp-Exe/Dirad n° 19 de 16 de maio de 2013 e na forma da competencia
contida no anexo I da politica de alcadas, aprovada pela resolugao CD/Funpresp-exe n°
33/2014 de 30 de junho de 2014, e de outro lado a empresa THE PERFECT LINK ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF
sob o n'.01.912.699/0001-29, estabelecida no Rua Lopes Chaves, 471, Barra Funda — Sao
Paulo-SP doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.
FERNANDO DE PINHO BARREIRA, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de ldentidade
n° 20.293.447-0, expedida pela SSP/SP e do CPF n° 113.493.148-46, residente e
domiciliado ern Sao Paulo/SP, resolvem celebrar o presente Contrato, ern conformidade
corn o que consta do Processo Adnninistrativo n° 000031/2014, na Instrucao Normativa
SLTI/MP no 02/2008, e no inciso ll do art. 24 da Lei n° 8.666/1993, nas demais legislacoes
correlatas e mediante as clausulas e condicoes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Prestacao de servicos de auditoria quanto a utilizacao e operacao de sistema eletrOnico de
votacao pela Internet e de apuragao dos votos, a ser utilizado nas eleicoes da Funpresp-Exe
para escolha dos representantes dos participantes e assistidos no Conselho Deliberativo, no
Conselho Fiscal e nos Comites de Assessoramento Tecnico dos Planos de Beneficios
ExecPrev e LegisPrev, corn seus respectivos suplentes. Paragrafo Unica - Integrann este
contrato, independente de sua transcricao o Projeto Basic°, anexo I deste instrumento e a
Proposta da CONTRATADA.
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CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR DO CONTRATO
A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor global de R$ 7.900,00(sete mil e
novecentos reais), para a prestagao dos servigos, objeto desta contratagao, conforme
quadro abaixo:
Item

Descrigao

1

Auditoria da primeira eleigao da
FUNPRESP

1

2

Auditoria da segunda eleigao
da FUNPRESP

1

Prego
Unitario

Prego Total

Unid.

R$ 7.800,00

R$ 7.800,00

Unid.

R$ 100,00

R$ 100,00

Quant. Unid.

Preco Total

R$ 7.900,00

Paragrafo primeiro - Quaisquer tributos, encargos, custos e despesas diretas ou indiretas,
omitidas da proposta da CONTRATADA ou incorretamente cotadas, serao consideradas
como inclusas nos pregos, nao sendo considerados pleitos de acrescimo a esse ou a
qualquer titulo, devendo serem prestados os servigos sem onus adicional
CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA — DA DESPESA
A despesa corn a execugao dos servigos, de que trata o objeto, correra a conta do Plano de
Gestao Administrativa — PGA da CONTRATANTE — considerando o exercicio de 2014.

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA
0 prazo de vigOncia deste contrato sera de 03 (tr8s) meses, a contar da data de sua
assinatura, corn eficacia apOs a publicagao do seu extrato no Diario Oficial da Uniao.
Paragrafo primeiro — 0 prazo de vigencia da contratagao, quanto aos servigos nao
continuos, deve ficar adstrito a vigencia do respectivo credit° orgamentario, nos termos do
artigo 57, caput, da Lei n° 8.666/1993, bem como a Orientagao Normativa da AGU n°
39/2011.
Paragrafo segundo - 0 inicio da execugao do objeto do contrato dar-se-a na forma da
Clausula Oitava deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA CONTRATUAL
Pela natureza dos servigos, considerando a sua execugao por prazo certo e improrrogavel, a
CONTRATANTE resolve dispensar a exigencia de prestagao de garantia nos termos do art.
56 da Lei n° 8.666/93.
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CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obrigar-se a a:
a) Executar os servigos descritos no Projeto Basica, observando as especificagoes,
quantidades e prazos.
b) 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, contribuigoes de qualquer natureza ou especie e
quaisquer outras despesas necessarias a perfeita execugao dos servigos contratados.
C) Aceitar, a criteria do CONTRATANTE, no todo ou em parte, a rejeigao de dos servigos
prestados em desacordo corn o contratado ou corn a proposta vencedora.
d) Atender prontamente as demandas da CONTRATANTE, prestando os esclarecimentos
devidos e efetuando as corregOes e adequagoes nos produtos que se fizerem necessarias.
e) Comunicar, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade que verificar na
execugao dos servigos ou a iminencia de fatos que possam prejudicar sua execugao,
apresentando raz5es justificadoras, que serao objeto de apreciagao pela CONTRATANTE.
f) Manter, durante a vigencia do contrato, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao
exigidas nesta contratagao.
g) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizagao por parte da CONTRATANTE.
h) Substituir qualquer empregado que nao esteja executando os servigos a contento, ou
que, a juizo da CONTRATANTE, nao esteja se portando de forma adequada, devido
conduta prejudicial ou inconveniente.
i) Designar urn preposto responsavel pela execugao dos servigos, que sera a pessoa de
contato entre a CONTRATADA e a Fiscalizagao da CONTRATANTE.
j) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, os servigos em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes resultantes da execugao.
k) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, nao excluindo ou reduzindo
dessa responsabilidade a fiscalizagao ou o acompanhamento da Fundagao.
I) Abster-se, qualquer que seja a hip6tese, de veicular publicidade ou qualquer outra
informagao acerca das atividades executadas, sem previa autorizagao da CONTRATANTE.
m) Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, os servigos avengados.
n) Cientificar o gestor/fiscal do contrato, imediatamente e por escrito, a respeito de qualquer
anormalidade ou irregularidade verificada na execugao dos servigos, mantendo urn "diario
de ocorrencias" durante toda a prestagao dos servigos.
o) Manter o sigilo e a confidencialidade acerca das inforrnagoes obtidas quando da
execugao dos servigos.
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p) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo
corn os artigos 14 e 17 a 27 do C6digo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990),
ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar dos pagamentos devidos a
CONTRATADA o valor correspondente aos danos sofridos.
q) Efetuar a entrega do objeto, conforme especificado, no prazo e local fixados.
r) Utilizar empregados habilitados e corn conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, em conformidade corn as normas e determinagOes em vigor.
s) Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relagao nominal dos empregados
que adentrarao as suas instalagoes para a execugao do servigo.
u) Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuigao chiel de
toda a mao de obra disponibilizada para atuar nas instalagoes da CONTRATANTE.
v) Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da
CONTRATANTE, inclusive as de seguranga.
w) Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagao do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
x) Arcar corn o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatorio para o atendimento ao objeto, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666/1993.

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGAgOES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obrigar-se a a:
a) Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato, por urn representante especialmente
designado, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro prOprio as
falhas detectadas, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/1993.
b) Proporcionar a CONTRATADA todas as facilidades para a adequada prestagao dos
servigos.
c) Rejeitar, no todo ou em parte, o servigo entregue em desacordo corn as especificagOes.
d) Atestar a nota fiscal/fatura correspondente, ap6s realizar rigorosa conferencia das
caracteristicas dos servigos.
e) Efetuar o pagamento no prego e condigOes pactuadas.
f) Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeigOes, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substiturdo, reparado ou corrigido.
g) Efetuar as retengoes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal/fatura fornecida pela
CONTRATADA.
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h) Dar conhecimento formal a CONTRATADA do Gestor/Fiscal responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacao do contrato.

CLAUSULA OITAVA - DOS SERVICOS
0 inicio da execucao dos servicos ocorrera em ate 10 dias ap6s assinatura do contrato,
quando sera elaborado Plano de Trabalho conjunto, que observara o Cronograma de
Eleicao definido pela Comissao Eleitoral da FUNPRESP-EXE. compreendendo o seguinte:

DAS ESPECIFICAgOES DOS SERVIPOS
1.

Avaliacao do ambiente tecnolOgico

1.1

Avaliacao dos pontos de controles estabelecidos pelo fornecedor do SISTEMA:
a) Seguranca e controles de acesso fisico e logic° (rede, programas, banco de
dados, local fisico e plataforma de execucao do SISTEMA);
b) controles de perils de usuario, log de acesso, log de transacao e trilhas de
auditoria;
c)

estrutura organizacional do fornecedor;

d)

controle das modificacoes no SISTEMA (cOdigo-fonte e controle de versifies);

e) infraestrutura utilizada para recepcao dos votos pela Internet;
f)

procedimentos de continuidade e contingencia;

g)

controles sobre entrada e saida de dados;

h) controle sobre interfaces;
i)

controles sobre o adequado processamento de dados;

j)

controle sobre dados rejeitados ou pendentes de analise;

k) interfaces e procedimentos necessarios para integracao corn sistemas da
Funpresp-exe.
1.1. Quanto ao SISTEMA, sera) avaliados:
a)

Confidencialidade do voto;

b) unicidade do voto;
c)

totalizacao de votos e votantes;

d) integridade e fidelidade das informacOes geradas (programas, seguranca do
annbiente, votos, totalizacoes e votantes);
e) interfaces e procedimentos necessarios corn sistennas da Funpresp-exe.
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1.2.

Devera ser emitido relatOrio corn avaliacao dos resultados e conclusOes, de carater
opinativo, que podera ser utilizado como recomendacao pela Funpresp-Exe e pelo
fornecedor do SISTEMA.

1.3. Acompanhamento do procedimento de votacao
1.3.1. Realizar acompanhamento do procedimento de lacracao lOgica do SISTEMA,
imediatamente antes do inicio do period° das eleicoes, bem como emissao de
"zeresima".
1.3.2. Realizar acompanhamento durante o periodo de votacao, por meio de identificagao
peri6dica dos atributos dos arquivos envolvidos e logs/trilhas de auditoria fornecidos
pelo SISTEMA do fornecedor. Seu conteildo sera definido em conjunto corn o
fornecedor do SISTEMA, considerando-se eventos como de interrupgao, de
manutencao, de intervencoes no banco de dados e quantidade de votantes e
estatisticas.
1.4. Acompanhamento do procedimento de apuracao
1.4.1. Realizar acompanhamento da apuracao dos votos ao termino do periodo de
eleicao, mediante verificacao da integridade das bases de dados e realizacao de
procedimentos necessarios a analise das trilhas de auditoria do SISTEMA, visando
garantir o resultado das eleicoes.
1.4.2. Preferencialmente, o acompanhamento sera realizado mediante presenca do
auditor no local de divulgacao dos resultados, em Brasilia, e nas instalacoes do
fornecedor do SISTEMA.
1.5.

Emiss5o de relatOrio/parecer

1.5.1. Geraceo de relatOrio/parecer, de carater opinativo, das atividades realizadas nos
itens 6.1, 6.2 e 6.3 do projeto basic° que descreve os procedimentos adotados, a
avaliacao dos resultados alcancados, a confirmacao dos pontos observados, a
consolidacao das conclusOes, elaboracao de recomendacoes para futuras eleicoes
e avaliacao opinativa quanto a lisura e transparencia verificadas.
2. DA ExEcucAo DOS SERVICOS E DA ESTRUTURA FiSICA
2.1

Os servicos necessarios a perfeita execucao do objeto deste Termo de Referencia
sera° realizados no ambiente do fornecedor do SISTEMA e da Funpresp-Exe,
sempre que necessario, podendo o fornecedor estar localizado em qualquer ponto
do territ6rio nacional.

2.1.1.Caso se verifique que a Realizacao da Primeira Eleicao nao tenha atingido o
quorum minim° previsto no Regulamento Eleitoral, nova eleicao devera ser
realizada. Neste caso as servicos as itens 6.2, 6.3, 6.4 do projeto basic°, sera°
novamente realizados, assim como aqueles que se considerem necessarios no
subitem 6.1 do projeto basic°.
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2.1.2.0s servigos serao executados observando-se o Cronograma Eleitoral da FunprespExe, na forma da Clausula Oitava.
2.1.3.Para perfeita execugao dos servigos, e necessaria a presenga de auditor nas
atividades abaixo relacionadas:
a) condugao dos servigos previstos na clausula 6.1 do Projeto Basico, na sede do
fornecedor do SISTEMA;
b) condugao dos servigos previstos na clausula 6.2.1 do Projeto Basico, na sede
da Funpresp-Exe, considerando-se o inicio da primeira eleigao as 09:00hrs do
dia 29/10/2014;
c) condugao dos servigos previstos na clausula 6.3.1 do Projeto Basic°, na sede
da Funpresp-Exe, considerando-se o termino da primeira eleigao as 18:00hrs
do dia 31/10/2014;
2.1.4. Em caso de realizagao de segunda eleigao, sera necessaria novamente a presenga
de auditor nas atividades previstas nas alineas b e c da subclausula 7.1.4 do Projeto
Basico.

3. DO REGIME DE ExEcucAo DOS SERVIcOS
3.1. Os servigos sera() executados sob a forma de execugao indireta, no regime de
empreitada por prego global.

CLAUSULA NONA — DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA9A0
0 acompanhamento e a fiscalizagao da execugao do contrato consistem na verificagao da
conformidade da prestagao dos servigos e da alocagao dos recursos necessarios, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, devendo ser observado o disposto nos
artigos 58, inciso III, 66, 67 e 73 da Lei n° 8.666/1993.
Paragrafo primeiro - 0 representante da CONTRATANTE devera ter a experiencia
necessaria para o acompanhamento e controle da execugao dos servigos e do contrato.
Paragrafo segundo - 0 fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve
subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugao do
servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagao
contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se as limites de alteragao dos
valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/1993.
Paragrafo terceiro - A confornnidade do material a ser utilizado na execugao dos servigos
devera ser verificada juntamente cam o documento da CONTRATADA que contenha a
relagao detalhada dos mesmos, de acordo cam o estabelecido no Termo de Referencia e na
proposta, informando as respectivas quantidades e especificagoes tecnicas, tais coma:
marca, qualidade e forma de uso.
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Paragrafo quarto - 0 representante da CONTRATANTE devera pronnover 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 n° 8.666/1993.
Paragrafo quinto - 0 descumprimento total ou parcial das demais obrigagoes e
responsabilidades assumidas pela CONTRATADA ensejara a aplicagao de sangoes
administrativas previstas neste Contrato e na legislagao vigente, podendo culminar em
rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n° 8.666/1993.
Paragrafo sexto - 0 gestor/fiscal do contrato devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para corrigir ou
aplicar sangoes quando verificar urn vies continuo de desconformidade da prestagao do
servigo a qualidade exigida. No tocante as suas atribuigoes, pode, inclusive, culminar em
rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n° 8.666/1993.
Paragrafo setimo - A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por meio
de instrumentos de controle que compreendam a mensuragao dos seguintes aspectos:
a) Os resultados alcangados em relagao aos servigos, corn a verificagao dos prazos de
execugao e da qualidade demandada;
b) Os recursos humanos empregados, em fungao da quantidade e disponibilidade exigidas;
C) A adequagao dos servigos prestados a rotina de execugao estabelecida;
d) Verificar o cumprimento das demais obrigagoes decorrentes do contrato;
e) Consultar a regularidade fiscal da CONTRATADA.
Paragrafo oitavo - A fiscalizagao nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade ou resultante de
imperfeigoes tecnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorrencia desta, nao implica em corresponsabilidade da FUNPRESP-EXE.
Paragrafo nono - A CONTRATANTE sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em
parte os servigos prestados, se em desacordo corn o Projeto Basic°, devendo a
CONTRATADA refazer os servigos rejeitados sem onus adicionais.
Paragrafo quinto - Exigir a apresentagao, 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 Municipal de seu
domicilio ou sede;
d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF;

Edificio Corporate Financial Center - SCN - Quadra 02 — Bloco A — 2° Andar — Salas 203/204 — Brasilia - DF

FUNPRESP
CUPPLEMENIRR
:11cRU
till SE-P:IJ f2111.11:0 fEllERFIL
e) Regularidade fiscal, constatada por meio de consulta "on-line" ao Sistema de
em substituicao ao previsto nas
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF
alineas "a", "b", "c" e "d", ou na impossibilidade de acesso ao referido sistema, nnediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacao mencionada no art. 29 da Lei
8.666/93;
f) Regularidade trabalhista, constatada por meio de consulta ao site do Tribunal Superior do
Trabalho (TST).

CLAUSULA DECIMA - DO PAGAMENTO
O pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 10 (dez) dias Oteis, contados
da apresentacao da nota fiscal/fatura, contendo o detalhamento dos servicos executados e
os materiais empregados, por meio de ordem bancaria, para credit° em banco, agencia e
conta corrente indicados pela CONTRATADA.
Paragrafo primeiro - Os pagamentos decorrentes de despesas, cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/1993, deverao ser
efetuados no prazo de ate 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacao da nota
fiscal/fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666/1993. Caso seja possivel o
faturamento mediante nota fiscal eletronica, esta devera ser encaminhada a Gerencia de
Patrim6nio e Logistica da Funpresp-Exe, para o e-mail gerlog@funpresp.com.br.
Paragrafo segundo - 0 pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o "atesto"
pelo servidor competente, condicionado este ato a verificacao da conformidade da nota
fiscal/fatura apresentada em relacao aos servicos efetivamente prestados e aos materiais
empregados.
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 hip6tese, o prazo para pagamento iniciar-se-6
apOs 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 no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancoes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:
a) nao produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas ou nao as executou com 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.
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Paragrafo quinto - Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordem bancaria para pagamento.
Paragrafo sexto - Antes de cada pagamento a CONTRATADA, sera realizada consulta ao
SICAF para verificar a manutencao das condicoes de habilitacao exigidas para a
contratacao.
Paragrafo setimo - Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da
CONTRATADA, sera providenciada sua advertencia par 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 period°, a criteria da CONTRATANTE.
Paragrafo oitavo - Nao havendo regularizacao au sendo a defesa considerada
improcedente, a CONTRATANTE devera comunicar aos orgaos responsaveis pela
fiscalizaaao da regularidade fiscal quanta a inadimplencia da CONTRATADA, bem coma
quanta a existencia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados as 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, as pagamentos sera°
realizados normalmente, ate que se decida pela rescisao do contrato, caso a
CONTRATADA nao regularize sua situacao junto ao SICAF.
Paragrafo decimo primeiro - Exceto par motivo de economicidade, seguranca nacional au
outro interesse pOblico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
maxima autoridade da CONTRATANTE, sera rescindido o contrato em execuaao 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 regularmente optante pela Simples Nacional
nao sofrera a retencao tributaria quanta aos impostos e contribuiaoes abrangidos par aquele
regime. Na entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentaaao de comprovaaao, par
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido prevista na
referida Lei Complementar.
Paragrafo decimo quarto - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
CONTRATADA nao tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que
a taxa de compensaaao financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento
e o efetivo adinnplemento da parcela, e calculada mediante a aplicagao da seguinte fOrmula:
EM =IxNx VP, sendo:
EM = Encargos morat6rios;
N = NIL:liner° de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento/
VP = Valor da parcela a ser paga.
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I = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assinn apurado:
I = (TX)

I = (6/100)
365

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAgOES
Eventuais alteracOes contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei no 8.666/1993.
Paragrafo primeiro - A CONTRATADA e obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes
contratuais, os acrescimos ou supress6es que se fizerem necessarios, ate o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do presente instrumento.
Paragrafo segundo - As supressoes decorrentes de comum acordo entre as partes
poderao exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO REAJUSTE
0 preco contratado é fixo e irreajustavel.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS SANcOES ADMINISTRATIVAS
Aquele que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta deixar de entregar
documentacao ou apresentar docunnentagao falsa, 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, ficara impedido de licitar e contratar corn a
Uniao. Sera, inclusive, descredenciado no SICAF ou nos sistemas de cadastramento de
fornecedores, sem prejuizo das multas previstas neste contrato e das demais cominacoes
legais, sujeitando-se, conforme a gravidade das faltas cometidas em razao do
descumprimento total ou parcial das suas obrigacOes, as seguintes penalidades:
a) advertencia por escrito, quando praticar irregularidades de pequena monta, assim
entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos significativos para a CONTRATANTE.
b) multa:
b.1) de 1% (urn por cento) ao dia do valor do contrato, ate o limite de 10 (dez) dias,
totalizando 10% (dez por cento) do valor total do contrato;
b.2) 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;
b.3) nnulta compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecucao total do objeto.
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C) Suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimenta de contratar corn a
CONTRATANTE, par prazo nao superior a 2 (dais) anos.
d) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar corn a Administragao Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao
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 sangao aplicada corn base na alinea anterior.
Paragrafo primeiro - A sangao de declaragao de inidoneidade devera corresponder
competencia prescrita na Politica de Algadas da FUNPRESP-Exe, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo
a reabilitagao ser requerida apOs 2 (dais) anos de sua aplicagao.
Paragrafo segundo - As sangoes previstas neste instrumento sao independentes entre Si,
podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuizo de outras
medidas cabiveis.
Paragrafo terceiro - A multa devera ser recolhida no prazo maxima de 10 (dez) dias
corridos, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela CONTRATANTE.
Paragrafo quarto - A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
CONTRATANTE. Havendo, ainda, alguma diferenga remanescente, o valor sera cobrado
administrativamente, podendo, inclusive, ser cobrada judicialmente.
Paragrafo quinto - Nao sera aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execugao
dos servigos advir de caso fortuito ou motivo de forga maior.
Paragrafo sexto - As sangoes previstas nas alineas "c" e "d" do caput poderao tambem ser
aplicadas as empresas ou aos profissionais que em razao do presente contrato:
a) Tenham sofrido condenagao definitiva par praticarem fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
b) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar as objetivos deste contrato; e
c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a CONTRATANTE em virtude de
atos ilicitos praticados.
Paragrafo setimo - A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-6 em
processo administrativo que assegurara o contradit6rio 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 autoridade competente, na aplicagao das sangOes, levara em
consideragao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem coma o
dano causado a CONTRATANTE, observado o principio da proporcionalidade.
Paragrafo nono - As penalidades aplicadas sera° obrigatoriarnente registradas no SICAF,
sem prejuizo das demais cominagoes legais.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO
A inexecucao total ou parcial deste contrato enseja a sua rescis5o, conforme disposto nos
artigos 77 e 80 da Lei n° 8.666/1993.
Paragrafo primeiro — A rescisao deste contrato pode ser:
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 termo, desde que haja conveniencia
para a CONTRATANTE; ou
c) judicial, nos termos da legislacao vigente sobre a materia.
Paragrafo segundo — A rescisao administrativa ou amigavel deve ser precedida de
autorizacao escrita e fundamentada da autoridade competente.
Paragrafo terceiro — Os casos de rescisao contratual devem ser formalmente motivados
nos autos do processo, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS VEDAcOES
E vedado a CONTRATADA:
I - caucionar ou utilizar este instrumento para qualquer operacao financeira;
II - interromper a execuc5o do objeto contratual sob alegacao de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA FUNDAMENTAcA0 LEGAL
0 presente contrato enquadra-se no inciso ll do art. 24 da Lei n° 8.666/1993 e, no que
couber, na Lei no 8.078/1990 — C6digo de Defesa do Consumidor vinculando-se aos
termos dos anexos constantes do processo n° 000031/2014, bem corn° ao Projeto Basico e
a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos ou situacties nao explicitadas nas clausulas deste Instrumento sera()
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas na Lei no 8.666/1993 e
suas alteracoes posteriores, demais regulamentos e normas administrativas federais que
fazem parte integrante deste contrato, independentemente de transcricao.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICAPAO
A publicacao do presente contrato devera ser providenciada pela CONTRATANTE, em
extrato no Diana Oficial da Uniao, ate o 50 (quinto) dia (Ail do mes seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo maxima de ate 20 (vinte) dias, na forma prevista no
paragrafo unico do artigo 61 da Lei n° 8.666/1993.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO
Fica eleito o foro do Distrito Federal com exclusao de qualquer outro, par mais privilegiado
que seja, para dirimir quaisquer questOes oriundas do presente instrumento contratual.
E para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, e lavrado o
presente termo de contrato, em 02 (duas) vias, de igual tear e forma, cujo extrato fica
registrado no Livro Especial da CONTRATANTE, de acordo com o artigo 60 da Lei n°
8.666/1993, o qual, depois de lido, e assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo
nomeadas.

Brasilia/DF, 22 de setembro de 2014

PELA CONTRATANTE

EU ENIA BOSSI FRAGA

PELA CONTRATADA

ERNANDO DE PIN 0 BARREIRA

R BERTO ACHADO TRINDADE

Testemunhas:

&omit

TO, Cusiul;if

C,UILA121,16 9-090) tAistsft WOO
RG n° `1")-.111-4q2,_, S'Dsice,

Nome: -1:6/4
REG no: p,_
L
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ANEXO I - DO CONTRATO
PROJETO BASICO

1.

DO OBJETO

1.1

Prestagao de servigos de auditoria quanta a utilizagao e operagao de sistema
eletronico de votagao pela Internet e de apuragao dos votos, a ser utilizado nas
eleigOes da Funpresp-Exe para escolha dos representantes dos participantes e
assistidos no Conselho Deliberativo, no Conselho Fiscal e nos Comites de
Assessoramento Tecnico dos Pianos de Beneficios ExecPrey e LegisPrev, corn seus
respectivos suplentes.

2.

DA JUSTIFICATIVA

2.1.

A Funpresp-Exe teve sua criagao autorizada pela Lei 12.618/2012 (30/04/2012),
efetivada pelo Decreto 7.808/2012 (20/09/2012), corn a finalidade de administrar e
executar pianos de beneficios de carater previdenciario complementar para as
servidores pUblicos titulares de cargo efetivo do Fader Executivo da Uniao, suas
autarquias e fundagOes. For convanio de adesao, tern tambem o Fader Legislativo a
qualidade de patrocinador de piano de beneficios prOprio administrado pela
Funpresp-Exe.

2.2.

A mesma lei 12.618/2012, ern seu art. 23, paragrafo Crnico, impoe que a cada dais
anos realizem-se eleigoes entre as participantes e assistidos, para a escolha dos
seus representantes nos conselhos das entidades administradoras dos fundos de
previdencia.

2.3. No estatuto da Funpresp-Exe, disponivel em www.funpresp.com.br, foram previstas
as eleigoes de parte dos nnennbros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal,
bem coma dos membros dos Comitas de Assessorannento Tecnico (Pianos de
Beneficios ExecPrey e LegisPrev), conforme art. 19, §5°, e art. 20, § 1°.
2.4.

Diante disto, o atual Conselho Deliberativo aprovou o Regulamento Eleitoral,
disponivel em www.funpresp.com.br, que disciplina o processo de eleigao direta dos
representantes dos participantes e assistidos e seus respectivos suplentes.

2.5.

Neste regulamento, esta previsto no art. 6, § 1°, inciso IV, a utilizagao de sistema
eletrOnico de votagao pela Internet e de apuragao dos votos.

2.6.

Par meio do pregao eletronico N° 09/2014, disponivel em www.funpresp.com.br, a
Funpresp-Exe realizara a contratagao de servigo para utilizagao do referido sistema.

2.7.

Assim, expostos este motivos, resta necessaria a presente contratagao para a
realizagao de auditoria do sistema eletronico de votagao e de apuragao de votos,
denominado neste Projeto Basica par SISTEMA, que sera utilizado nas eleigoes da
Funpresp-Exe, objetivando a lisura e transparencia do processo eleitoral.

Ot
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3. DA cussincApiko DOS sERvicos
3.1.

0 objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de servigos comuns, de que
trata a Lei n° 10.520/02, por possuir padrOes de desempenho e caracteristicas
facilmente encontradas no mercado, conforme preceitua o Decreto n° 5.450/2005,
podendo ainda ser contratado corn enquadramento no inciso II do art. 24 da Lei
8.666/93, a depender da pesquisa de pregos.

4. DOS SERVIcOS DEMANDADOS
4.1.

0 objeto da contratagao compreende a execugao dos servigos a seguir relacionados,
quanta ao SISTEMA a ser utilizado pela Funpresp-Exe:
a) Avaliagao do ambiente tecnolOgico;
b) Acompanhamento do procedimento de votagao;
c)

Acompanhamento do procedimento de apuragao;

d) Emissao de relatorio/parecer.
4.2.

A execugao dos servigos, objeto deste Projeto Basico, observara, no que couber, as
disposigoes do Regulamento Eleitoral e do Cronograma da Eleigao, disponiveis em
www.funpresp.com.br.

4.3.

0 Regulamento Eleitoral preve a eleigao de 3 (tres) chapas:
a) Uma chapa, connposta por membros e suplentes do Conselho Deliberativo e
Fiscal, que recebera votos de participantes e assistidos do Plano de Beneficios
do Poder Executivo e do Plano de Beneficios do Poder Legislativo;
b) Uma chapa, composta por membros e suplementes do Comite de
Assessoramento Tecnico do Poder Executivo, que recebera votos somente de
participantes e assistidos do Plano de Beneficios do Poder Executivo;
c)

Uma chapa, composta por membros e suplementes do Comite de
Assessoramento Tecnico do Poder Legislativo, que recebera votos somente de
participantes e assistidos do Plano de Beneficios do Poder Legislativo.

5. DA FORMA DE ExEcucAo DOS SERVIcOS
5.1.

Os servigos serao executados uma Unica vez, corn objetivo de atender as
especificagOes contidas neste Projeto Basic°.

6. DAS ESPECIFICAgOES DOS SERVIcOS
6.1. Avaliagao do ambiente tecnologico
6.1.1. Avaliagao dos pontos de controles estabelecidos pelo fornecedor do SISTEMA:
I) Seguranga e controles de acesso fisico e logic() (rede, programas, banco de
dados, local fisico e plataforma de execugao do SISTEMA);
m) controles de perfis de usuario, log de acesso, log de transagao e trilhas de
auditoria;
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n) estrutura organizacional do fornecedor;
o) controle das modificacoes no SISTEMA (codigo-fonte e controle de versdes);
p) infraestrutura utilizada para recepgao dos votos pela Internet;
q)

procedimentos de continuidade e contingencia;

r)

controles sobre entrada e safda de dados;

s)

controle sobre interfaces;

t)

controles sobre o adequado processannento de dados;

u) controle sobre dados rejeitados ou pendentes de analise;
v)

interfaces e procedimentos necessarios para integracao corn sistemas da
Funpresp-exe.

6.1.2. Quanto ao SISTEMA, serao avaliados:
f)Confidencialidade do voto;
g) unicidade do voto;
h) totalizacao de votos e votantes;
i)

integridade e fidelidade das informagoes geradas (programas, seguranca do
ambiente, votos, totalizacoes e votantes);
interfaces e procedimentos necessarios corn sistemas da Funpresp-exe.

6.1.3. Devera ser emitido relatOrio corn avaliacao dos resultados e conclusOes, de carater
opinativo, que podera ser utilizado como recomendacao pela Funpresp-Exe e pelo
fornecedor do SISTEMA.

6.2. Acompanhamento do procedimento de votagdo
6.2.1. Realizar acompanhamento do procedimento de lacracao lOgica do SISTEMA,
innediatamente antes do infcio do perfodo das eleiooes, bem como emissao de
"ze re s i ma".
6.2.2. Realizar acompanhamento durante o period° de votacao, por meio de identificacao
periOdica dos atributos dos arquivos envolvidos e logs/trilhas de auditoria fornecidos
pelo SISTEMA do fornecedor. Seu canter:Ida sera definido em conjunto corn o
fornecedor do SISTEMA, considerando-se eventos como de interrupcao, de
manutencao, de intervencoes no banco de dados e quantidade de votantes e
estatisticas.
6.3.

Acompanhamento do procedimento de apuracao

6.3.1. Realizar acompanhamento da apuracao dos votos ao termino do period° de eleicao,
mediante verificagao da integridade das bases de dados e realizacao de
procedimentos necessarios a analise das trilhas de auditoria do SISTEMA, viSando
garantir o resultado das eleicOes.
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6.3.2. Preferencialmente, o acompanhamento sera realizado mediante presenca do auditor
no local de divulgacao dos resultados, em Brasilia, e nas instalacoes do fornecedor
do SISTEMA.
6.4.

Emissao de relatorio/parecer

6.4.1. Geracao de relatOrio/parecer, de carater opinativo, das atividades realizadas nas
clausulas 6.1, 6.2 e 6.3, que descreva os procedimentos adotados, a avaliacao dos
resultados alcancados, a confirmacao dos pontos observados, a consolidacao das
conclusoes, elaboracao de recomendagOes para futuras eleicoes e avaliacao
opinativa quanta a lisura e transparencia verificadas.
7. DA EXECUcA0 DOS SERVIcOS E DA ESTRUTURA FiSICA
7.1.1. Os servicos necessarios a perfeita execucao do objeto deste Projeto Basico sera°
realizados no ambiente do fornecedor do SISTEMA e da Funpresp-Exe, sempre que
necessario, podendo o fornecedor estar localizado em qualquer ponto do territ6rio
nacional.
7.1.2. Caso se verifique que a Realizacao da Primeira Eleicao nao tenha atingido o quorum
minima previsto no Regulamento Eleitoral, nova eleicao devera ser realizada. Neste
caso as servicos das clausulas 6.2, 6.3, 6.4 sera° novannente realizados, assim
coma aqueles que se considerem necessarios nas subclausulas da clausula 6.1.
7.1.3. Os servicos sera° executados observando-se o Cronograma Eleitoral da FunprespExe.
7.1.4. Para perfeita execucao dos servicos, é necessaria a presenca de auditor nas
atividades abaixo relacionadas:
d) conducao dos servicos previstos na clausula 6.1, na sede do fornecedor do
SISTEMA;
e) conducao dos servicos previstos na clausula 6.2.1, na sede da Funpresp-Exe,
considerando-se o inicio da primeira eleicao as 09:00hrs do dia 29/10/2014;
f)

conducao dos servicos previstos na clausula 6.3.1, na sede da Funpresp-Exe,
considerando-se o termino da primeira eleicao as 18:00hrs do dia 31/10/2014;

7.1.5. Em caso de realizacao de segunda eleicao, sera necessaria novamente a presenca
de auditor nas atividades previstas nas alineas b e c da subclausula 7.1.4.
8. DA QUALIFICA00 TECNICA DA LICITANTE
8.1. As empresas, REGISTRADAS OU NAO NO SICAF, deverao comprovar a
qualificacao tecnica, confornne abaixo:
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8.1.1. Apresentacao de atestado(s) de capacidade tecnica, expedidos por pessoa(s)
juridica(s) de direito pOblico ou privado, compatIvel(eis) em caracteristicas,
quantidades e prazos corn o objeto da licitacao, que comprove(m) a experiencia da
empresa na realizacao de auditoria em sistema eletrOnico de votacao pela Internet e
de apuracao de votos, sistema este utilizado em processo de eleicao de
representantes de participantes, associados e congeneres para Conselhos
Deliberativo, Fiscal e correlatos, corn populagao votante de, no minima, 2.500
eleitores;
8.1.2. Declaragao da licitante de que possui suporte administrativo, aparelhamento e
condicOes adequadas, bem assim pessoal qualificado, disponivel para a execucao
do objeto desta licitacao.
9. DA VIGENCIA DO CONTRATO
9.1.

0 prazo de vigencia do contrato sera de 3 (tres) meses a contar da data de sua
assinatura.

10.DA GARANTIA CONTRATUAL
10.1. Tendo em vista o servico ser de pequena monta, este dispensada a utilizacao de
garantia contratual.
11.DA D0TAgA0 ORgAMENTARIA
11.1. As despesas decorrentes da contratacao correrao a conta dos recursos constantes
do Plano de Geste() Administrativa - PGA da FUNPRESP, do ano de 2014.
12.00 PREgO
12.1. 0 preco devera prever todos as custos e despesas diretas ou indiretas relacionadas
corn a prestacao de servicos do objeto deste Projeto Basic°, tais como: remuneracao
de pessoal, encargos trabalhistas, alimentac5o, transportes, tributos, dentre outras.
12.2. 0 preco do contrato tera por referencial maxima o Anexo I deste Projeto Basico a ser
utilizada no processo licitatOrio.
12.3. 0 prego do contrato corresponde a Proposta da CONTRATADA, conforme Anexo I
deste Projeto Basic°, e compreende todos os servicos deste Projeto Basica
13. DOS PRAZOS DE EXECUO0 DOS SERVIgOS
13.1. Em ate 10 dias ap6s assinatura do contrato, sera elaborado Plano de Trabalho
conjunto, que observara o Cronograma de Eleicao definido pela Comissao Eleitoral
da FUNPRESP.
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14. DA AVALIACAO DA QUALIDADE E ACEITE DOS SERVIgOS
14.1. A CONTRATADA obrigar-se-6 a entregar os servicos estritamente de acordo corn as
especificacoes constantes deste Projeto Basica, responsabilizando-se pelo
refazimento total ou parcial, na hip6tese de se constatar defeitos na execucao ou
estiver em desacordo corn as especificacoes adotadas. 0 Fiscal deve, neste caso,
comunicar formalnnente a Gerencia de PatrimOnio e Logistica da FUNPRESP,
quaisquer ocorrencias quanta a execucao dos servicos, para anotacao e adocao das
medidas cabiveis.
15.DAS OBRIGAgOES DA CONTRATADA
a) Executar os serviaos descritos no Projeto Basica, observando as especificagOes,
quantidades e prazos.
b) Responsabilizar-se por todas as despesas corn material, mao-de-obra, acidentes
de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, transportes,
materials, seguros operacionais, taxas, tributos, contribuiaoes de qualquer natureza
ou especie e quaisquer outras despesas necessarias a perfeita execucao dos
servicos contratados.
c) Aceitar, a criteria do CONTRATANTE, no todo ou em parte, a rejeicao de
equipamentos/materiais entregues em desacordo corn o contratado ou corn a
proposta vencedora.
d) Atender prontamente as demandas da CONTRATANTE, prestando os
esclarecimentos devidos e efetuando as correcOes e adequacoes nos produtos que
se fizerem necessarias.
e) Comunicar, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade que verificar na
execucao dos serviaos ou a 'miner-Ida de fatos que possam prejudicar sua execucao,
apresentando razoes justificadoras, que sera° objeto de apreciagao pela
CONTRATANTE.
f) Manter, durante a vigoncia do contrato, todas as condiaoes de habilitagao e
qualificagao exigidas nesta contratagao.
g) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizacao por parte da CONTRATANTE.
h) Substituir qualquer empregado que nao esteja executando os servicos a contento,
ou que, a juizo da CONTRATANTE, nao esteja se portando de forma adequada,
devido a conduta prejudicial ou inconveniente.
i) Designar urn preposto responsavel pela execucao dos servicos, que sera a pessoa
de contato entre a CONTRATADA e a Fiscalizaaao da CONTRATANTE.
j) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, os servicos
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execuaao.
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k) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, nao excluindo
ou reduzindo dessa responsabilidade a fiscalizagao ou o acompanhamento da
Fundagao.
I) Abster-se, qualquer que seja a hipOtese, de veicular publicidade ou qualquer outra
informagao acerca das atividades executadas, sem previa autorizagao da
CONTRATANTE.
m) Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, as servigos avengados.
n) Cientificar o gestor/fiscal do contrato, imediatamente e por escrito, a respeito de
qualquer anormalidade ou irregularidade verificada na execugao dos servigos,
mantendo urn "diario de ocorrencias" durante toda a prestagao dos servigos.
o) Manter o sigilo e a confidencialidade acerca das informagoes obtidas quando da
execugao dos servigos.
p) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de
acordo corn os artigos 14 e 17 a 27 do C6digo de Defesa do Consunnidor (Lei n°
8.078/1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar dos pagamentos
devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.
q) Efetuar a entrega do objeto, conforme especificado, prazo e local fixados,
acompanhado da respectiva nota fiscal.
r) Utilizar empregados habilitados e corn conhecimentos basicos dos servigos a
serem executados, em conformidade corn as normas e determinagOes em vigor.
s) Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relagao nominal dos
empregados que adentrarao nas suas instalagoes para a execugao do servigo.
U) Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminals e distribuigao
cfvel de toda a mao de obra disponibilizada para atuar nas instalagOes do Orgao.
v) lnstruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da
CONTRATANTE, inclusive as de seguranga.
w) Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condigao de aprendiz para as maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.
x) Arcar corn o onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento ao objeto,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da
Lei n° 8.666/1993.
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16. DAS OBRIGAcOES DA CONTRATANTE
a) Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato, por urn representante
especialmente designado, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando ern
registro prOprio as falhas detectadas, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93.
b) Proporcionar a CONTRATADA todas as facilidades para a adequada prestagao
dos servigos.
c) Rejeitar, no todo ou em pane, o servigo entregue em desacordo corn as
especificagoes.
d) Atestar a nota fiscal/fatura correspondente, apos realizar rigorosa conferancia das
caracteristicas dos servigos.
e) Efetuar o pagannento no prego e condigoes pactuadas.
f) Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeigoes, falhas 01.1
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado
ou corrigido.
g) Efetuar as retengoes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal/fatura
fornecida pela CONTRATADA.
h) Dar conhecimento formal a CONTRATADA do Gestor e Fiscal responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagao do contrato.
17. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAgA0
17.1. 0 acompanhamento e a fiscalizagao da execugao do Contrato consistem-se na
verificagao da conformidade da prestagao dos servigos e da alocagao dos recursos
necessarios, de forma a assegurar o perfeito cunnprimento do contrato, devendo ser
observado o disposto nos artigos 58, inciso III, 66, 67 e 73 da Lei n° 8.666/1993.
17.2. 0 gestor/fiscal do contrato devera monitorar constantemente o nivel de qualidade
dos servigos para evitar prejuizos, devendo intervir para corrigir ou aplicar sangoes
quando verificar urn vies continuo de desconformidade da prestagao do servigo
qualidade exigida, no tocante a suas atribuigOes.
17.3. 0 responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagao devera ter a experiencia
necessaria para o acompanhamento e controle da execugao dos servigos e do
contrato, cuja incumbencia e monitorar constantemente o nivel de qualidade dos
servigos para evitar prejuizos, devendo intervir para corrigir ou aplicar sangties
quando verificar urn vies continuo de desconformidade da prestagao do servigo
qualidade exigida, no tocante as suas atribuigeies, podendo, inclusive, culminar em
rescisao contratual, confornne disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n° 8.666/1993.
17.4. A execugao do contrato devera ser aconnpanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle, que compreendam a mensuraga'o dos seguintes aspectos:
a) os resultados alcangados em relagao aos servigos, corn a verificagao dos prazo‘
de execugao 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 cunnprimento das demais obrigacoes decorrentes do contrato;
e) consultar a regularidade fiscal da CONTRATADA.
17.5. A fiscalizacao nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeigoes
tecnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorrencia desta, nao implica em corresponsabilidade da FUNPRESP.
17.6. A CONTRATANTE sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os
servicos prestados, se em desacordo com o Edital, devendo a CONTRATADA
refazer os servicos rejeitados sem Onus adicionais.
17.7. A assistencia da fiscalizacao da FUNPRESP, de nenhum modo dinninui ou altera a
responsabilidade da CONTRATADA, na prestacao dos servicos a serem executados.
17.8. Exigir a apresentacao juntamente corn a nota fiscal/fatura, dos documentos
relacionados abaixo para conferencia e posterior ateste:
a) Certidao Negativa de Debit° da Previdencia Social — CND;
b) Certidao Conjunta Negativa de Debitos relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativada 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 sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF - ou na impossibilidade de
acesso ao referido sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentacao mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93;
f) Certidao relativa a inexistencia de debitos trabalhistas extraida do sitio
http://www.tst.jus. bricertidao/.

17.9. 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 §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei N° 8.666/1993.
17.10. 0 descumprimento total ou parcial das demais obrigacOes e responsabilidades
assunnidas pela Contratada ensejara a aplicacao de sancoes administrativas,
previstas neste Projeto Basico e na legislageo vigente, podendo culminar em
rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei N° 8.666/1993.
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18. DAS SANgOES ADMINISTRATIVAS
Aguele que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta deixar de
entregar documentacao ou apresentar documentacao falsa, 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 conneter fraude fiscal, ficara impedido
de licitar e contratar corn a Uniao. Sera, inclusive, descredenciado no SICAF ou nos
sistemas de cadastramento de fornecedores, sem prejuizo das multas previstas
neste contrato e das demais cominacOes legais, sujeitando-se, conforme a gravidade
das faltas cometidas em razao do descumprimento total ou parcial das suas
obrigagoes, as seguintes penalidades:
b) advertencia por escrito, quando praticar irregularidades de pequena monta, assim
entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos significativos para a
CONTRATANTE.
c) multa:
c.1) de 1% (urn por cento) ao dia do valor do contrato, ate o limite de 10 (dez) dias,
totalizando 10% (dez por cento) do valor total do contrato;
c.2) 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.3) multa connpensatOria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecucao total do objeto.
d) Suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de contratar
corn a CONTRATANTE, por prazo nao superior a 2 (dois) anos.
e) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar corn a Administragao POblica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja
promovida a reabilitacao perante a pr6pria 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.
A sancao de declaragao de inidoneidade devera corresponder a competencia
prescrita na Politica de Alcadas da FUNPRESP-Exe, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista,
podendo a reabilitacao ser requerida ap6s 2 (dois) anos de sua aplicagao.
g) - As sancoes previstas neste instrumento sao independentes entre si, podendo ser
aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas
cabiveis.
h) - A multa devera ser recolhida no prazo maxim° de 10 (dez) dias corridos, a contar
da data do recebimento da comunicacao enviada pela CONTRATANTE.
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i) - A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
CONTRATANTE. Havendo, ainda, alguma diferenga remanescente, o valor sera
cobrado administrativamente, podendo, inclusive, ser cobrada judicialmente.
j) - Nao sera aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execugao dos
servigos advir de caso fortuito ou motivo de forga maior.
I) - As sangOes previstas nas alineas "c" e "d" do caput desta clausula poderao
tambern ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que em razao do presente
contrato:
i) Tenham sofrido condenag5o definitiva por praticarem fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
n) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos deste contrato; e
o) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a CONTRATANTE em
virtude de atos ilicitos praticados.
p) - A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-6 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.
q) - A autoridade competente, na aplicagao das sangoes, levara em consideragao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a CONTRATANTE, observado o principio da proporcionalidade.
r) - As penalidades aplicadas sera° obrigatoriamente registradas no SICAF, sem
prejuizo das demais cominagoes legais.
19. DO PAGAMENTO
19.1. 0 servigo sera pago em uma (mica parcela, ap6s honnologagao da primeira eleigao
ou, em caso de necessidade de realizagao da segunda eleigao, ap6s sua respectiva
homologagao.
19.2. 0 pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 10 (dez) dias Citeis
contados da apresentagao da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos
servigos executados e os materiais empregados, atraves de ordem bancaria, para
credit° em banco, agenda e conta corrente indicadas pela CONTRATADA.
19.3. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de
que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo
de ate 5 (cinco) dias
contados da data da apresentagao da Nota Fiscal/Fatura,
nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.
19.4. 0 pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo
servidor/empregado competente, condicionado este ato a verificagao da
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relagao aos servjgos
efetivamente prestados e aos materiais empregados.
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19.5. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
a contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagao da despesa, coma
par exempla, obrigacao financeira pendente, decorrente de penalidade innposta ou
inadimplencia, o pagamento ficara sobrestado ate que a CONTRATADA providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-6 ap6s a
comprovacao da regularizacao da situacao, nao acarretando qualquer Onus para a
Contratante.
19.6. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrucao Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008,
sera efetuada a retencao ou glosa do pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancoes cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:
19.6.1. nao produziu as resultados acordados;
19.6.2. deixou de executar as atividades CONTRATADAs, ou nao as executou com a
qualidade minima exigida;
19.6.3. deixou de utilizar as materials e recursos humanos exigidos para a execucao do
servico, ou utilizou-os corn qualidade ou quantidade inferior a demandada.
19.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar coma emitida a ordem
bancaria para pagamento.
19.8. Antes de cada pagamento a CONTRATADA, sera realizada consulta ao SICAF para
verificar a nnanutencao das condicoes de habilitacao exigidas no edital.
19.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da CONTRATADA,
sera providenciada sua advertencia, par 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 period°, a criteria da contratante.
19.10. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a
CONTRATANTE devera comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizacao da
regularidade fiscal quanta a inadinnplencia da CONTRATADA, bem coma quanta a
existencia de pagamento a ser efetuado, para que sejann acionados as meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus creditos.
19.11. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as nnedidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.
19.12. Havendo a efetiva execucao do objeto, as pagamentos sera° realizados
normalmente, ate que se decida pela rescisao do contrato, caso a CONTRATADA
nao regularize sua situagao junto ao SICAF.
19.13. Somente par motivo de economicidade, seguranaa nacional ou outro interesse
public° de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
autoridade maxima da CONTRATANTE, nao sera rescindido o contrato em execdcao
corn a CONTRATADA inadimplente no SICAF.
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19.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao
aplicavel.
19.14.1. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional nao sofrera a
retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicoes abrangidos par aquele
regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao de
comprovacao, par nneio de documento oficial, de que faz jus ao tratannento tributario
favorecido prevista na Lei Complementar n° 123/2006.
19.15.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensacao financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento
e o efetivo adimplemento da parcela, e calculada mediante a aplicacao da seguinte
formula:
EM =IxNx VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = NOmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = indica de compensagao financeira = 0,00016438, assinn apurado:
/—

(TX ÷- 100)
365

TX = Parcentuat da taxa anual = 6%
(6 +100)
365
I = 0,0001643

20. DO REAJUSTE
Sem correcao, irreajustavel.
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