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c'A CVM - Comissao de Valores MobiJiarios, Autarquia Federal vinculada ao
Minist6rio da Fazenda, com sede na Rua Sete de Setembro, III - 280 andar - Centro -
Rio de Janeiro-RJ (CEP 20.050-901), inscrita no CNPJ sob 0 nO29.507.878/0001-08,
neste ato representada, com base na delegayao de competencia conferida pela Portari-
a/CVMlPTE/n° 108, de 01 de novem bro de 2011, pela Superintendente Administrativo-
Financeira, Sra. Tania Cristina Lopes Ribeiro, doravante denominada CJIM, e JOSE
DE A M FERREIRA - ME, estabelecida na Av. Maues, 1127 A - Cachoeirinha-
Manaus/AM (CEP 69.065-070), inscrita no CNPJ sob 0 nO 12.077.453/0001-03, dora-
vante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Jose de Arimatea
Maciel Ferreira, tem justo e acordado 0 presente CONTRA TO, 0 qual se regeni pela
Lei nO 8.666/93, e suas alterayoes posteriores, pelas Instruyc3es Normativas da SL-
TI/MPOG nO02108, de 30/04/2008 (versao compilada) e nO02/10, de 11/10/2010, e pe-
las clausulas e condiyOes a seguir especificadas e do qual ficam fazendo parte para todos
os efeitos de direito, como se aqui transcritos fossem, os seguintes documentos:

a) Processo de Compras nORJ-2012-13265 - Edital de Pregao nO46/2012 e
seus Anexos;

b) Ata de Registro de Preyos nO04/2013;

c) Proposta da CONTRATADA, enviada por correlO eletr6nico em
06/03/2014 ;

d) Nota de Empenho - 2014NE800153

Clausula Primeira - DO OBJETO

1.1 0 presente CONTRA TO tem por objeto a contratayao de pessoa juridica
especializada na prestayao de serviyos profissionais de versao simples de
texto tecnico especifico do mercado de capitais/fmanceiro no idioma por-
tugues para 0 ingles, conforme especificayc3es constantes do Termo de
Referencia.

Clausula Segunda - DA ESPECIFICACAO DO SERVlCO

2.1 Versao simples para 0 ingles do seguinte documento no idioma portu-
gues:

• Planejamento Estrategico - Construindo a CJIM de 2023

- quantidade estimada de laudas: 85 (oitenta e cinco);
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- prazo para entrega: 30 (trinta) dias uteis.

2.2 Elaborayao, fomecimento e atualizayao autonoma ou em conjunto com a
CVM de Glossario de Termos Tecnicos a fun de padronizar as tradu-
yoes/versoes. Ao fmal do CONTRATO, 0 Glossario sera de propriedade
daCVM.

2.3 Os serviyos profissionais especializados de traduyoo e versao seriio exe-
cutados em conformidade com os expedientes normativos regulamenta-
dores da atividade (Junta Comercial), bem como em observancia as exi-
gencias da CVM.

Cl:iusula Terceira - DO PRECO

3.1 A CVM pagara a CONTRATADA, tomando como base a lauda, 0 valor
constante da seguinte tabela pelos serviyos efetivamente prestados:

Valor uni- Quant. esti- Valor total esti-

Servi~o Idiomas tario mada (lau- mado
(RS/lauda) das) (RS)

Versao sim- Portugues-
13,00 85 1.105,00

pies Ingles

Chiusula Quarta - DA LIQUIDACAO, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE

4.1 0 pagamento sera efetuado apos a realizayao de cada serviyo efetivamen-
te demandado pela CVM, em urn prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
contados da apresentayao da respectiva Nota FiscallFatura competente.

4.2 Ao fmal de cada mes, a CONTRATADA emitini re1atorio impresso a-
brangendo todos os serviyos para os quais foi dada conformidade no pe-
riodo, discriminando 0 regime de execuyao dos serviyos.

4.3 E vedada a inclusao em qualquer Nota Fiscal/Fatura de setviyos em an-
damento, em revisiio pela CONTRATADA ou em fase de conformidade
pela Unidade Requisitante.

4.4 Havendo erro na apresentayao da Nota FiscallFatura, ou circunstancia
que impeya a liquidayao da despesa, 0 pagamento ficara sobrestado ate
que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipo-
tese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a ap6s a comprovayao da regula-
rizayao da situayao, nao acarretando qualqueronus para a CVM.

4.5 0 pagamento somente sera autorizado depois de efetuado 0 "atesto" pelo
Fiscal designado pela CVM, nos termos do art. 67 da Lei nO8.666/93, e
servidor competente para liquidayiio e pagamento, condicionado este ato
a verificayao da conformidade da Nota FiscallFatura apresentada em re-
layao aos serviyos efetivamente prestados.
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4.6 Apos 0 "atesto" a Nota FiscallFatura sera liberada para a Gerencia de Li-
citay5es e Contratos (GAL) para fins de liquidayao da despesa e posterior
encaminhamento a Gerencia de Contabilidade e Finanyas (GAF) para pa-
gamento.

4.7 Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA antes de paga ou
compensada a multa que, porventura, lhe houver sido imposta (art. 86, §
3° da Lei nO8.666/93 c/c art. 9" da Lei nO10.520, de 17/07/02 e suas alte-
rayoes posteriores).

4.8 0 pagamento estara condicionado a situayao do fomecedor no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fomecedores - SICAF, nos termos do art.
3°, § 1° da IN. nO02/10, de 11/10/2010 da SLTIIMPOG, hem como a i-
nexistencia de debitos inadimplidos perante a Justiya do Trabalho, verifi-
cada por meio da Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT
(Lei 12.440, de 7 de julho de 2011).

4.9 Constatada a situayao de irregularidade da CONTRATADA, a mesma
sera notificada, por escrito, sem prejuizo do pagamento pelo fomecimen-
to ja prestado, para, num prazo exequivel fixado pela CVM, regularizar
tal situayoo ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de anulayao
da contratayao.

4.10 0 prazo para regu1arizayoo ou encaminhamento de defesa de que trata 0

item anterior podera ser prorrogado a criterio da CVM.

4.11 Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instruyoo Normativa SLTIIMPOG nO
02, de 2008, sera efetuada a retenyao ou glosa no pagamento, proporcio-
nal a irregularidade verificada, sem prejuizo das sanyOes cabiveis, caso se
constate que a CONTRATADA:

4.11.1 nao produziu os resultados acordados;

4.11.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou
com a qualidade minima exigida.

4.12 0 pagamento sera efetuado atraves de ordem bancana, para credito em
banco, agencia e conta-corrente indicados pela CONTRATADA.

4.13 Caso haja cancelamento de pedido de execuyao de algum serviyo, a
CVM pagara as laudas executadas ate a data da comunicayao formal a
CONTRATADA. Tais laudas deverao ser enviadas de imediato para a
CVM, para aferiyao do trabalho executado.

4.14 Sera considerada data do pagamento 0 dia em que constar como emitida
a ordem bancana.

4.15 Quando do pagamento sera efetuada a retenyao tributana prevista na le-
gis1ayao aplicavel.

4.16 A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional nao so-
frera a retenyoo tributana quanto aos impostos e contribuiyOes abrangidos
por aquele regime. No entanto, 0 pagamento ficara condicionado a apre-
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sentayao de comprovll9ao, por meio de documento oficial, de que faz jus
ao tratamento tributano favorecido previsto na referida Lei Comp1emen-
tar.

4.17 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRA-
TADA nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica conven-
cionado que os encargos morat6rios devidos pelo CVM, entre a data a-
cima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da Nota Fis-
callFatura, a serem incluidos em fatura propria, sao calculados por meio
da aplicayao da seguinte formula: EM=I x N x VP, onde:

EM = Encargos Morat6rios;

N= NWnero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do e-
fetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

1= Indice de compensayao financeira = 0,00016438, assim apurado:

4.18 Nao serao considerados os atrasos no pagamento pela CVM decorrentes
de caso fortuito ou forya maior, nos casos caracterizados como fato do
principe (afiio superior do estado, unilateral e imprevista, que impossibi-
Iita 0 cumprimento, ao menos temporiJrio, de um ou de todos os deveres
contratuais).

4.19 0 objeto do presente CONTRA TO sera fomecido pelo preyo ofertado na
proposta da CONTRA TADA, que sera fixo e irreajus tlivel, podendo,
contudo, ser revisto, observadas as prescriyOes contidas no art. 12, e seus
paragrafos, do Decreto n° 3.931/2011.

4.20 Os pfe90s ajustados devem levar em conta todas e quaisquer despesas iu-
cidentes no fomecimento do serviyo.

4.21 0 preyo ajustado tambem podera sofrer correyao desde que reste com-
provada a ocorrencia de quaisquer das hip6teses preYistas ria alinea «d",
do inciso II, do art. 65, da Lei nO8.666/93.

Clausula Quinta - DA DESTINACAO ORCAMENTARIA

5.1 As despesas correrao a conta da Natureza de Despesa 339039 - Program a
de Trabalho 04.122.2110.2000.0001, Nota de Empenho nO
2014NE800153.

Chiusula Sexta - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRA TADA se obriga a, alem das responsabilidades resultantes
da Lei 8.666/93:
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6.1.1 dar integral cumprimento as condiyoes e exigencias deste CON-
TRATO;

6.1.2 manter atualizado Glossano de Termos Tecnicos para cada idioma,
fomecendo a versao mais atual a CVM sempre que solicitada;

6.1.3 executar os serviyos de acordo com as normas de qualidade previs-
tas deste CONTRATO e no Termo de Referencia e de acordo com
as normas tecnicas em vigor;

6.1.4 no caso da devoluyao de serviyos, devera fazer a revisao em ate 2
(dois) dias uteis, sob pena de abertura de procedimento de apurayao
de falta contratual;

6.1.5 nos casos em que 0 serviyo tenha sido solicitado no regime de ur-
gencia defmido no Termo de Referencia, 0 prazo do item 6.1.4 fica
reduzido para 1 (um) dia uti!;

6.1.6 dispor de recursos humanos e materiais necessanos it perfeita exe-
cUyao dos trabalhos, especialmente no que diz respeito it especiali-
zayao em assuntos tecnicos relacionados com a area de atuayao da
CVM, cabendo-lhe assumir todo e qualquer onus referente a sala-
rios, horas extras ou adicionais e demais encargos sociais, relati-
vamente aos seus empregados e prepostos;

6.1.7 dispor de quadro de profissionais suficiente para 0 atendimento dos
serviyos sem interrupyao, seja por motivo de ferias, descanso se-
manal, licenya, falta ao serviyo, demissoo e outros;

6.1.8 substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sempre que exigi-
do, 0 profissional cuja atuayao ou comportamento sejam considera-
dos prejudiciais, inconvenientes ou insatisfat6rio em relayao its e-
xigencias da CVM, mantidas, em qualquer caso, as qualificayoes
exigidas no neste CONTRATO e no Termo de Referencia;

6.1.9 As razoes da substituiyao de que trata 0 item 6.1.8 serao devida-
mente motivadas pela CVM;

6.1.10 dar ciencia it CVM imediata e forma1mente, de qualquer anorma-
lidade que verificar na execuyao dos serviyos;

6.1.11 responsabilizar-se pelos danos causados it CVM ou a terceiros,
por culpa, dolo, negligencia ou imprudencia de seus empregados
e prepostos;

6.1.12 nao transferir a outrem, no todo ou em parte, as demandas recebi-
das, sem a previa e expressa anuencia da CVM;

6.1.13 manter, durante a vigencia do CONTRATO, todas as condic;:oes
de qualificayao exigidas na contratayao;

6.1.14 comprovar, a qualquer momento, 0 pagamento de tributos que in-
cidirem sobre a execuc;:aodos serviyos prestados;
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6.1.15 responsabilizar-se par todas as despesas com material, mao de 0-

bra e transportes, equipamentos auxiliares, seguros, taxas, tribu-
tos, incidencias fiscais e contribuiyoes de qualquer natureza ou
especie, encargos sociais - inclusive aqueles que vierem a ser cri-
ados, e quaisquer outros encargos necessanos it perfeita execuyao
do objeto deste CONTRA TO;

6.1.16 responsabilizar-se pela manutenyao da seguranya e do sigilo dos
documentos, materiais e informay6es originais ou traduzidas,
sendo vedada, sob qualquer hipOtese, sua reproduyao;

6.1.17 assumir a responsabilidade tecnica, civil e penal pelas traduyoes
produzidas por toda a equipe durante a vigencia do CONTRA-
TO;

6.1.18 manter-se it disposiyao da CVM para quaisquer eventualidades,
durante a vigencia do CONTRATO;

6.1.19 manter a qualificayao tecnica exigida, em caso de substituiyao dos
profissionais originariamente designados;

6.1.20 manter sigilo, nao reproduzindo, divulgando ou utilizando em be-
neficio proprio, ou de terceiros, sob pena de responsabilidade ci-
vil, penal e administrativa, todo e qualquer assunto de interesse da
CVM ou de terceiros de que tomar conhecimento em razao da
execuyao do objeto contratual;

6.1.21 acatar todas as orientayoes da CVM, sujeitando-se a mais ampla e
irrestrita fiscalizayao, prestando todos os esclarecimentos solici-
tados e atendendo as reclamayaes formuladas;

6.1.22 facilitar as ay6es do fiscal do CONTRATO, fomecendo inform a-
yoes ou promovendo acesso it documentayao dos serviyos em e-
xecuyao, atendendo prontamente its observayaes e exigencias por
ele apresentadas;

6.1.23 comunicar verbal e por escrito, imediatamente, ao Fiscal, todas as
ocorrencias anormais verificadas na execuyao dos serviyos, acres-
cendo todos os dados e circunstancias julgadas necessarias aos
esc1arecimentos dos fatos.

Clausula Setima - DAS OBRIGACOES DA CVM

7.1 Estabelecer rotinas para 0 cumprimento do objeto deste CONTRA TO.

7.2 Formalizar, par intermedio do Fiscal, a solicitayao de execuyao de priori-
dade.

7.3 Orientar a execuyao dos serviyos contratados, quanta aos criterios de pri-
oridade, qualidade e condiy5es de realizayao dos serviyos.
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7.4 Notificar por escrito a CONTRATADA acerca da ocorrencia de eventu-
ais imperfei~oes no curso da execu~oo dos servi~os, flXando prazo para
sua corre~ao.

7.5 Apresentar textos com boa qualidade de impressao, para que os servi~s
sejam desempenhados com maior precisao e fidedignidade.

7.6 Efetuar 0 pagamento na forma convencionada.

7.7 Rejeitar e devolver, no todo ou em parte, os servi~os executados confor-
me se segue:

7.7.1 com falhas de versao ou tradu~ao que comprometam a boa compre-
ensao do texto fmal;

7.7.2 com utiliza~ao de terminologia inadequada ou em desuso na lingua
para a qual 0 texto foi vertido ou traduzido;

7.7.3 com infringencia as normas de qualidade dos servi~s;

7.7.4 com outras impropriedades que imp~am a utiliza~ao do texto ver-
tido ou traduzido nos fms a que se destinava

7.8 discriminar os motivos da rejei~ao e exigir a sua corre~ao em ate 2 (dois)
dias uteis contados a partir da devoluyao formal do objeto, sendo esse
prazo reduzido para I (urn) dia util nos casos de urgencia.

Ciliusuia Oitava - DA FISCALIZACAO

8.1 A execu~ao dos servi~os sera fiscalizada pela servidora Celia Maria Sil-
va de Moraes Bittencourt, lotarla na gerencia de Projetos (GPE), caben-
do-lhe:

a) orientar a execu~ao dos servi~s contratados quanto aos crit6rios de
prioridade e condiyoes de realizayao dos serviyos;

b) emitir pareceres em todos os atos da empresa CONTRA TADA relati-
vos it execuyao do CONTRATO, em especial na aplicayao de san-
yoes, alter~oes, prorroga~oes e rescisao da contratayao; e

c) quaisquer outras atribuiyoes necesslirias ao bom desempenho dos ser-
VlYOS.

8.2 As faltas cometidas pela CONTRA TADA deverao ser devidamente re-
gistradas no Processo pelo Fiscal do CONTRA TO, que providenciara 0

envio de notificayoo it CONTRA TADA informando sobre a abertura de
prazo de defesa para a prestayao dos esclarecimentos necessanos. 0 Fis-
cal devera, ainda, propor ao Ordenador de Despesas a aplicayao de san-
yoes que entender cabiveis para a regulari~ao das faltas cometidas, nos
tennos do art. 67, parligrafo 2° e do art. 87 da lei nO8.666/93.

8.3 A fiscalizayao acima mencionada nao exclui nem reduz a responsabilida-
de da CONTRATADA, inclusive perante terceiros por qualquer irregu-
laridade.
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8.4 A fiscaliz~oo nao aceitani, sob nenhum pretexto, a transferencia de
qualquer responsabilidade da CONTRA TADA para outras entidades.

8.5 A CVM sera reservado 0 direito de rejeitar no todo ou em parte os servi-
yOSprestados, se em desacordo com 0 Edital, especific~oes do Termo de
Referencia e/ou deste CONTRATO, devendo a empresa refazer ou subs-
tituir as partes que apresentem defeitos, sem onus adicionais.

8.6 0 representante da CONTRATADA devera ter a experiencia necessaria
para 0 acompanhamento e controle da execuyao dos serviyos e do CON-
TRATO.

8.7 A verificayoo da adequayao da prestayao do serviyo devera ser realizada
com base nos criwrios previstos no Termo de Refemncia e neste CON-
TRATO.

8.8 0 representante da CONTRATADA devera promover 0 registro das 0-

correncias verificadas, adotando as providencias necessarias ao fiel cum-
primento das clausulas contratuais, conforme 0 disposto nos §§ 10 e 20 do
art. 67 da Lei nO8.666, de 1993.

8.9 0 descumprimento total ou parcial das demais obrigay5es e responsabili-
dades assumidas pela CONTRATADA ensejara a aplic~ao de sanyoes
administrativas, previstas no instrumento convocat6rio e na legislayao
vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei nO8.666, de 1993.

8.10 A Fiscalizayao de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a respon-
sabilidade da CONTRA TADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeiy5es tecnicas, vicios redi-
bit6rios, ou emprego de material inadequado de qualidade inferior e, na
ocorrencia desta, nao implica em corresponsabilidade da CVM ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com 0 art. 70 da Lei nO8.666,
de 1993.

8.11 Cabera it CONTRA TADA 0 pronto atendimento its exigeneias inerentes
ao objeto contratado, feitas pelo Fiscal ou por seu substituto.

8.12 A CONTRATADA e responsavel pelos danos causados diretamente it
Administr~ao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execu-
yao do CONTRA TO, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizayao ou 0 acompanhamento por parte da CVM (art. 70 da Lei nO
8.666/93).

8.13 A CVM se reserva 0 direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0 serviyo
prestado em desacordo com 0 CONTRATO (art. 76 da Lei nO8.666/93).

Clausula Nona - DA VIGENCIA DO CONTRATO

9.1 0 periodo de vigencia do CONTRATO sera de 12 (doze) meses, conta-
dos da data da sua assinatura, podendo seT prorrogado, no interesse da
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CVM, mediante termo aditivo e emissao de nota de empenho, por ate 12
(doze) meses, de acordo com 0 disposto no artigo 57, inciso II, da Lei nO
8.666/93.

9.2 Nas eventuais prorrogayoes contratuais, os custos nao renovaveis ja pa-
gos ou amortizados no primeiro ano da contratayao deverao ser elimina-
dos como condiyao para renovayao.

Chiusula Dez - DA GARANTIA

10.1 A CONTRATADA, na data da assinatura do Termo de CONTRA TO,
prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
do CONTRA TO, que sera liberada de acordo com as condiy5es previs-
tas no Edital e neste CONTRATO, conforme disposto no art. 56 da Lei
nO8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigayoes contratuais.

10.2 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger 0 periodo de mais 3 (tIes) meses ap6s 0 termino da vigencia
contratual.

10.3 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, 0 pa-
gamento de:

10.3.1 prejuizo advindo do nao cumprimento do objeto do CONTRATO
e do nao adimplemento das demais obrigayoes nele previstas.

10.3.2 prejuizos causados it CVM ou a terceiro, decorrentes de culpa ou
dolo durante a execuyao do CONTRA TO.

10.3.3 as multas morat6rias e punitivas aplicadas pela CVM it CON-
TRATADA.

10.4 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CVM, na Caixa
Economica Federal, em conta especifica, com correyao monetana.

10.5 No caso de alterayao do valor do CONTRATO, ou prorrogayao de sua
vigencia, a garantia devera ser readequada ou renovada nas mesmas con-
diyoes.

10.6 Se 0 valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento
de qualquer obrigayao, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva
reposiyao no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da data
em que for notificada.

10.7 A CVM nao executara a garantia na ocorrencia de uma ou mais das se-
guintes hip6teses:

10.7.1 caso fortuito ou forya maior;

10.7.2 alterayao, sem previa anuencia da seguradora, das obrigayoes con-
tratuais;

10.7.3 descumprimento das obrigay5es pela CONTRATADA decorren-
tes de atos ou fatos praticados pela CVM;
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10.7.4 atos ilicitos dolosos praticados por servidores da CVM.

10.8 Cabe a propria CVM apurar a isenyao da responsabilidade prevista nos
subitens aciina, nao sendo a entidade garantidora parte no processo ins-
taurado pela CVM.

10.9 Nao serao aceitas garantias que incluam outras isenyoes de responsabili-
dade que nao as previstas neste item;

IO.IOA CONTRATADA teni sua garantia liberada ou restituida apos 0 cum-
primento integral de todas as obrigayoes contratuais assumidas.

Clliusula Ooze - DAS PENALIDADES

11.1 Pela inexecuyao total ou parcial do CONTRA TO a CVM podeni, garan-
tida a previa defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanyoes,
sem prejuizo do disposto no inciso IV, do artigo 87, da Lei nO8.666/93:

a) advertencia;

b) multa de ate 20% (vinte por cento) do valor do CONTRATO;

c) suspensao temponma de participayao em licitayao e impedimento
de contratarcom a Administrayao pelo prazo de ate 02 (dois) anos.

11.1.1 As sanyoes previstas nas alineas "a" e "c" deste item pode-
roo ser aplicadas juntamente com a da alinea "b", faculta-
da a defesa previa do interessado, no respectivo processo,
no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

11.2 0 nao cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRA TO acarre-
tara a CONTRA TADA, independentemente das sanyaes previstas no i-
tem 11.1, multa diaria de 0,5% (meio por cento) do valor do CONTRA-
TO (art. 86 da Lei nO8.666/93).

11.2.1 a aplicayao da multa acima, a qual ocorrera apas regular proces-
so administrativo, nao impede que a CVM rescinda unilateral-
mente 0 CONTRA TO e apJique outras sanyaes regulamentares
(art. 86, §Io da Lei nO8.666/93).

11.3 Em caso de inadimplencia quanta ao pagamento das multas que lhe fo-
rem aplicadas peJa CVM, a CONTRATADA fica desde ja ciente que
estara sujeita a sua inclusao no Cadastro Informativo dos creditos nao
quitados do setor publico federal (CADIN), consoante legisJayao especi-
fica sobre a materia, sendo executada segundo a Lei nO6.830/80.

11.4 A licitante que ensejar 0 retardamento da execuyao do certame, nao man-
tiver a proposta, falhar ou fraudar na execuyao do CONTRA TO, com-
portar-se de modo inidoneo, fizer declarayao falsa au cometer fraude fis-
cal, garantido 0 previo direito da citayao e da ampla defesa, ficara impe-
dida de licitar e contratar com a Uniao, Estado, DF e Municipios pelo
prazo de ate 5 (cinco) anos, com 0 consequente descredenciamento no
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SICAF, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punic;:aoou
ate que seja promovida a reabilitac;:aoperante a propria autoridade que a-
plicou a penalidade (art. 14 do Decreto nO3.555/00 c/c art. 7" da Lei nO
10.520, de 17/07/02).

Clausula Doze - DA RESCISAO

12.1 A inexecuc;:ao parcial ou total do CONTRATO enseja a sua rescisik,
conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nO8.666/93.

12.2 A rescisao do CONTRATO podeni ser:

I. determinada por ato unilateral e escrito da CVM, nos casos enume-
rados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei nO
8.666/93;

II. amigavel, por acomo entre as partes, reduzida a termo no processo,
desde que haja convemencia para a CVM; ou

III. judicial, nos termos da legislac;:aovigente sobre a materia.

12.3 Os casos de rescisao contratual serno formalmente motivados nos autos
do processo, assegurado 0 contraditorio e a ampla defesa (art. 78, § imico
da Lei nO8.666/93).

Clausula Treze - DAS DISPOSI(:OES GERAIS E FINAlS

13.1 E vedado it CONTRATADA:

a) caucionar ou utilizar este CONTRA TO para qualquer operayao fi-
nancerra;

b) ceder ou transferir a terceiros 0 CONTRA TO e os direitos e obriga-
yoes dele decorrentes, salvo com previa anuencia da CVM;

c) interromper unilateralmente 0 servic;:osob alegac;:aode· inadimple-
mento por parte da CVM;

d) publicar quaisquer relatorios, entrevistas, detalhes ou informayoes
sobre este CONTRATO, bem como seu andamento, sem 0 previo
consentimento da CVM.

13.2 A relac;:aoda CONTRATADA com a CVM restringe-se ao alcance do
objeto contratual, nao implicando qualquer relac;:aode subordinac;:aohie-
rlirquica, isto e, os empregados e prepostos da CONTRATADA nao te-
rao qualquer vinculo empregaticio com a CVM, correndo por conta ex-
clusiva da primeira todas as obrigayOes decorrentes da legislac;:aotraba-
lhista, previdenciliria, fiscal e comercial, as quais se obriga a saldar na
epoca devida

13.3 Para dirimir as quest6es decorrentes deste CONTRATO fica eleito 0 Fo-
ro Federal da cidade do Rio de Janeiro, renunciando as partes a qualquer
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outro a que, porventura, tenham ou possam vir a ter direito, por mais pri-
vilegiado que seja (art. 55, § 2° da Lei nO8.666/93).

13.4 Os casos oniissos seroo decididos pela GAL, a luz da legislayao vigente,
ouvida a Procuradoria Juridica da CVM.

E, por estarem de comurn acordo com todas as Chiusulas, firmam 0 presente ins-
trumento contratual, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para urn so efeito.

)
V1"~v'

T CRISTINA LOPES RIBEIRO
PelaCVM

~.~c.1JJb~
JOSE DE ARIMA TEA MACIEL FERREIRA

Pela CONTRA TADA
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