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CONTRATO PARA PRESTA~Ao DE
SERVI~O DE ORGANIZA~Ao DE
EVENTOS; QUE ENTRE SI FAZEM A CVM

COMISsAo DE VALORES
MOBILIARIOS E GAUCHE PROMO~6ES
E EVENTOS LTDA.

A CVM - Comissao de Valores Mobilhirios, Autarquia Federal vinculada ao Ministerio da
Fazenda, com sede na Rua Sete de Setembro, III - 28° andar - Centro - Rio de JaneirolRJ
(CEP: 20.050-901), inscrita no CNPJ sob 0 n° 29.507.878/0001-08, neste ato representada
pelo seu Presidente, Sr. Leonardo Porciuncula Gomes Pereira, doravante denominada
CVM, e GAUCHE PROMOr;OES E EVENTOS LTDA., estabelecida a Praia do Flamengo,
66- Bloco B- salas 1301 e 1302 - Flamengo- Rio de JaneirolRJ (CEP: 22210-030), inscrita no
CNPJ sob 0 n.o 40.234.254/0001-99, doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada por Sra. Maria Alice de Freitas Ribeiro, portador do CPF n.o 670.220.576-72,
tern justo e acordado 0 presente CONTRA TO, 0 qual se regeni pela Lei n° 8.666, de
21/6/1993 e suas altera90es posteriores, pelas Instru90es Normativas SLTIIMPOG n.o 212010
e n.o 2/2008, e pelas c1<iusulase condi90es 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-2014-9841 - Edital de Pregao n° 29/2014 e seus
anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, emitida em 21.10.2014;

c) Nota de Empenho - 2014NE800529.

1.1 0 presente CONTRA TO tern por objeto a presta9ao de servi90s para realiza9ao de
eventos e correlatos pela Comissao de Valores Mobiliarios, sob demanda, em ambito
nacional, compreendendo as fases de planejamento, organiza9ao, execu9ao e
acompanhamento, conforme descrito, caracterizado e especificado no Termo de
Referencia, Anexo I do Edital do Pregao Eletronico n.o29/2014.
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Chiusula Segunda - DA DESTINAc;AO ORc;AMENTA.RIA

2.1 As despesas para atender a esta licita9ao estao programadas em dota9ao Of9amentaria
propria, prevista no or9amento da Uniao para 0 exercfcio de 2014 na c1assifica9ao
abaixo:

Fonte: 0174

Programa de Trabalho: 04.122.2110.2000.0001 /04.123.2039.20WU.0001

Elemento de Despesa: 33903922

3.1 Os locais serao definidos por ocasiao da emissao da Ordem de Servi90 do evento, que
podera ser formalizada por meio de mensagem eletronica.

3.1.1. No caso de contatos por correio eletronico, devera ser utilizado endere90
eletronico da CONTRATADA, especialmente criado para ser usado ao longo
da execu9ao do CONTRA TO e tao somente durante sua execu9ao.

3.2 Os servi90s serao prestados, sob demanda, de acordo com 0 perfodo e os itens
especificados em Ordem de Servi90 propria de cada evento.

3.3 As Ordens de Servi90 serao emitidas nos seguintes prazos:

3.3.1. ate 10 (dez) dias corridos antes da data prevista para realiza9ao de eventos de
pequeno porte (para ate 100 pessoas);

3.3.2. ate 20 (vinte) dias coriidos antes da data prevista para realiza9ao dos demais
eventos.

3.4 A solicita9ao de itens que necessitem de personaliza9ao sera feita com 20 (vinte) dias
corridos de antecedencia.

3.5 A 10ca9ao dos espa90s sera solicitada com 15 (quinze) dias corridos de antecedencia
da data prevista para realiza9ao dos eventos.

3.6 A CONTRATADA devera elaborar e enviar proposta de pre90s final para 0
responsavel pe1a demanda na CVM, a contar da data de recebimento da Ordem de
Servi90, nos seguintes prazos:

3.6.1. para eventos de pequeno porte (para ate 100 pessoas), em ate 2 (dois) dias
corridos;

3.6.2. para os demais eventos, em ate 3 (tres) dias corridos.
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3.7 0 responsavel pela demanda na CVM, ao receber a proposta, tera 0 prazo de 2 (dois)
dias uteis para aprova-la e fazer os ajustes necessarios junto a CONTRATADA;

3.8 Em casos excepcionais os prazos acima mencionados poderao ser alterados.

3.9 A CONTRATADA arcara com as despesas de deslocamentos, hospedagem e
alimenta<;ao de seus profissionais, sem direito a qualquer pagamento de tais gastos por
parte da CVM.

3.10 Quando da necessidade de subcontrata<;ao de loca<;ao de espa<;os para realiza<;ao dos
eventos ou de hospedagem, a CONTRATADA devera apresentar a CVM, sempre que
possiveJ., no minima 3 (tres) propostas alternativas com os respectivos or<;amentos,
cabendo a CVM escolher a op<;ao que melhor se encaixe ao perfil do evento solicitado
e ao interesse da Autarquia, sempre respeitando os princfpios que regem a
Administra<;ao Publica.

3.11 Quando nao for possivel a apresenta<;ao de tres propostas de local, a CONTRATADA
devera apresentar comprova<;6es de tentativas de negocia<;ao que foram negadas por,
pelo menos, 05 (cinco) estabelecimentos.

3.12 A CVM podera solicitar por escrito, a qualquer tempo, inclusive durante a realiza<;ao
do even to, outros itens de servi<;o previstos no Termo de Referencia, anexo I do Edital
do Pregao Eletronico n.o 29/2014, aditando-os a Ordem de Servi<;o inicial.

3.12.1. A CONTRATADA devera apresentar justificativa no prazo maximo de 2
(do is) dias uteis a contar do encerramento do even to em caso de nao
atendimento de solicita<;6es feitas pel a CVM, sob pena de aplica<;ao das
san<;6es previstas neste CONTRA TO.

4.1 A CONTRATADA, preferencialmente no prazo de 5 (cinco) dias uteis contados do
termino do evento, devera apresentar, aos cuidados do Fiscal do Contrato, planilha
detalhada do evento realizado, que devera conter:

a) identifica<;ao do evento;

b) detalhamento de todos os servi<;os prestados e materiais empregados;

c) pre<;os unitarios e totais;

d) eventuais ocorrencias;

e) outras informa<;6es que julgar pertinentes.

4.2 Os servi<;os serao recebidos provisoriamente quando do recebimento da planilha,
pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscaliza<;ao do contrato, para efeito de
posterior verifica<;ao de sua conformidade com os itens previamente autorizados pela
CVM.
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4.3 A planilha detalhada do evento devera ser entregue em 2 (duas) vias. Somente serao
atestados os itens constantes da referida planilha que tiverem sido previamente
autorizados pela CVM.

4.4 Despesas extras, como liga<;6estelefOnicas, somente serao pagas se comprovadamente
tiverem sido realizadas.

4.5 Os servi<;osindicados na planilha poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando
em desacordo com as especifica<;6es constantes no Termo de Referencia, anexo I do
Edital do Pregao Eletronico n.o 29/2014, e na proposta, devendo ser
corrigi~os/refeitos/substitufdos no prazo fixado pelo Fiscal do Contrato, as custas da
CONTRA TADA, sem prejufzo da aplica<;aode penalidades.

4.6 Os servi<;os serao recebidos definitivamente no prazo de 3 (tres) dias uteis, contados
do recebimento provis6rio, ap6s conferencia dos servi<;os prestados e materiais
empregados, com a consequente aceita<;aomediante termo circunstanciado e emissao
de autoriza<;aopara envio da documenta<;ao fiscal pela CONTRA TADA, para fins de
pagamento.

4.7 Na hip6tese de a verifica<;ao a que se refere 0 subitem anterior nao ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se 0 recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.8 0 recebimento provis6rio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejufzos resultantes da incorreta execu<;aodo CONTRATO.

5.1 A CVM pagara a CONTRATADA os valores correspondentes aos servi<;os
demandados e efetivamente executados, perfazendo urn total estimado de R$
1.086.913,08 (urn milhao, oitenta e seis mil novecentos e treze reais e oito centavos).

5.1.1. Para apura<;ao do valor total de cada servi<;o, a CONTRATADA estara
vinculada aos pre<;os unitarios dispostos em sua Proposta de Pre<;os, anexo I
deste CONTRATO, emitida em 21/10/2014.

o pre<;osunitarios e totais levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes na
presta<;ao dos servi<;os contratados, tais como servi<;os de frete, tributos, encargos
sociais, beneffcios previstos em Conven<;ao/AcordolDissfdio Coletivo, transporte,
alimenta<;ao,instala<;ao,desinstala<;aoe reinstala<;aode componentes, entre outros.

Os quantitativos indicados para cada urn dos itens componentes da Proposta de Pre<;os
correspondem a uma estimativa de demanda pelos servi<;os objeto deste
CONTRATO, no perfodo de 12 (doze) meses,' nao se constituindo em qualquer
compromisso futuro de utiliza<;ao/requisi<;aopor parte da CVM.

Os valores dos itens de hospedagem nacional e de loca<;ao de espa<;o ffsico foram
adotados com base nos pre<;ospraticados no mereado e especificamente como criterio
objetivo para 0 julgamento das propostas no momenta da realiza<;ao ao
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Eletronico n.o 29/2014. A remunera~ao para estes servi~os tomara por base os pre~os
praticados pelo mercado no momenta de realiza~ao dos eventos, segundo os criterios
estabelecidos neste CONTRA TO, aplicando-se sobre tais pre~os a taxa de
agenciamento devida a CONTRA TADA.

~.5 A taxa de agenciamento devida a CONTRATADA, quando da subcontrata~ao do
espa~o para cada evento e/ou pela contrata~ao de hospedagem, correspondera ao
percentual de 5% (cinco porcento), incidente sobre 0 valor da cota~ao de loca~ao e/ou
da diaria no hotel.

6.1 Os pre~os pactuados serao fixos e irreajustaveis por urn perfodo de 12 (doze) meses
apos a data de emissao 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 Amplo (IPCA), em fun~ao da nao existencia de fndice especffico ou
setorial aplicavel ao objeto, conforme permissivo conti do no artigo 2.0 da Lei n.O

10.19212001 (Acordao TCD n.o 114/2013 - Plenario).

6.2 Para concessao do reajuste, sera necessario que estejam devidamente caracterizados,
tanto 0 interesse publico na contrata~ao quanto a presen~a das seguintes condi~6es
legais (Lei n.o 8.666/1993 - Acordao TCD 474/2005 - Plenario):

6.2.1. existencia de autoriza~ao or~amentaria (incisos II, III e IV do § 2.0 do art.
7.0);

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

tratar-se da proposta mais vantajosa para a Administra~ao;

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

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

interesse da CONTRA TADA, manifestado formal mente, em continuar
vinculada a proposta (art. 64, § 3.0).

6.3 Para a comprova~ao da compatibilidade dos pre~os com 0 mercado, 0 Fiscal do
Contrato apresentara comparativo de pre~os, a epoca do reajuste, acompanhado de
documentos comprobatorios, como propostas, notas fiscais, contratos, atas de registro
de pre~os, dentre outros.

6.4 0 reajuste sera antecedido de manifesta~ao do Fiscal do Contrato, com indica~ao de
que os novos pre~os estao em conformidade com os de mercado e que continuam
vantajosos para a Adrninistra~ao.

6.5 Para 0 calculo do pre~o final reajustado, sera utilizada a seguinte formula:

V1 = Vo x (t) ,onde:
o
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10 - indice correspondente a data base da proposta;

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

VO- pre~o original do servi~o, na data base (valor a ser reajustado);

VI - pre~o final do servi~o ja reajustado.

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

6.7 Por oca·siao da prorroga~ao ou do termino da vigencia contratual, a CONTRA TADA
devera ressalvar/resguardar 0 direito de reajuste, sob pena de preclusao logica
(Acordao TCD n.o 1.828/2008 - Plenario).

6.8 Caso 0 indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado em substitui~ao 0 que vier a ser
determinado pela legisla~ao entao em vigor.

6.9 Na ausencia de previsao legal quanta ao indice substituto, as partes elegerao novo
indice oficial, para reajustamento do pre~o do valor remanescente.

7.1 As Notas Fiscais referentes aos servi~os demandados e efetivamente executados
deverao ser apresentadas pela CONTRATADA, em meio fisico e aos cuidados do
Fiscal do Contrato, no Setor de Protocolo da CVM, situado na Rua Sete de Setembro,
111 - 2° andar, Centro, Rio de JaneirolRJ - CEP: 20.050-901.

7.1.1. As Notas Fiscais deverao conter, no minimo, a descri~ao sucinta do servi~o
prestado, 0 pre~o total, 0 mimero da Nota de Empenho e 0 mimero do
Processo de Compras.

7.1.2. As Notas Fiscais somente deveriio ser encaminhadas para pagamento apos 0

recebimento definitivo dos servi~os prestados.

7.1.3. A CONTRATADA devera apresentar, junto com a Nota Fiscal, copia
autenticada de todas as notas fiscais/recibos emitidas pelas empresas
subcontratadas para os servi~os de loca~ao de espa~os, de forma a possibilitar
a identifica~ao e confirma~ao do valor da despesa a ser paga. Quando 0
evento envolver hospedagem, a CONTRATADA devera apresentar uma
rela~ao com 0 nome dos participantes hospedados em cada urn dos hoteis,
juntamente com copias autenticadas da& notas fiscais que comprovem a
quantidade de apartamentos locados, para fins de ateste.

Cabera ao Fiscal do Contrato, no prazo de 3 (tres) dias uteis a partir do recebimento da
Nota Fiscal, atestar presta~ao dos servi~os, verificando 0 cumprimento pela
CONTRATADA de todas as condi~6es pactuadas, inclusive quanto ao pre o.
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Ato continuo, liberani a referida Nota Fiscal para a Gerencia de Contabilidade e
Financ;as (GAF), a fim de ser providenciada a liquidac;ao e 0 pagamento.

7.3 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 relac;ao aos servic;os efetivamente 'prestados, e sera efetuado em urn
prazo maximo de 15 (quinze) dias apos 0 recebimento do documento fiscal, mediante
deposito na conta-corrente da CONTRATADA.

7.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem 0

limite de que trata 0 inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser
efetuados no prazo de ate 5 (cinco) dias uteis, contados da data da
apresentac;ao da Nota FiscallFatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n°
8.666, de 1993.

7.4 Os titulos deverao permanecer em carteira, nao sendo admitidos pela CVM
caucionamento ou cobranc;a bancaria, situac;ao em que a CONTRA TADA ficara
sujeita as sanc;6es, ajuizo da CVM, previstas neste CONTRA TO.

7.5 A CVM podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizac;6es 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 alterac;6esposteriores).

7.6 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancia que impec;a a liquidac;ao da despesa,
aquela sera devolvida pelo Fiscal do Contrato a CONTRA TADA e 0 pagamento
ficara pendente ate que esta providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, 0

prazo para pagamento iniciar-se-a apos a reapresentac;ao do documento fiscal
devidamente regularizado, nao acarretando qualquer onus para a CVM.

7.7 Sendo identificada cobranc;a indevida apos 0 pagamento da Nota Fiscal, os fatos serao
informados a CONTRA TAD A para que seja feita glosa do valor correspondente no
proximo documento de cobranc;a.

7.8 A criterio da CVM, poderao ser utilizados os creditos existentes em favor da
CONTRATADA para compensar quaisquer possiveis despesas resultantes de multas,
indenizac;6es, inadimplencias contratuais e/ou outras de responsabilidade desta ultima.

7.9 Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instruc;ao Normativa SLTIIMPOG nO02, de 2008,
sera efetuada a retenc;ao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sanc;6es cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

7.9.1. nao produziu os resultados acordados;

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

7.9.3. deixou de utilizar os materiais e recursos 'humanos exigidos para a execuc;ao
do servic;o,ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.10 A cada pagamento ao fornecedor a Administrac;ao realizara consulta ao SICAF para
verificar a manuten<;aodas condic;6es de habilita<;ao.
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7.11 Constatando-se, junto ao SICAF, a situac;ao de irregularidade da CONTRA TADA,
sera providenciada a sua advertencia, por escrito, no sentido de que, no prazo de 5
(cinco) dias theis, regularize sua situac;aoou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

7.11.1. 0 prazo deste item podera ser prorrogado uma vez, por igual perfodo, a
criterio da Administrac;ao; .

7.11.2. Nao havendo regularizac;ao ou sendo a defesa considerada improcedente, a
Administrac;ao devera comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizac;ao da
regularidade fiscal quanto a inadimplencia do fornecedor, bem como quanta a

. existencia de pagamento a ser efetuado pela Administrac;ao, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir 0 recebimento de
seus creditos;

7.11.3. Persistindo a irregularidade, a Administrac;ao adotara as medidas necessarias
a rescisao dos contratos em execuc;ao, nos autos dos processos
administrativos correspondentes, assegurada a contratada a ampla defesa.

7.12 Havendo a efetiva execuc;ao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente,
ate que se decida pela rescisao contratual, caso a CONTRA TADA nao regularize sua
situac;aojunto ao SICAF.

7.13 Somente por motivo de economicidade, seguranc;a nacional ou outro interesse publico
de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade
da CVM, nao sera rescindido 0 contrato em execuc;ao com empresa ou profissional
inadimplente no SICAF.

7.14 Quando do pagamento, sera efetuada a retenc;ao tributaria prevista na legislac;ao
aplicavel.

7.14.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n.o 12312006, nao sofrera a retenc;ao tributaria quanto aos
impostos e contribuic;6es abrangidos por aquele regime. No entanto, 0

pagamento ficara condicionado a apresentac;ao de comprovac;ao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto
na referida Lei Complementar.

7.15 Sera considerada data do pagamento 0 dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

7.16 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos
moratorios devidos pela CVM, entre a data acima referida e a correspondente ao
efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem inclufdos em fatura propria, saD
calculados por meio da aplicac;aoda seguinte formula:
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6
1 = ~ 1 = 100 ~ I = 0,00016438

365 365

7.17 Nao serao considerados os atrasos no pagamento pela CVM decorrentes de caso
fortuito ou for<;amaior, nos casos caracterizados como fato do principe (a(:iiosuperior
do Estado, unilateral e imprevista, que impossibilita 0 cumprimento, ao menos
temporario, de um ou de todos os deveres contratuais).

8.1 0 periodo de vigencia deste CONTRATO sera de 12 (doze) meses a partir do dia
31/10/2014, podendo ser prorrogado ate 0 limite de 60 (sessenta) meses, desde que
haja autoriza<;aoformal 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° 2/2008).

8.1.1. os servi<;ostenham sido prestados regularmente;

8.1.2. a CVM mantenha interesse na realiza<;ao do servi<;o objeto deste
CONTRATO;

8.1.3. 0 valor deste CONTRATO permane<;a economicamente vantajoso para a
CVM;

Cabera a CONTRATADA, sem preJUlzo das demais obriga~oes
responsabilidades insertas no Termo de Referenda, Anexo I do Edital d
Eletronico n.o29/2014, e daquelas resultantes da Lei n.o8.666/1993:
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9.1.1. efetuar a execu<;ao dos servi<;os conforme especifica<;6es, parametros e
rotinas, estabe1ecidos no Termo de Referenda, Anexo 1do Edital do Pregao
Eletronico n.o29/2014;

9.1.2. solicitar os esclarecimentos necessarios para 0 regular cumprimento dos
termos acordados, a Superintendencia de Prote<;aoe Orienta<;aoa Investidores
(SOl);

9.1.3. a10car os empregados e fomecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensflios necessarios, na qualidade especificada no Termo de Referencia e
em sua proposta, em observancia as normas 1egais e regu1amentares
ap1idveis e as recomenda<;6es aceitas pela boa tecnica;

9.1.4. apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por
meio de cracM, alem de prove-los com os Equipamentos de Prote<;ao
Individual- EP1, quando for 0 caso;

9.1.5. apresentar a CVM, quando s01icitada, a re1a<;aonominal dos empregados que
adentrar1io0 orgao para a execu<;aodo servi<;o;

9.1.6. atender as s01icita<;6es da CVM quanta a sUbstitui<;ao dos empregados
a10cados, no prazo fixado pela autarquia, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obriga<;6esrelativas a execu<;aodo servi<;o;

9.1.7. nao permitir a utiliza<;ao de qualquer traba1ho do menor de 16 (dezesseis)
anos, exceto na condi<;aode aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos;
nem permitir a utiliza<;ao do traba1ho do menor de 18 (dezoito) anos em
traba1ho notumo, perigoso ou insalubre;

9.1.8. instruir seus empregados quanta a necessidade de acatar as normas intemas
daCVM;

9.1.9. relatar a CVM toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
presta<;aodos servi<;os;

9.1.10. emitir a(s) respectiva(s) nota(s) fisca1(is), conforme orienta<;6es contidas na
clausula de liquida<;aoe pagamento deste CONTRA TO;

9.1.11. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas (sem
quaisquer onus para a CVM), no total ou em parte, no prazo fixado pela
CVM, os servi<;os efetuados em que se verificarem vfcios, defeitos ou
incorre<;6es resultantes da execu<;ao ou de materiais empregados (art.69 da
Lei n° 8.6661993);

9.1.12. prestar todos os esclarecimentos que the forem solicitados pela CVM,
atendendo prontamente a quaisquer reclama<;6es;

9.1.13. manter, durante toda a execu<;aodo CONTRATO, em compatibilidade com
as obriga<;6es assumidas, todas as condi<;6es de habilita<;ao e qualifica<;ao
exigidas na licita<;ao.

9.1.14. indicar preposto para representa-Ia durante a execu<;aodo CONTRATO;
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9.1.15. responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao
patrimonio da Uniao em decorrencia de ac;aoou omissao de seus empregados
ou prepostos, nao se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razao
da fiscalizac;ao ou do acompanhamento realizado pela CVM;

9.1.16. arcar com os onus resultantes de quaisquer ac;6es, demandas, custos e
despesas 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;6esjudiciais ou extrajudiciais de terceiros,
que the venham a ser exigidas por for~a da lei, ligadas ao cumprimento do
ajuste a ser firmado;

9.1.17. responsabilizar-se por todas as obriga~6es trabalhistas, SOClaIS,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas na legisla~ao especffica, cuja
inadimplencia nao transfere responsabilidade a CVM;

9.1.18. assumir a responsabilidade por todas as providencias e obriga~6es
estabelecidas na legisla~ao especffica de acidentes de trabalho, quando, em
ocorrencia da especie, forem vftimas os seus empregados quando da presta~ao
dos servi~os ou em conexao com ele, ainda que acontecido em dependencia
da CVM, inclusive por danos causados a terceiros;

9.1.19. assumir todos os encargos de possfvel demand a trabalhista, cfvel ou penal,
relacionados a presta~ao dos servic;os, originariamente ou vinculada par
prevenc;ao, conexao ou contingencia;

9.1.20. arcar com 0 onus decorrente de eventual equfvoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso 0 previsto
inicialmente em sua proposta nao seja satisfat6rio para 0 atendimento ao
objeto da licita~ao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1°do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

9.1.21. aceitar, nas mesmas condi~6es do ajuste, os acrescimos ou supress6es que se
fizerem no objeto, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor da contrata~ao;

9.1.22. quando houver a eventual ou efetiva utilizac;ao de recursos de informlitica da
CVM durante a presta~ao de servi~os que sao objeto deste CONTRA TO, os
profissionais alocados pela CONTRA TADA deverao cumprir 0 previsto na
PORTARWCVMIPTE N° 077, de 22 de Setembro de 2010, sob pena de
aplica~ao das san~6es previstas neste CONTRA TO;

9.1.23. guardar sigilo sobre todas as informa~6es obtidas em decorrencia do
cumprimento do CONTRA TO.

Cabera a CVM, sem prejufzo das demais disposi~6es insertas no Termo de Referencia,
Anexo I do Edital do Pregao Eletronico n.o29/2014:
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10.1.1. proporclOnar todas as condi~6es para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus servi~os de acordo com as determina~6es deste
CONTRATO;

10.1.2. eXIglr 0 cumprimento de todas as obriga~6es assumidas pela
CONTRA TADA, de acordo com as c1<iusulascontratuais e os termos de sua
proposta;

10.1.3. exercer 0 acompanhamento e a Fiscaliza~ao dos servi~os, por servidores
especialmente designados, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, mes e ano, bem como 0 nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providencias cabiveis;

10.1.4. notificar a CONTRATADA, par escrito, da ocorrencia de eventuais
imperfei~6es no curso da execu~ao do servi~o, fixando prazo para a sua
corre~ao;

10.1.5. pagar a CONTRATADA 0 valor resultante da presta~ao do servl~o, nos
termos deste CONTRA TO;

10.1.6. zelar para que, durante toda a vigencia do CONTRATO, sejam mantidas, em
compatibilidade com as obriga~6es assumidas pela CONTRA TADA, todas
as condi~6es de habilita~ao e qualifica~ao exigidas na licita~ao;

10.1.7. efetuar as reten~6es tributarias devidas sobre 0 valor da fatura de servi~os da
CONTRATADA;

10.1.8. nao praticar atos de ingerencia na administra~ao da CONTRATADA, tais
como:

a) exercer 0 poder de mando sobre os empregados da CONTRA TADA,
devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela
indicados;

b) considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores
eventuais da propria CVM, especialmente, para efeito de concessao de
diarias e passagens.

10.2 A CVM nao responded por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRA TADA com terceiros, bem como por qualquer danG causado a terceiros em
decorrencia de ato da CONTRA TADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

11.1 A fiscaliza~ao do cumprimento das obriga~6es contratuais sera exercida por servidor
da CVM indicado pela Superintendencia de Orienta~ao e Prote~ao aos lnvestidores
(SOl) e devidamente designado pela Superintendencia Administrativo-Financeira, par
meio de Portaria especffica.
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11.2 Cabe ao Fiscal do Contrato acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execu<;ao do
objeto, 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 da contrata<;ao, e de tudo dani ciencia
diretamente a CONTRATADA, conforme artigo 67, panigrafos, da Lei n.O8.666/1993
e suas altera<;6es.

11.3 Para 0 caso de impedimento do Fiscal do Contrato, sera designado pela
Superintendencia Administrativo-Financeira (SAD) servidor para atuar como
substituto.

11.4 Cabera' ao responsavel pela fiscaliza<;ao do CONTRA TO, formalizar as Ordens de
Servi<;o - OS e encaminha-las aos cuidados do preposto da CONTRATADA,
cobrando confirma<;ao de recebimento, principal mente quando 0 pedido for
formalizado por meio de mensagem eletronica. As Ordens de Servi<;o, em conjunto
com os comprovantes de recebimento ou recebimento e leitura - quando as OS forem
emitidas eletronicamente - deverao ser juntadas ao Processo de Compras.

11.5 Cabera ao Fiscal do Contrato cobrar a apresenta<;ao, pela CONTRA TADA, de
documentos que comprovem que as empresas eventualmente subcontratadas atendem
as condi<;6es de habilita<;ao previstas no Edital do Pregao Eletronico n.o 29/2014. Os
documentos comprobat6rios devem ser oportunamente juntados ao Processo de
Compras.

11.5.1. Qualquer subcontrata<;ao deve ser previamente submetida a autoriza<;ao pela
autoridade competente.

11.6 As faltas cometidas pela CONTRA TADA deverao ser devidamente registradas no
Processo de Compras pelo Fiscal do Contrato, que devera propor ao Ordenador de
Despesas a aplica<;ao das san<;6es que entender cabfveis para a regulariza<;ao das
faltas, nos termos do artigo 67, paragrafo 2.° e do artigo 87 da Lei n.O8.666/1993.

11.7 Cabera a CONTRATADA 0 pronto atendimento as exigencias inerentes ao objeto
contratado, feitas pelo Fiscal do Contrato ou por seu substituto.

11.8 A CONTRA TADA e responsavel pelos danos causados diretamente a Administra<;ao
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execu<;aodo CONTRA TO, nao
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscaliza<;ao ou 0 acompanhamento
por parte da CVM (art. 70 da Lei n° 8.666.1993 c/c art.9° da Lei n° 10.52012002).

11.9 A CVM se reserva 0 direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0 servi<;o/fomecimento
prestado em desacordo com 0 CONTRATO (art. 76 da Lei n° 8.666/93).

12.1 A CONTRATADA devera apresentar garantia no valor correspondente a 5% (cinco
por cento) do total contratual estimado, que sera liberada de acordo com as condi<;6es
previstas neste CONTRA TO, conforme disposto no art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993.
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12.2 A garantia devera ser apresentada em ate 10 (dez) dias ap6s a assinatura do
CONTRATO.

12.2.1. 0 prazo para apresenta<;ao da garantia podera ser prorrogado por solicita<;ao
escrita e justificada da CONTRATADA, formalmente aceita pela CVM.

12.3 A garantia deve ser apresentada em uma das seguintes modalidades, conforme op<;ao
da CONTRATADA:

12.3.1. cau<;aoem dinheiro ou tftulos da dfvida federal;

12.3.2. seguro- garantia; ou

12.3.3. fian<;abancaria.

12.4 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger 0

perfodo de vigencia da execu<;ao do CONTRATO e mais 3 (tres) meses ap6s 0

termino da vigencia contratual.

12.5 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, 0 pagamento de:

12.5.1. prejufzo advindo do nao cumprimento do objeto do CONTRA TO e do nao
adimplemento das demais obriga<;6esnele previstas;

12.5.2. prejufzos causados a CVM ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execu<;aodo CONTRA TO;

12.5.3. multas morat6rias e punitivas aplicadas pela CVM a CONTRATADA;

12.5.4. obriga<;6es trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, nao
adimplidas pela CONTRATADA.

12.6 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados nos subitens do item acima.

12.7 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CVM, na Caixa Economica
Federal, com corre<;ao monetaria, para os fins especfficos a que se destina, sendo 0

recibo de dep6sito 0 tinico meio habil de comprova<;aodesta exigencia.

12.8 Se 0 valor da garantia for utilizado total ou parcial mente em pagamento de qualquer
obriga<;ao, a CONTRA TADA obriga-se a fazer a respecti va reposi<;ao no prazo
maximo de 2 (dois) dias titeis, contados da data em que for notificada, salvo na
hip6tese de comprovada inviabilidade de cumprir tal prazo, mediante justificativa
apresentada por escrito e aceita pelo Fiscal do Contrato.

12.9 sera considerada extinta a garantia:

12.9.1. com a devolu<;aoda ap6lice, carta fian<;aou autoriza<;aopara 0 levantamento
de importilncias depositadas em dinheiro a tftulo de garantia, acompanhada de
declara<;ao da CVM, mediante termo circunstanciado, de que a
CONTRA TADA cumpriu todas as clausulas do CONTRATO;

12.9.2. no prazo de 90 (noventa) dias ap6s 0 termino da vigencia, podendo ser
estendido pela CVM em caso de ocorrencia de sinistro.

12.10 A CVM nao executara a garantia unicamente nas seguintes hip6teses:
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12.10.1. caso fortuito ou forc;;amaior;

12.10.2. alterac;;ao,sem previa anuencia da seguradora ou do fiador, das obrigac;;6es
contratuais;

12.10.3. descumprimento das obrigac;;6espela CONTRATADA decorrente de atos ou
fatos da Administrac;;ao;

12.10.4. pnitica de atos ilfcitos dolosos por servidores da CVM.

13.1 Comete infrac;;aoadministrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei n°
10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

13.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigac;;6es assumidas em
decorrencia da contratac;;ao;

13.1.2. ensejar 0 retardamento da execuc;;aodo objeto;

13.1.3. fraudar na execuc;;aodo CONTRATO;

13.1.4. comportar-se de modo inid6neo;

13.1.5. cometer fraude fiscal;

13.1.6. nao mantiver a proposta.

13.2 A CONTRATADA, ao cometer qualquer das infrac;;6esdiscriminadas no subitem
acima, ficara sujeita, sem prejufzo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sanc;;6es:

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

13.2.2. em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentac;;ao da
garantia (seja para reforc;;oou por ocasiao de prorrogac;;ao),aplicar-se-a multa
de 0,07% (sete centesimos por cento) do valor do CONTRATO por dia de
atraso, observado 0 maximo de 2% (dois por cento), de modo que 0 atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administrac;;aocontratante a
promover a rescisao do CONTRATO;

13.2.3. pela inobservancia dos prazos atrelados as demais obrigac;;6es contratuais
assumidas, multa de 0,1% (zero vfrgula urn por cento) incidente sobre 0 valor
total da contratac;;ao,por dia de atraso, a ser cobrada pelo perfodo maximo de
20 (vinte) dias. A partir do 21° (vigesimo primeiro) dia de atraso, 0

CONTRA TO sera rescindido;

13.2.4. multa de ate 20% (vinte por cento) sobre 0 valor total estimado da
contratac;;ao, em caso de inexecuc;;aototal da obrigac;;aoassumida, alem de
poder acarretar na rescisao do CONTRA TO prevista na Lei nO.8.666/1993;
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13.2.5. multa compensatoria de ate 10% (dez por cento) sobre 0 valor total da Nota
Fiscal referente ao evento, em caso de inexecu9ao parcial de obriga9ao
assumida ou execu9ao de servi90s em desacordo com 0 minimo exigido
formalmente pela area demandante;

13.2.6. multa de ate 5% (cinco por cento) sobre 0 valor total estimado do
CONTRA TO, quando for constatado 0 descumprimento de qualquer
obriga9ao prevista no Edital, no Termo de Referencia e/ou neste
CONTRATO, ressalvadas aquelas obriga90es para as quais tenham sido
fixadas penalidades especfficas.

13.2.7. suspensao de licitar e impedimento de contratar com a CVM, pelo prazo de
ate 2 (dois) anos;

13.2.8. impedimento de licitar e contratar com a Uniao com 0 consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de ate 5 (cinco) anos;

13.2.9. dedara9ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra9ao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni9ao ou ate
que seja promovida a reabilita9ao perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
CVM pelos prejuizos causados;

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

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

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

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

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

13.5 A aplica9ao de qualquer das san90es previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara 0 contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se 0 procedimento previsto na Lei n.o 8.666, de 1993, e subsidiariamente
na Lei n.o9.784, de 1999.

13.6 A aplica9ao das san90es previstas neste instrumento, que ocorrera apos regular
processo administrativo, nao impede que a CVM rescinda unilateralmente 0
CONTRA TO e aplique outras san90es regulamentares (artigo 86, §1.° da Lei n°
8.666/1993).
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Cadastro Informativo dos creditos nao quitados do setor publico federal (CADIN),
consoante legisla<;ao especifica sobre a materia, sendo executada segundo a Lei n°
6.830/1980.

13.9 A autoridade competente, na aplica<;ao das san<;oes, levant em considera<;ao a
gravidade da conduta do infrator, 0 cantter educativo da pena, bem como 0 dano
causado a Administra<;ao, observado 0 principio da proporcionalidade.

13.10 Nao serao aplicadas simu1taneamente, para a mesma a<;ao ou omissao, san<;oes e
glosas.

13.11 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

14.1 A inexecu<;ao parcial ou total do CONTRA TO enseJa a sua rescisao, conforme
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

14.2 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 legisla<;aovigente sobre a materia.

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

a) caucionar ou utilizar este CONTRA TO para qualquer opera<;aofinanceira;

b) ceder ou transferir a terceiros 0 CONTRATO e os direitos e obriga<;oes dele
decorrentes, salvo com previa anuencia da CVM;

c) interromper unilateralmente 0 servi<;osob alega<;aode inadimplemento por parte
daCVM;

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

,
15.2 A rela<;ao da CONTRATADA com a CVM restringe-se ao alcance do objeto

contratual, nao implicando qualquer rela<;ao de subordina<;ao hierarquica, isto e, os
empregados e prepostos da CONTRATADA nao terao qualquer vinculo empregatfcio
com a CVM, correndo por conta exclusiva da primeira todas as obriga<;oesdecorrentes
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da legisla9ao trabalhista, previdenciaria, fiscal e comercial, as quais se obriga a saldar
na epoca devida.

15.3 Para dirimir as questoes decorrentes deste CONTRATO 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, por mais privilegiado que seja (art. 55, § 2° da Lei
n° 8.666/93).

15.4 Os casos omissos serao decididos pela Gerencia de Licitas;oes e Contratos, a luz da
legisla9ao vigente, ouvida a Procuradoria Jurfdica da CVM.

E, por estarem de comum acordo com todas as Clausulas, firmam 0 presente instrumento
contratual, em 2(duas) vias de igual teor e forma, para urn s6 efeito.

Rio de Janeiro, 30 de Ol..r-Ufj f!.,O de 2014.

l~Jpf1!4
Leonardo P. Gomes Pereira


