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CONTRATO PARA PRESTA(:Ao DE SERVI(:OS
DE LOCA(:Ao DE 19 (DEZENOVE)
PURIFICADORES DE AGUA, QUE ENTRE SI
FAZEM A CVM - COMISSAO DE VALORES
MOBILIARIOS E BRASFIL TER INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA.

A CVM - Comissao de Valores Mobiliarios, Autarquia Federal vincu1ada ao Ministerio da
Fazerida, com sede na Rua Sete de Setembro, 111 - 28° andar - Centro - Rio de Janeiro/RJ (CEP:
20.050-901), inscrita no CNPJ sob 0 n° 29.507.878/0001-08, neste ato representada, com base na
delegac;ao de competencia conferida pe1a PortarialCVM/PTE/n° 108, de 01 de novembro de
2011, pela Superintendente Administrativo-Financeira, Sra. Tania Cristina Lopes Ribeiro,
doravante denorninada CVM, e BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
estabelecida a Rua Isabel Spina Perella, 445 - Ponte Grande - Guarulhos/SP, inscrita no CNPJ
sob 0 n.o 53.437.406/0001-00, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por
Sr. Rui Manuel Cabral, portador do CPF n.o 055.716.098-77, tern justo e acordado 0 presente
contrato, 0 qual se regeni pela Lei n° 8.666, de 21/6/1993 e suas alterac;5es posteriores, pelas
Instruc;5es Normativas SLTIIMPOG n.o 212010 , n.o 212008, n.o 04/2010 e pelas clausulas e
condic;5es 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 n° RJ-2014-7580 - Edital de Pregao n° 23/2014 e seus
anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, emitida em 02.10.2014;

c) Nota de Empenho - 20 14NE800461.

1.1 0 presente CONTRA TO tern por objeto a prestac;ao de servic;o continuado de locac;ao de
19 (dezenove) purificadores de agua, incluindo os servic;os de instalac;ao e desinstalac;ao,
redistribuic;ao, manutenc;ao corretiva e preventiva, troca de pec;as, componentes e
acess6rios, materiais utilizados na higienizac;ao interna do Equipamento para a Sede da
CVM no Rio de Janeiro, conforme condic;5es, quantidades e exigencias estabelecidas no
Edital, no Termo de Referencia e neste CONTRATO.
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Clausula Segunda - DA DESTINA<;AO OR<;AMENTARIA

2.1 As despesas para atender a este CONTRA TO estao programadas em dota~ao
or~amentaria pr6pria, prevista no on;amento da Uniao para 0 exercfcio de 2014, na
classifica~ao abaixo:

Fonte: 0174

Programas de Trabalho: 04.122.2110.2000.0001

Elemento de Despesa: 339039

Chiusula Terceira - DA ESPECIFICA<;AO DO SERVI<;O

3.1 0 servi~o contratado compreende a loca~ao, instala~ao e desinstala~ao, redistribui~ao,
manuten~ao corretiva e preventiva, troca de pe~as, componentes e acess6rios, materiais
utilizados na higieniza~ao interna do Equipamento, ah~mde todo 0 material necessario ao
regular funcionamento. A descri~ao pormenorizada dos servi~os esta contida no Termo
de Referencia do Edital, cujo resumo esta apresentado no quadro abaixo e nos itens que 0

seguem:
,

Descri~aodo Item QT Pro ProMensal ProTotal
Unitario Anual

Contrata~ao de servi~o de loca~ao de 19
19 R$ 75,00 R$ R$17.100,00purificadores de agua 1.425,00

'-/6
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3.2 Os Equipamentos devedio ser novos, de primeiro uso e nao remanufaturados, com a
voltagem adequada aos locais de instalac;;ao, alem de possuirem, no minimo, as seguintes
caracteri sticas.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

fornecer agua para consumo com vazao igual au superior a 60 litros por hora;

graduac;;ao para agua natural e gelada, ou sistema de pre-selec;;ao de
temperaturas com fornecimento de agua gelada, natural e mista;

possibilidade de posicionamento em bancada ou fixac;;aoem parede;

diante das condic;;6es espaciais das instalac;;6es da CVM, os Equipamentos
deverao ter no maximo as seguintes medidas (L x A x P - cm) 50 x 45 x 50, e 0

peso maximo de 30 Kg;

3.3 Os Equipamentos deverao:

3.3.1. atender aos requisitos e ao padrao de potabilidade da Portaria MS n° 51812004
do Ministerio da Saude e suas alterac;;6es, bem como atender as normas da
Portaria INMETRO n° 09312007;

3.3.9.

3.3.10.

atender aos requisitos da NBR1490812004 e possuir a devida certificac;;ao pelo
INMETRO;

quanto a sua eficiencia para retenc;;ao de particulas, estar classificados no
minimo como P- I, de acordo com a NBR1490812004;

quanto a sua eficiencia para reduc;;ao de cloro livre, estar classificados no
minima como C- I, de acordo com a NBR14908/2004;

quanta a sua eficiencia bacterio16gica, ter sido aprovados nos ensalOS, de
acordo com a NBR1490812004;

fornecer agua para consumo com temperatura que podera ser regulada entre
5°C (minima) e a temperatura ambiente (maxima);

possuir elemento filtrante com vida util nominal de 6.000 litros (minimo) ou 2
(dais) anos, 0 que vier a vencer primeiro;

possuir bica retratil ou telesc6pica, que ao ser puxada, facilite e permita 0

enchimento de recipientes com altura minima de 30 cm;

estar preparados para operarem na tensao eletrica / frequencia: 127 V - 60 Hz;

estar preparados para operarem com pressao de alimentac;;ao de agua potavel
entre 20 e 750 kPa ou instalac;;ao de dispositivo(s) como vaIvula(s)
reguladora(s) de pressao ou pressurizador(es) sem custo(s) adicional(is) para a
CVM;
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possuir sistema ou aparelho de monitoramento de consumo de agua potavel
utilizada nos Equipamentos, possibilitando 0 acompanhamento do consumo de
agua do purificador, e a vida util das dimaras de purificac;ao, filtros e demais
componentes

3.4 Finalizando 0 servic;o de instalac;ao, a CONTRA TAD A devera apresentar a Fiscalizac;ao
relat6rio de distribuic;ao dos Equipamentos, com, no minimo, as seguintes informac;5es:
data e local de instalac;ao, modelo e n° de serie de cada Equipamento, bem como
apres.entar cronograma de manutenc;ao preventiva.

3.5 Os Equipamentos somente serao considerados instalados quando estiverem em
funcionamento e sem nenhuma restric;ao e, apenas a partir deste momento, podera ocorrer
a contabilizac;ao destes para efeitos de cobranc;a e recebimento definitivo.

3.6 A CONTRATADA devera oferecer garantia permanente aos Equipamentos durante toda
a vigencia do CONTRA TO, mantendo as caracteristicas tecnicas e operacionais
previstas no Termo de Referencia e neste CONTRA TO.

3.7 A CONTRATADA sera responsavel pelas manutenc;5es corretivas nos Equipamentos
locados, inclusive pel a substituic;ao de pec;as danificadas e de reposic;ao, garantindo 0

pleno funcionamento dos mesmos, de acordo com as caracteristicas tecnicas e
operacionais previstas no Termo de Referencia e neste CONTRA TO.

3.8 A abertura dos chamados para manutenc;5es corretivas ou reposic;ao de Equipamentos
sera realizada pela CVM por meio de site, e-mail e/ou telefone 0800 ou similar indicado
pela CONTRATADA ou, ainda, na forma dos subitens 3.9 e 3.10 abaixo.

3.9 Ap6s a notificac;ao feita pel a Fiscalizac;ao informando acerca da necessidape de
manutenc;ao corretiva, a CONTRATADA tera 0 prazo maximo de 2 (dois) dias uteis para
reparar ou substituir 0 Equipamento.

3.10 A CVM notificara a CONTRATADA para efetuar manutenc;ao corretiva sempre que 0

Equipamento nao estiver funcionando adequadamente ou de acordo com as
caracteristicas tecnicas e operacionais previstas no Termo de Referencia e neste
CONTRATO.

3.11 A CONTRA TADA sera responsavel pelas manutenc;5es preventivas nos Equipamentos
locados, inclusive pela substituic;ao de pec;as cuja vida uti! tenha expirado, garantindo 0

pleno funcionamento dos mesmos, de acordo com as caracterfsticas tecnicas e
operacionais previstas no Termo de Referencia e neste CONTRA TO.

3.12 A CONTRATADA devera apresentar a Fiscalizac;ao, ate 30 (trinta) dias ap6s a
assinatura do CONTRATO, urn Plano de Manutenc;ao Preventiva Anual para os
Equipamentos instalados, plano este que dever-a ser atualizado sempre que houver troca
ou redistribuic;ao dos purificadores. .

3.12.1. no Plano de Manutenc;ao Preventiva Anual devera constar no mi~·
identificac;ao de cada Equipamento instalado, 0 local onde cada Equipamento
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esta instalado, a data de instalac;ao, desinstalac;ao e redistribuic;ao de cada
Equipamento, a periodicidade, datas previstas e qual(is) intervenc;ao(6es)
sera(ao) realizada(s) em cada manutenc;ao preventiva;

3.12.2. as datas previstas e 0 acesso as instalac;6es para as manutenc;6es preventivas
deverao ser agendadas e confirmadas com a Fiscalizac;ao do CONTRATO
com no minimo 15 (quinze) dias de antecedencia;

3.12.3. a periodicidade maxima entre as intervenc;6es de manutenc;6es preventivas nao
devera ultrapassar 3 (tres) meses.

3.13 A CONTRATADA e a responsavel pelo fomecimento de pec;as de reposic;ao,
sobressalentes, pec;as consumiveis e outras para utilizac;ao nas manutenc;6es corretivas e
preventivas dos Equipamentos.

3.14 Ao termino do CONTRATO, os Equipamentos deverao ser desinstalados pela
CONTRATADA.

3.15 Para a desinstalac;ao completa dos Equipamentos, a CONTRATADA devera apresentar,
ate 30 (trinta) dias antes do termino do prazo contratual, urn cronograma detalhado, que
devera ser aprovado pela Fiscalizac;ao.

3.16 A CONTRATADA devera, quando da desinstalac;ao dos Equipamentos, manter as
instalac;6es eletricas e hidraulicas utilizadas isoladas, em condic;6es seguras e em born
estado.

3.17 Os servic;os deverao ser prestados nos dias de semana em horarios que nao prejudiquem 0

funcionamento da CVM ou nos finais de semana, em horarios previamente marcados
pela Gerencia de Servic;os Gerais.

3.18 Os equipamentos deverao ser instalados na Sede da CVM, na cidade do Rio de Janeiro,
no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da data de assinatura do CONTRA TO, de
acordo com a seguinte distribuic;ao:

Na Sede da CVM:

Rua Sete de Setembro, 11 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20050-901 - Telefones:
55 21 3554-8486 e 3554-8678, nos andares: 2°, 3°, 5°, 6°, 23°, 24°, 25°, 26°, 27°, 28°, 29°,
30°, 31°, 32°, 33° e 34°. Em caso de ampliac;ao das instalac;6es da CVM para outros
andares do ediffcio, havera termo aditivo incluindo equipamentos para os novos andares.

r
\

4.1 A CVM pagara a CONTRA TADA, pelos servic;os especificados na Clausula Terceira
deste CONTRATO, 0 valor mensal de R$ 1.425,00 (mil quatrocentos e vinte e cinco
reias), constantes na Proposta de Prec;os, de 02/1012014.

> Sere bro, II 1/2-5" e 23-34" Andam, - Centro - Rio (k Janeiro - RJ - CEP: 20050-90 I - Brasil - TeL: (21) 3554-1>61>6- I1tlp:, W\\W,c'll1,god'r,
! I a Cincinall> Braga, 340/2",3° e 4" AndaJe, - Bela Vi,ta - San Paulo - SP - CEP: 01333-0 I0 - Brasil - Tel.: ( I II 2146-2000

! I ,'N ,02 - BL A - Ed, Corporate Financial Center - S.404/4" Andar - Brasilia - DF - CEP:70712-l)00 - Bri!sil - Tel,: (611 ,1327,2030/2()31
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4.2 A CVM pagani a CONTRATADA urn total contratual anual de R$ 17.100,00 (dezessete
mil e cern reais) para 0 periodo de 12 (doze) meses de vigencia contratual.

4.3 Em hip6tese alguma a CONTRATADA sera remunerada por horas de trabalho, sejam
normais ou extraordinarias, as quais deverao estar incluidas no valor da loca~ao dos
Equipamentos.

4.4 Nos valores contratados estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execu~ao do objeto.

5.1 Para 0 servi~o objeto deste CONTRA TO os pre~os pactuados serao fixos e irreajustaveis
por urn periodo de 12 (doze) meses ap6s a data da proposta da CONTRATADA, quando
entao poderao ser promovidas suas corre~6es de acordo com a varia~ao do Indice
Nacional de Pre~os ao Consumidor (INPC), em fun~ao da nao existencia de indice
especffico ou setorial aplicavel ao objeto, conforme permissivo contido no artigo 2.° da
Lei n.o 10.192/2001 (Ac6rdao TCD n.o 114/2013 - Plenario).

5.2 Para concessao do reajuste, sera necessario que estejam devidamente caracterizados, tanto
o interesse publico na contrata~ao quanto a presen~a das seguintes condi~6es legais (Lei
n.O 8.666/1993):

5.2.1. existencia de autoriza~ao or~amentaria (incisos II, III e IV do § 2.° do art. 7.°);

5.2.2. tratar-se da proposta mais vantajosa para a CVM;

pre~os reajustados compativeis com os de mercado (art. 43, IV);

manuten~ao das condi~6es exigidas para habilita~ao (art. 55, XIII);

interesse da CONTRATADA, manifestado formalmente, em continuar
vinculada a proposta (art. 64, § 3.°).

5.3 Para a comprova~ao da compatibilidade dos pre~os com 0 mercado, 0 Gestor do
CONTRA TO apresentara comparativo de pre~os, a epoca do reajuste, acompanhado de
documentos comprobat6rios, como propostas, notas fiscais, contratos, atas de registro de
pre~os, dentre outros.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

o reajuste sera antecedido de manifesta~ao do Gestor do CONTRA TO, com indica~ao
de que os novos pre~os estao em conformidade com os de mercado e que continuam
vantajosos para a CVM.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de urn ana sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

~-
II 1/2-5" c 23-34" !\ndares - Centro Rio de Janeiro - RJ - CEp: 20050-90 I - Brasil - Tel.: 121 ) 3554-~6~6 - http://www.c\ll1.g.)\.br.
'incinatn Braga, 34012",3" e 4" Andares - Bela Vi,ta - Sao Paulo - SI' - CEp: 0 133J-O I iJ - Brasi I - Tel., ( I I I 214h-20iJO

N Q, 2 - BI. A - Ed, Corporate Financial Center - SA04/4" Andar - Brasilia - DF - CEP70712-'JOO - Bnlsil - Tel.: (11 113327-203012031
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5.6 Por ocasiao da prorrogac;ao ou do termino da vigencia contratual, a CONTRA TADA
devera ressalvar/resguardar 0 direito de reajuste, sob pena de preclusao 16gica (Ac6rdao
TCD n.O1.828/2008 - Plenario).

5.7 Caso 0 fndice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado em substituic;ao 0 que vier a ser determinado
pela legislac;ao entao em vigor.

5.8 Na ausencia de previsao legal quanta ao fndice substituto, as partes elegerao novo fndice
oficial, para reajustamento do prec;o do valor remanescente.

5.9 Para 0 calculo do prec;o final reajustado, sera utilizada a seguinte f6rmula:

Vi = Vo X (~) , onde:

IO - fndice correspondente a data base da proposta;

11 - fndice correspondente a data para qual se deseja reajustar 0 valor;

VO - prec;o original do servic;o, na data base (valor a ser reajustado);

VI - prec;o final do servic;o ja reajustado.

5.10 A CVM podera realizar diligencias para conferir a variac;ao dos custos alegada pel a
CONTRATADA (artigo 40, §6.0, da IN SLTIIMP n.o 2/2008).

6.1 As Notas Fiscais referentes aos servic;os executados deverao ser apresentadas pela
CONTRA TADA em meio ffsico e aos cuidados do Gestor do CONTRA TO no Setor de
Protocolo da CVM, situado na Rua Sete de Setembro, 111 - 2° andar, Centro, Rio de
Janeiro/RJ - CEP: 20.050-901.

6.1.1. As Notas Fiscais deverao conter, no mfnimo, a descric;ao sucinta dos servic;os
prestados, os prec;os unitarios e totais, 0 numero do CONTRA TO e 0 numero e
data de emissao da Nota de Empenho.

6.2 A cobranc;a inicial se dara exclusivamente sobre a quantidade efetivamente instalada no
mes e em pleno funcionamento.

Para perfodos de locac;ao inferiores a urn mes, 0 calculo para faturamento do aluguel
devera ser feito com base em 1/30 (urn trinta avos) ao dia, por Equipamento.

Cabera ao Fiscal do CONTRA TO, no prazo de 3 (tres) dias uteis a partir do recebimento ./\
da Nota Fiscal, atestar a prestac;ao dos servic;os, verificando 0 cumprimento ~
, ernbm, 111/2-5" e 23-34" And,1l'l" - C'fIlro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20050-90 I - Brasil - TeL: 121 ) 355.:1-8686 - http://www,C\nLg,w,hr.
do: Ja Cincina\() Braga, 340/2",3" e 4" Andares - Bela Vi,ta - s~o Paulo - Sp - CEP: 01333-0 I0 - Bra.,i1 - Tel.: ( I I ) 214h-~OO(l

.02 - 131.A - Ed. Corporate Financial Center - 5.404/4" Andar Brasilia - DF - CEp:707] ~-'J()() - Brasil - Tel.: (61 ) 3327-203()/~()3]
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CONTRATADA de todas as condi<;oes pactuadas, inclusive quanta ao pre<;o cobrado.
Ato continuo, liberani a referida Nota Fiscal para a Gerencia de Contabilidade e Finan<;as
(GAF), a fim de ser providenciada a liquida<;ao e 0 pagamento.

6.5 0 pagamento somente sera autorizado depois de efetuado 0 "atesto" pelos servidores
competentes, condicionado este ato a verifica<;ao da conformidade da Nota Fiscal
apresentada em rela<;ao aos servi<;os efetivamente prestados, e sera efetuado em urn prazo
maximo de 30 (trinta) dias ap6s 0 recebimento do documento fiscal, mediante dep6sito na
conta-corrente da CONTRA TADA.

6.5.1. Os pagamentos decorrentes de contratos cujos valores nao ultrapassem 0 limite
de que trata 0 inciso II do art. 24 da Lei n° 8.666/93 serao efetuados em ate 05
(cinco) dias uteis, contados da apresenta<;ao da Nota Fiscal (art. 5.°, §3.0, da Lei
n.O8.666/1993).

6.6 Os titulos deverao permanecer em carteira, nao sendo admitidos pela CVM
caucionamento ou cobran<;a bancaria, situa<;ao em que a CONTRATADA ficara sujeita
as san<;oes, ajuizo da CVM, previstas neste CONTRATO.

6.7 A CVM podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indeniza<;oes devidas pela CONTRATADA (art. 86, § 3° da Lei n° 8.666/93 c/c art. 9° da
Lei n° 10.520, de 17/07/02 e suas altera<;oes posteriores).

6.8 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunsUincia que impe<;a a liquida<;ao da despesa, como
observa<;oes acerca dos relat6rios e documentos, aquela sera devolvida pelo Fiscal do
CONTRATO a CONTRATADA e 0 pagamento ficara pendente ate que esta
providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a
ap6s a reapresenta<;ao do documento fiscal devidamente regularizado, nao acarretando
qualquer onus para a CVM.

6.9 Sendo identificada cobran<;a indevida ap6s 0 pagamento da Nota Fiscal, os fatos serao
informados a CONTRATADA para que seja feita glosa do valor correspondente no
pr6ximo documento de cobran<;a.

6.10 A criterio da CVM, poderao ser utilizados os creditos existentes em favor da
CONTRATADA para compensar quaisquer possiveis despesas resultantes de multas,
indeniza<;oes, inadimplencias contratuais e/ou outras de responsabilidade desta ultima.

6.11 Previamente a cada pagamento a CONTRA TADA, a CVM realizara consulta ao SICAF
e as demais certidoes (CEIS, CNJ, CNDT) para verificar a manuten<;ao das condi<;oes de
habilita<;ao.

6.12 Constatada situa<;ao de irregularidade da CONTRATADA, esta sera notificada, por
escrito, sem prejuizo do pagamento pelo fornecimento ja prestado, para, em urn prazo
fix ado pel a CVM, regularizar tal situa<;ao ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob
pena de anula<;ao da contrata<;ao e/ou aplica<;ao das san<;oesprevistas neste CONTRA TO
(Art. 34-A da Instru<;ao Normativa n° 2, de 30 de abril de 2008). d ~

rn 0, 111/2-5" c :2:\-34" Andar",' - Centro - Rio ,k Janeiro RJ CEp: 20050-90 I - Brasil- TeL: (21) 355·t-g6g6 - http://wwW,C\I1l.g<w.hr.
Cincinato Braga. 34012°.3" e 4° Andares - Ikla Vi,ta - Sao Paulo -- Sp - CEp: 013:;3-01 0 -- Br~"iI -- Tel.: ( I I I 2146-200(1

N .02 --131. A -- 1:'<1. Corporate Financial Center -- SA04/4" Andar -- Brasilia - OF - CEP:70712-900 - Brasil - Tel.: ih J I 332/-203U!20.' J
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6.12.1. 0 prazo para regu1ariza<;ao ou encaminhamento de defesa de que trata 0 item
anterior podera ser prorrogado a criterio da CVM;

6.13 Nos termos do artigo 36, §6.D, da Instru<;ao Normativa SLTIIMP n.D 212008 e conforme
previsto no Termo de Referencia, anexo I do Edita1 do Pregao E1etronico n.D 23/2014,
sera efetuada a reten<;ao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejufzo das san<;6es cabfveis, quando a CONTRA TADA:

6.13.1. nao produzir os resultados, deixar de executar ou nao executar com a qualidade
mfnima exigida as atividades contratadas; ou

6.13.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu<;ao do
servi<;o, ou utiliza-Ios com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

6.14 Quando do pagamento, sera efetuada a reten<;ao tributaria prevista na legisla<;ao aplicavel.

6.14.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n.D 12312006, nao sofrera a reten<;ao tributaria quanta aos
impostos e contribui<;6es abrangidos por aquele regime. No entanto, 0

pagamento ficara condie ion ado a apresenta<;ao de comprova<;ao, par meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

6.15 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos morat6rios
devidos pela CVM, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento
da nota fiscal/fatura, a serem inclufdos em fatura pr6pria, sao calculados por meio da
aplica<;ao da seguinte f6rmula:

i
/= :::;>

365

6
1= 100 .:::;> / = 0,00016438

365
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6.16 Nao serao considerados os atrasos no pagamento pe1a CVM decorrentes de caso fortuito
ou for<;:amaior, nos casos caracterizados como fato do principe (afiio superior do Estado,
unilateral e imprevista, que impossibilita 0 cumprimento, ao men os temporario, de um ou
de todos os deveres contratuais).

7.1 0 periodo de vigencia deste CONTRATO sera de 12 (doze) meses, contados a partir de
07/11/2014, podendo ser prorrogado ate 0 limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja
autoriza<;:ao formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos (art.
57, inciso II, da Lei n.O8.666/1993 c/c art. 30-A, § 1°, da IN SLTIIMP n° 212008).

7.1.1. os servi<;:ostenham sido prestados regularmente;

7.1.2. a CVM mantenha interesse na realiza<;:aodo servi<;:oobjeto deste CONTRA TO;

7.1.3. 0 valor deste CONTRATO permane<;:aeconomicamente vantajoso para a CVM;

7.1.4. a CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorroga<;:ao.

Clausula Oitava - DAS OBRIGA<;6ES DA CONTRATADA

8.2 Cabera a CONTRA TADA, sem prejuizo das demais obrigaf;oes e responsabilidades
constantes no Termo de Referenda, Anexo I do Edital do Pregao Eletroni'to n.o
2312014, e daque1as resultantes da Lei n.O8.666/1993:

8.2.1. Cumprir os servi<;:oscontratados, no prazo e no local indicados pela CVM, em
estrita observancia as especifica<;:5es do Termo de Referencia (Anexo I do Edital
do Pregao n° 23/2014), de sua proposta e deste CONTRATO;

8.2.2. Realizar os servi<;:os para os quais foi contratada em observancia as
recomenda<;:5es aceitas pe1a boa tecnica, normas e legisla<;:ao;

8.2.3. Fornecer os materiais/equipamentos, se necessario, ainda que nao cotados em
sua proposta de pre<;:o,sendo:

8.2.3.1. adequados, de qualidade e tecnologia, em observancia as
recomenda<;:5es aceitas pela boa tecnica, normas e legisla<;:ao;

8.2.3.2. ecologicamente viaveis, .em conformidade com 0 inciso III, do art.
5°, da IN MPOG n° 01/2010;

.. ~
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8.2.4. reparar, corngu, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas (sem
quaisquer onus para a CVM), no total ou em parte, no prazo fix ado pelo Gestor
do CONTRA TO, 0 objeto contratado quando se verificarem vfcios, defeitos ou
incorrec;5es resultantes da execuc;ao ou de materiais empregados (art.69 da Lei n°
8.666/1993);

8.2.5. responsabilizar-se pelos vfcios e danos decorrentes da execuc;ao do objeto do
CONTRATO, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do C6digo de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a CVM autorizada a descontar dos
pagamentos devidos a CONTRA TADA, 0 valor correspondente aos danos
sofridos;

8.2.6. arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais, e
morais causados pe1a ac;ao ou omissao de seus empregados, trabalhadores,
prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, a Uniao ou a Terceiros;

8.2.7. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos tecnicos dos servic;os a
serem executados, em conformidade com as normas e determinac;5es em vigor;

8.2.8. manter os tecnicos responsaveis pela prestac;ao dos servic;os devidamente
identificados por crachas quando em trabalho nas instalac;5es da CVM;

8.2.9. nao permitir a utilizac;ao de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos,
exceto na condic;ao de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem
permitir a utilizac;ao do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho
notumo, perigoso ou insalubre;

8.2.10. prestar todos os esclarecimentos que the forem solicitados pela CVM, atenpendo
prontamente a quaisquer reclamac;5es;

8.2.11. manter, durante toda a execuc;ao do CONTRA TO, em compatibilidade com as
obrigac;5es assumidas, todas as condic;5es de habilitac;ao e qualificac;ao exigidas
na licitac;ao;

8.2.12. responder integral mente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao
patrimonio da Uniao em decorrencia de ac;ao ou omissao de seus empregados ou
prepostos, nao se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razao da
fiscalizac;ao ou do acompanhamento realizado pela CVM;

8.2.13. guardar sigilo absoluto sobre as informac;5es que vier a ter conhecimento por
forc;a da contratac;ao;

8.2.14. arcar com os onus resultantes de quaisquer ac;5es, demandas, custos e despes as
decorrentes de contravenc;ao, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus
empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a assumir quaisquer
responsabilidades decorrentes de ac;5es judiciais ou extrajudiciais de terceiros,
que Ihe venham a ser exigidas por forc;a da lei, ligadas ao cumprimento do ajuste .
firmado;
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8.2.15. responsabilizar-se por todas as obriga90es trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legisla9ao especffica, cuja inadimplencia nao
transfere responsabilidade a CVM;

8.2.16. assumir a responsabilidade por todas as providencias e obriga90es estabelecidas
na legisla9ao especffica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrencia da
especie, forem vftimas os seus empregados quando do fomecimento do objeto
ou em conexao com ele, ainda que acontecido em dependencia da CVM,
inclusive por danos causados a terceiros;

8.2.17. aceitar, nas mesmas condi90es do ajuste, os acreSClmos ou supressoes que se
fizerem no objeto, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor da contrata9ao;

8.2.18. Efetuar a emissao da nota fiscal referente aos servi90s prestados apenas ap6s' 0
recebimento definitivo do servi90 pelo fiscal do CONTRA TO;

8.2.19. enviar, semestralmente, c6pia do laudo de renova9ao da certifica9ao em validade
da NBR 14.908/2004 Certifica9ao de Aparelhos para a Melhoria da Agua,
referente aos modelos instalados na CVM para a confirma9ao de atendimento
aos requisitos dos subitens 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 e 3.3.5 da Chiusula Terceira deste
CONTRATO;

8.2.20. Participar das reunioes convocadas pelos responsaveis pel a fiscaliza9ao do
CONTRA TO, sendo que, na primeira delas, devera indicar preposto para dar
explica90es e responder por todos os atos da CONTRA TADA perante a CVM
durante a execu9ao dos servi90s.

Clausula Nona - DAS OBRIGAc;OES DA CVM

9.1 Cabera a CVM, sem prejufzo das demais disposi90es insertas no Termo de Referencia,
Anexo Ido Edital do Pregao Eletr6nico n.o 2312014:

proporcionar todas
desempenhar seus
CONTRATO;

as condi90es para que
servi90s de acordo com

a CONTRATADA
as determina90es

possa
deste

9.1.2. receber, provisoriamente, matenaIS e equipamentos, se necessario,
disponibilizando local, data e horario;

verificar, minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos
recebidos provisoriamente, com as. especifica90es constantes do Edital, da
proposta e deste CONTRA TO, para fins de aceita9ao e recebimento definitivo,
para os casos de entrega de produtos;
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9.1.4. exigir 0 cumprimento de todas as obriga~5es assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as c1<iusulascontratuais e os termos de sua proposta;

9.1.5. exercer 0 acompanhamento e a Fiscaliza~ao dos servi~os, por servidor
especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, mes e ano, e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providencias cabfveis;

9.1.6. notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrencia de eventuais
imperfei~5es no curso da execu~ao do servi~o, fixando prazo para a sua
corre~ao;

9.1. 7. pagar a CONTRA TAD A 0 valor resultante da presta~ao do servi~o, nos termos
deste CONTRA TO;

9.1.8. zelar para que, durante toda a vigencia do CONTRATO, sejam mantidas, em
compatibilidade com as obriga~5es assumidas pel a CONTRA TADA, todas as
condi~5es de habilita~ao e qualifica~ao exigidas na licita~ao;

9.1.9. efetuar as reten~5es tributarias devidas sobre 0 valor da fatura de servi~os da
CONTRATADA;

9.1.10. definir junto a CONTRATADA um contato tecnico para 0 tratamento de
incidentes e pendencias na abertura de chamadas;

9.2 A CVM nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, bem como por qualquer dano causado a terceiros em. decorrencia de ate da
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.1 A fiscaliza~ao do cumprimento das obriga~5es contratuais sera exercida pel os titulares
das fun~5es ou servidores relacionados a seguir:

FUN AO
Gestor do CONTRATO
Fiscal do CONTRA TO
Fiscal Substituto do CONTRA TO

RESPONSA. VEL
A ser desi nado, or meio de ortaria, ela SAD
A ser designado, or meio de ortaria, pela SAD
A ser designado, por meio de portaria, pela SAD

10.2 Aos servidores responsaveis pela fiscaliza~ao competira acompanhar, fiscalizar, conferir
e avaliar a execu~ao dos servi~os, bem como dirimir e desembara~ar quaisquer duvidas e
pendencias que surgirem, determinando medidas necessarias a regulariza~ao das faltas,
falhas, problemas ou defeitos observados no curso do CONTRATO, e de tudo dar .
ciencia diretamente a CONTRATADA, conforme artigo 67 da Lei n.O8.666/1993, e sua~ -
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altera<;5es. Para 0 caso de impedimento de qualquer dos servidores indicados no quadro
acima, serao design ados, pel a Superintendencia Administrativo-Financeira (SAD), novos
servidores para as fun<;5es de fiscaliza<;ao.

10.3 As faltas cometidas pela CONTRA TAD A deverao ser devidamente registradas no
Processo pelo Fiscal do CONTRA TO. 0 Fiscal devera, ainda, propor ao Ordenador de
Despesas a aplica<;ao das san<;5es que entender cabfveis para a regulariza<;ao das faltas
cometidas, nos termos do Art. 67, paragrafo 2° e do artigo 87 da Lei n° 8.666/1993.

10.4 Cabera a CONTRA TADA 0 pronto atendimento as exigencias inerentes ao objeto
contratado, feitas pelo Fiscal do CONTRA TO ou por seu substituto.

10.5 . A CONTRATADA e responsavel pelos danos causados diretamente a CVM ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execu<;ao do CONTRA TO, nao excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscaliza<;ao ou 0 acompanhamento por parte da
CVM (art. 70 da Lei n° 8.666/93);

10.6 A CVM se reserva 0 direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servi<;os prestados em
desacordo com este CONTRATO ou com a Proposta apresentada.

11.1 Comete infra<;ao administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei n° 10.520,
de 2002, a CONTRATADA que:

11.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obriga<;5es assumidas em
decorrencia da contrata<;ao;

11.1.2. ensejar 0 retardamento da execu<;ao do objeto;

11.1.3. fraudar na execu<;ao do Contrato;

11.1.4. comportar-se de modo inid6neo;

11.1.5. cometer fraude fiscal;

11.1.6. nao mantiver a proposta.

11.2 A CONTRA TADA, ao cometer qualquer das infra<;5es discriminadas no subitem acima,
ficara sujeita, sem prejufzo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes san<;5es:

11.2.1. advertencia par faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem
prejufzos significativos para a CVM;

11.2.2. multa de ate 10% (dez por cento) sobre 0 valor total do CONTRA TO, em caso
de inexecu<;ao parcial da obriga<;ao assumida;

r
\
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11.2.3. mu1ta de ate 20% (vinte por cento) sobre 0 valor total do CONTRATO, em caso
de inexecw;ao total da obriga9ao assumida.

11.2.4. suspensao de 1icitar e impedimento de contratar com a CVM, pe10 prazo de ate 2
(dois) anos;

11.2.5. impedimento de 1icitar e contratar com a Uniao com 0 consequente
descredenciamento no SICAF pe10 prazo de ate cinco anos;

11.2.6. dec1ara9ao de inidoneidade para 1icitar ou contratar com a Administra9ao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni9ao ou ate que
seja promovida a reabilita9ao perante a pr6pria autoridade que ap1icou a
penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRA TADA ressarcir a CVM
pe10s prejufzos causados;

11.3 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da data do
recebimento da comunica9ao enviada pela CVM.

11.4 Decorridos 20 (vinte) dias, a contar da assinatura do CONTRATO, sem que a
CONTRATADA tenha iniciado a presta9ao da obriga9ao assumida, estara caracterizada a
inexecu9ao contratual, ensejando a sua rescisao;

11.5 Tambem fica sujeita as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a
CONTRATADA que:

11.5.1. tenha sofrido condena9ao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

11.5.2. tenha praticado atos ilfcitos visando a frustrar os objetivos da licita9ao;

11.5.3. demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a Administra9ao em
virtude de atos ilfcitos praticados.

11.6 A aplica9ao de qualquer das san90es previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurara 0 contradit6rio e a ampla defesa a CONTRA TADA, observando-se 0
procedimento previsto na Lei n.o 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n.o 9.784, de
1999.

11.7 A aplica9ao das san90es previstas neste instrumento, que ocorrera ap6s regular processo
administrativo, nao impede que a CVM rescinda unilateralmente 0 CONTRA TO e
aplique outras san90es regulamentares (artigo 86, §1.0 da Lei n° 8.666/1993).

11.8 Sera facultada a CONTRATADA a apresenta9ao de defesa previa no prazo de 05 (cinco)
dias, ap6s a notifica9ao, para as penalidades: advertencia, multa, suspensao e
impedimento e de 10 (dez) dias para a penalidade dec1ara9ao de inidoneidade.

11.9 Em caso de inadimplencia quanta ao pagamento das multas que the forem aplicadas pel a
CVM, a CONTRATADA fica desde ja ciente que estara sujeita a sua inc1usao no
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consoante legislac;ao especifica sobre a materia, sendo executada segundo a Lei n°
6.830/1980.

11.10 A autoridade competente, na aplicac;ao das sanc;oes, levani em considerac;ao a gravidade
da conduta do infrator, 0 carater educativo da pena, bem como 0 dano causado a
Administrac;ao, observado 0 principio da proporcionalidade.

11.11 Nao serao aplicadas simultaneamente, para a mesma ac;ao ou omissao, sanc;oes e glosas.

11.12 As pl;(nalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

12.1 A inexecuc;ao parcial ou total do CONTRATO enseja a sua rescisao, conforme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

12.2 A rescisao do CONTRATO podera ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da CVM, nos casos enumerados nos incisos I
a XII, XVII e XVIII, do art. 78 da Lei n° 8.666/1993;

II - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja
conveniencia para a CVM; ou

III - judicial, nos termos da legislac;ao vigente sobre a materia.

12.3 Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado 0 contradit6rio e a ampla defesa (art. 78, § unico da Lei n° 8.666/1993) .•

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

c) interromper unilateralmente 0 servic;o sob alegac;ao de inadimplemento por parte da
CVM;

d) publicar quaisquer relat6rios, entrevistas, detalhes ou informac;oes sobre este
CONTRA TO, bem como seu andamento, sem 0 previo consentimento da CVM.
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13.2 A relac;ao da CONTRATADA com a CVM restringe-se ao alcance do objeto contratual,
nao implicando qualquer relac;ao de subordinac;ao hienirquica, isto e, os empregados e
prepostos da CONTRA TADA nao terao qualquer vinculo empregaticio com a CVM,
correndo por conta exclusiva da primeira todas as obrigac;6es decorrentes da legislac;ao
trabalhista, previdenciaria, fiscal e comercial, as quais se obriga a saldar na epoca devida.

13.3 A CVM nao se vincula as disposic;6es contidas em Acordos e Convenc;6es Coletivas que
nao tratem de materia trabalhista, tais como as que estabelec;am valores ou indices
obrigat6rios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de prec;os para os insumos
relacionados ao exercicio da atividade (art. 13, da Instruc;ao Normativa SLTIIMP n°
2/2008).

13.4 Para dirimir as quest6es decorrentes deste CONTRA TO fica eleito 0 Foro Federal da
cidade do Rio de Janeiro, renunciando as partes a qualquer outro que, porventura, tenham
ou possam vir a ter direito, par mais privilegiado que seja (art. 55, § 2° da Lei n°
8.666/93).

13.5 as casos omissos serao decididos pela Gerencia de Licitac;6es e Contratos, a luz da
legislac;ao vigente, ouvida a Procuradoria Juridica da CVM.

E, por estarem de comum acordo com todas as Clausulas, firmam 0 presente instrumento
contratual, em 02(duas) vias de igual teor e forma, para urn s6 efeito.

Rio de Janeiro, Dr de NIJV f).A BIN de 2014.

) . )r ,
I~ ~

Tani Cristina Lopes Ribeiro
Pel a CVM

Rui Manuel Cabral
Pela CONTRA TADA

'1')\ a dos Santos
er 'IS e Loca~oes

RG 21 891 485
Br<l::.filter Ino Com Uoa
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