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CONTRATO DE PRESTAC;Ao DE SERVIC;O
TELEFONICO FIXO COMUT ADO,
MODALIDADE LOCAL, PARA A SEDE DA
CVM NO RIO DE JANEIRO, QUE ENTRE SI
FAZEM A CVM - COMISSAO DE VALORES
MOBILIARIOS E A EMPRESA
BRASILEIRA DE TELECOMUNICA<;OES
S/ A - EMBRA TEL.

A CVM - Comissao de Valores Mobiliarios, Autarquia Federal vinculada ao Ministerio da
Fazenda, 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 de1egaqao de competencia conferida pela Portaria/CVM/PTE/n° 108, de 0 I de
novembro de 2011, pela Superintendente Administrativo-Financeira, Sra. Tania Cristina
Lopes Ribeiro, doravante denominada CVM, e a Empresa Brasileira de Telecomunicaq6es
S/A - EMBRATEL, estabelecida a Av. Presidente Vargas, 1012, Centro - Rio de Janeiro/RJ
(CEP: 20.179-900), inscrita no CNPJ sob 0 n.O 33.530.486/0001-29, doravante designada
CONTRA TADA, neste ato representada pela Sra. Juliana Franco Jibran Hsieh, pOitadora do
CPF n.O780.528.581-00 e pela Sra. Maria Teresa Outeiro de Azevedo Lima, portadora do
CPF n.O184. J 73.611-20, tern justo e acordado 0 presente CONTRA TO, com fundamento nos
seguintes diplomas: Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, ao Decreto nQ 5.450, de 31 de maio
de 2005, ao Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, a Lei complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, ao Decreto n° 3.722, de 09 de janeiro de 2001, ao Decreto n° 6.204, de 05
de setembro de 2007, a Lei n° 12.349, de 15 de dezembro de 2010, a Lei n° 12.440, de 07 de
julho de 2011, a Instruqao Normativa SLTIIMP n° 02, de 11 de outubro de 2010, a Instruqao
Normativa SLTIIMP n° 04, de 12 de novembro de 2010, a Instruqao Normativa SLTIIMP n~
03, de 16 de dezembro de 2011, a Instruqao Normati va SLTIIMP n° 02, de 14 de fevereiro de
2012, ao Decreto n° 7.546, de 2 de agosto de 2011, ao Decreto nO7.892, de 23 de janeiro de
2013, ao Decreto n° 7.903, de 4 de fevereiro de 2013, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
e pelas clausulas e condiq6es 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-2014-11 196 - Edital de Pregao Eletr6nico MPOG
n° 34/2013 e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, emitida em 06110/2014;

c) Nota de Empenho - 20 I4NE800580.
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1.1. 0 presente Contrato tern por objeto a presta~ao de Servi~o TelefOnico Fixo Comutado
(fixo-fixo e fixo-movel), a ser executado de forma contfnua, conforme as
especifica~5es e condi~5es constantes deste Contrato e seus anexos.

1.2. 0 objeto desta contrata~ao e composto pelos itens do Grupo 3 do Edital de Pregao
Eletr6nico MPOG n° 34/2013, conforme abaixo:

• Grupo 3 - Servi~o TelefOnico Fixo Comutado (STFC) na Modalidade Local a partir da
cidade do Rio de Janeiro atraves de entroncamento digital.

CLAuSULA SEGUNDA - DA VINCULA<;AO AO EDITAL E A PROPOSTA DA
CONTRATADA

2.1. Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de transcri~ao, 0 Edital do
Pregao Eletr6nico por Sistema de Registro de Pre~os n° 34/2013, do Ministerio do
Planejamento Or~amento e Gestao, com seus anexos e a proposta da
CONTRATADA.

GRUPO 3 - SERVI~O TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC) NA MODALIDADE
LOCAL NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

3.1. 0 servi~o telefOnico na modalidade Local compreende a realiza~ao de chamadas
locais para telefones fixos e para telefones moveis, bem como a recep~ao de chamadas
diretamente nos ramais (Discagem Direta a Ramal - DDR) na cidade do Rio de
Janeiro.

3.2. 0 Grupo 3 esta divido em dois itens:

a. Item 27 - Servi~o Telef6nico Fixo-Fixo na modalidade Local, assim entendidas as
liga~5es oriundas da Area Local em que esta compreendida a cidade do Rio de Janeiro
para telefones fixos nesta mesma area.

b. Item 28 - Servi~o TelefOnico Fixo-Movel na modalidade Local (VC I), assim
entendidas as liga~5es oriundas da Area Local em que esta compreendida cidade do
Rio de Janeiro para telefones moveis nesta mesma area.

3.3. A quantidade de entroncamentos de entrada e safda fomecida pela CONTRATADA
devera ser suficiente e necessaria para evitar chamadas perdidas e proporcionar
qualidade no servi~o telefOnico objeto do Termo de Referencia.

3.4. Todos os materiais e servi~os necessarios as instala~5es e conex5es dos Troncos de
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Entrada e Safda serao fornecidos pela CONTRATADA, sem onus de qualquer
natureza para a CVM.

3.5. 0 Perfil de Tnifego, contendo as estimativas de contrata~6es pela CVM, e apresentado
na Chiusula Nona deste Contrato. 0 perfil indicado, no entanto, nao se constitui em
qualquer compromisso de aquisi~ao.

Panigrafo Unico - Os servi~os descritos nesta Clausula deverao ser iniciados no dia
22/12/2014.

4.1. Compete a CVM:

4.1.1. Observar e fazer cumprir fielmente 0 que estabelece este Contrato, em
particular no que se refere aos nfveis de servi~o e san~6es administrativas.

4.1.2. Garantir, quando necessario, 0 acesso dos empregados da CONTRATADA as
suas dependencias que receberao as instala~6es do servi~o contratado, para
execu~ao dos servi~os referentes ao objeto contratado, ap6s 0 devido
cadastramento dos referidos empregados pela CVM.

4.1.3. Prestar as informa~6es e esclarecimentos relativos ao objeto desta contrata~ao
que venham ser solicitados pelo consultor designado pela CONTRATADA.

4.1.4. Providenciar as assinaturas pela CONTRATADA no Termo de Compromisso
(Anexo "B" deste Contrato) de manuten~ao de sigilo e respeito as normas de
seguran~a e no Termo de Ciencia da Declara~ao de manuten~ao de sigilo
(Anexo "c" deste Contrato).

4.1.5. Acompanhar a presta~ao dos servi~os e execu~ao do Contrato por meio de
servidor especial mente designado para atuar como Fiscal do Contrato, que
devera propor ao Ordenador de Despesas a aplica~ao das san~6es
administrativas cabfveis, assegurando a CONTRATADA a ampla defesa e 0

contradit6rio.

4.1.6. Dirimir as duvidas que surgirem no curso da presta~ao dos servi~os por
intermedio do Fiscal do Contrato, que de tudo dani ciencia a Administra~ao,
conforme art. 67 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

4.1.7. Efetuar 0 pagamento dos servi~os de acordo com as condi~6es contratuais.

5.1. Compete a CONTRATADA:

5.1.1. Cumprir fielmente 0 que estabelece este Contrato, em especial no que se
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refere a implanta9ao, opera9ao e nfveis de servi90.

5.1.2. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no ambito
federal, estadual ou no Distrito Federal, bem como, ainda, assegurar os
direitos e cumprimento de todas as obriga90es estabelecidas por
regulamenta9ao da ANATEL.

5.1.3. Prestar 0 servi90 objeto desta contrata9ao 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7
(sete) dias por semana, durante todo 0 perfodo de vigencia do Contrato,
salvaguardados os casos de interruP90es programadas.

5.1.4. Fornecer mimero telefOnico para contato e registro de ocorrencias sobre 0
funcionamento do servi90 contratado, com funcionamento 24 (vinte e quatro)
horas por dia e 7 (sete) dias por semana, disponibilizando a CVM, e/ou a
quem esta designar, urn atendimento diferenciado por meio de consultoria
especializada, excluindo a disponibiliza9ao de central de atendimento estilo
"call center".

5.1.5. Credenciar por escrito, junto a CVM, urn preposto id6neo com poderes de
decisao para representar a CONTRATADA, principalmente no tocante a
eficiencia e agilidade da execu~ao dos servi~os objeto deste Contrato.

5.1.6. 0 preposto devera ser credenciado no prazo maximo de 24 horas tlteis ap6s a
assinatura do Contrato.

5.1.7. No momenta do afastamento do preposto definitivamente ou
temporariamente, a CONTRATADA devera comunicar ao Fiscal do Contrato
por escrito 0 nome e a forma de comunica~ao de seu substituto ate 0 fim do
pr6ximo dia uti!.

5.1.8. Prestar as informa~oes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CVM em ate 24 (vinte e quatro) horas corridas, por intermedio do consultor
designado para acompanhamento do Contralo, a contar de sua solicita~ao.

5.1.9. Implantar, de forma adequada, a supervisao permanente dos servi~os, de
modo a obter uma opera~ao correta e eficaz.

5.1.10. Nao veicular publicidade ou qualquer outra informa~ao acerca da presta~ao
dos servi90s do Contrato, sem previa autoriza~ao da CVM.

5.1.11. Acatar as orienta~oes da CVM, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita
fiscaliza~ao, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as
reclama~oes formuladas.

5.1.12. Prestar esclarecimentos a CVM sobre eventuais atos ou fatos noticiados que
se refiram a CONTRATADA, independente de solicita~ao.

5.1.13. Comunicar a CVM, por escrito, qualquer ariormalidade nos servi~os e prestar
os esclarecimentos julgados necessarios;

5.1.14. Apresentar, mensal e gratuitamente, juntamente com a Nota Fiscal,
detalhamento dos servi~os prestados, tanto em papel quanto em arquivo
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eletronico compatfvel com Microsoft Office Excel ou OpenOffice Calc ou,
sob demanda, em arquivo de texto no formato TXT, no padrao FEBRABAN
(versao 2 ou superior, conforme www.febraban.org.br). incluindo detalhes das
chamadas (numero chamado e chamador, durac;ao, data e hora da chamada,
outros) e valor do servic;o, que devera conter todos os tributos e encargos,
conforme prec;os contratados no processo licitat6rio.

5.1.15. A versao em papel das faturas deve apresentar 0 detalhamento das chamadas
por ramal ou linha, com quebra de pagina, ou seja, 0 infcio do detalhamento
de urn novo ramal ou linha deve ser feito sempre em uma nova pagina.

5.1.16. Reconhecer 0 Fiscal do Contrato, bem como outros servidores que forem
indicados pela CVM, para realizar as solicitac;6es relativas a esta contratac;ao,
tais como manutenc;ao, configurac;ao, entre outros.

5.1.17. Levar, imediatamente, ao conhecimento do Fiscal do Contrato, qualquer fato
extraordinario ou anormal que ocorrer na execuc;ao do objeto contratado, para
adoc;ao das medidas cabfveis.

5.1.18. Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultantes
da adjudicac;ao da licitac;ao oriunda deste Contrato.

5.1.19. Assumir inteira responsabilidade tecnica e operacional do objeto contratado,
nao podendo, sob qualquer hip6tese, transferir a outras empresas a
responsabilidade por problemas de funcionamento do servic;o.

5.1.20. Caso 0 problema de funcionamento do servic;o detectado tenha a sua origem
fora do escopo do objeto contratado, a· CONTRATADA repassara as
informac;6es tecnicas com a devida analise jfundamentada que comprovem 0

fato para a CVM, sem qualquer onus para a mesma.

5.1.21. Nao fazer uso das informac;6es prestadas pela CVM que nao seja em absoluto
cumprimento ao Contrato em questao.

5.1.22. Garantir sigilo e inviolabilidade das conversac;6es realizadas por meio do
servic;o desta contratac;ao, respeitando as hip6teses e condic;6es
constitucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicac;6es.

5.1.23. A quebra da confidencialidade ou sigilo de informac;6es obtidas na prestac;ao
de servic;os da CONTRATADA ensejara a responsabilidade criminal, na
forma da lei, sem prejufzo de outras providencias nas demais esferas.

5.1.24. A CONTRATADA devera assinar termo de compromisso com declarac;ao de
manutenc;ao de sigilo e respeito as normas de seguranc;a vigentes na CVM em
razao do trabalho vinculado ao Contrato assinado. Pela mesma razao a
CONTRATADA devera providenciar 0 termo de ciencia da declarac;ao de
manutenc;ao de sigilo e respeito as normas vigentes na CVM, a ser assinado
por todos os empregados da CONTRATADA diretamente envolvidos na
contratac;ao.

5.1.25. A CONTRATADA devera sujeitar-se aos acrescimos e supress6es
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6.1. E permitida a subcontratac;ao parcial do objeto, ate 0 limite de 50% (cinquenta por
cento) do valor total do Contrato, nas seguintes condic;6es:

. 6.1.1. A subcontratac;ao depende de autorizac;ao previa da CVM, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificac;ao tecnica
necessarios para a execuc;ao do objeto, os quais devem ser no minimo
equivalentes aos da subcontratante.

6.2. Em qualquer hip6tese de subcontratac;ao, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execuc;ao contratual, cabendo-Ihe realizar a supervisao
e coordenac;ao das atividades da subcontratada, bem como responder perante a CVM
pelo rigoroso cumprimento das obrigac;6es contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratac;ao.

7.1. Visando a dar continuidade ao servic;o publico, os servic;os contratados em
entroncamento EI deverao ser ativados no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias
corridos a contar da assinatura do Contrato, dentro do qual a CONTRATADA deven'i
realizar todas as configurac;6es necessarias, tanto em sua rede quanto nas redes das
Operadoras de Telefonia Publica, incluindo a publicac;ao da faixa de numerac;ao e D
servic;o de interceptac;ao de chamadas.

7.2. As alterac;6es de caracterfsticas tecnicas decorrentes de alterac;6es nas Centrais
TelefOnicas, nas Caracterfsticas de Conectividade, ou em outros fatores que impliquem
em reconfigurac;ao de recursos por parte da CONTRATADA serao efetivadas no
prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos a contar da solicitac;ao da CVM.

7.3. Acerca de alterac;6es e/ou inclusoes de enderec;o para instalac;ao e/ou realocac;ao de
troncos digitais (E I), para locais onde a empresa ja se encontra instalada e possui folga
de infraestrutura serao efetivadas no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos e, para
locais que nao se encontrem atendidos pela empresa ou nao possuam folga de
infraestrutura, no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos a contar da
solicitac;ao da CVM e sem onus para a mesma.

7.4. Ao termino do Contrato, a CONTRATADA prestara todo 0 apoio necessano a
transic;ao contratual, de forma a garantir a continuidade dos servic;os prestados.

7.5. A CVM se reserva no direito de realizar as diligencias necessarias para comprovac;ao
das informac;6es e documentos apresentados pela CONTRATADA, bem como para
garantir a boa execuc;ao do Contrato.
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7.6. A CONTRATADA prestanl garantia, conforme definido pelo Art. 56 da Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

CLAUSULA OITAVA - DA VIGENCIA

8.1. 0 prazo de vigencia deste Contrato sera de 12 (doze) meses contados a partir do dia
22/1212014, podendo, por interesse da Administra9ao, ser prorrogado por perfodos
iguais e sucessivos, limitada a sua dura9ao a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso

. II do art. 57, da Lei n° 8.666/93.

9.1. A CVM pagara a CONTRATADA 0 valor total anual estimado de R$ 217.568,24
(duzentos e dezessete mil quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos),
conforme demonstrativo abaixo:

STFC NA MODALIDADE LOCAL ATRA YES DE ENTRONCAMENTO DIGITAL
(Quantidades e Valores Estimados)

-- - -

ITEM Quantidade Anual de Minutos Pre90 por Minuto (R$) Valor Anual (R$)
I

27 695.244 R$ 0,0104 R$ 7.230,54*

28 522.708 R$ 0,4024 R$ 210.337,70*

VALOR TOTAL ANUAL R$ 217.568,24 .

10.1. 0 pagamento sera efetuado mensalmente a CONTRATADA, mediante a apresenta9ao
de Fatura relativa ao mes vencido, por intermedio de Ordem Bancaria e de acordo com
as condi90es constantes na proposta da empresa e aceitas pela CVM.

10.2. As faturas deverao ser encaminhadas aos cuidados do Fiscal do Contrato, para 0
seguinte endere90: Rua Sete de Setembro, III / 2° andar, Centro, CEP: 20.050-90 I,
Rio de Janeiro, RJ, no setor de Protocolo.

10.3. 0 pagamento sera efetuado mensalmente, ate 0 10° (decimo) dia util ap6s 0
recebimento e ateste da nota fiscallfatura, cuja Nota Fiscal dos servi90s prestados
devera ser remetida, tanto em papel quanta em arquivo eletronico, com antecedencia
minima de 10 (dez) dias uteis em rela9ao a data de seu vencimento, para que 0 Fiscal
do Contrato, no prazo de 3 (tres) dias uteis, possa realizar sua verifica9ao e, nao
haven do problemas, 0 seu aceite, com posterior encaminhamento para a Gerencia de
Contabilidade e Finan9as (GAF), a fim de ser providenciada a liquida9ao e 0

Sede: Rua Sete de Setembro, 111 / 2' Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20050-901
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pagamento.

10.4. 0 pagamento sera creditado em conta corrente, por meio de ordem bancaria a favor da
instituic;ao bancaria indicada na Nota Fiscal, devendo para isso ficar explfcito 0 nome
do banco, agencia, localidade e numero da conta corrente em que devera ser efetivado
o credito ou por meio de ordem bancaria para pagamento de faturas com codigo de
barras, uma vez satisfeitas as condic;5es estabelecidas, nessa contratac;ao.

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

. 10.6. Previamente a cada pagamento a CONTRATADA, a CVM realizara consulta ao
SICAF e as demais certid5es (CEIS, CNJ, CNDT) para verificar a manutenc;ao das
condic;5es de habilitac;ao.

10.7. Constatada situac;ao de irregularidade da CONTRATADA, esta sera notificada, por
escrito, sem prejufzo do pagamento pelos servic;os ja prestados, para, em urn prazo
fixado pela CVM, regularizar tal situac;ao ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob
pena de anulac;ao da contratac;ao e/ou aplicac;ao das sanc;5es previstas neste Contrato
(Art. 34-A da Instruc;ao Normativa n° 2, de 30 de abril de 2008).

10.7.1. 0 prazo para regularizac;ao ou encaminhamento de defesa de que trata 0 item
anterior podera ser prorrogado a criterio da CVM;

10.8. Ocorrendo eventuais atrasos de pagamento, provocados exclusivamente pela
Administrac;ao, 0 valor devido devera ser acrescido de atualizac;ao financeira, e sua
apurac;ao se fara desde a data de seu vencimento ate a data do efetivo pagamento, em
que os juros de mora serao calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao mes, ou 6%
(seis por cento) ao ano, mediante a aplicac;ao das seguintes formulas:

I = (TXlIOO) / 365

EM= Ix N X VP

I = Indice de atualizac;ao financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento; e

VP = Valor da parcel a em atraso.

10.9. Apos 0 encerramento do Contrato, os servic;os utilizados decorrentes desta contratac;ao
deverao ser cobrados nos prazos maximos de 90 (noventa) e 150 (cento e cinquenta)

Sede: Rua Sete de Setembro, 111 / 2° Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20050-901
Super - ia Regional de Sao Paulo: Rua Cincinato Braga, 340 - 20, 30 e 40 andares - CEP: 01333-010 - Bela Vista - Sao Paulo - SP
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dias, para as modalidades longa distancia nacional e longa distancia intemacional,
respectivamente, contados a partir da efetiva prestayao dos serviyos.

10.10. A CONTRATADA nao podeni apresentar nota fiscallfatura com CNPJ diverso do
qualificado no preambulo do Contrato.

10.11. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancia que impec;a a liquidayao da despes a,
aquela sera devolvida a CONTRATADA, e 0 pagamento ficara pendente ate que a
mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, 0 prazo para pagamento

. iniciar-se-a ap6s a regularizayao da situac;ao ou reapresentayao do documento fiscal
nao acarretando qualquer onus para a CVM.

10.12. Em caso de subcontratayao, os serviyos prestados deverao ser cobrados em fatura
unica pela empresa, e realizado em pagamento unico pela CVM para este Contrato.

11.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrao a conta da Dotac;ao
Oryamentaria da Uniao, para 0 exercfcio de 2014, na seguinte classificac;ao
orc;amentaria: Programa de Trabalho 04.122.2110.2000.000 I, Natureza da Despesa
339039, Fonte 0174.

11.2. Quanto a despesa do exercfcio subsequente, ela correra a conta da Dotac;ao
Orc;amentaria consignada para essa atividade no respectivo exercfcio, ficando a
mesma, condicionada a previsao na LOA e a disponibilidade suficiente de caixa, de
acordo com 0 artigo 42, da Lei Complementar n° 101, de 04/05/2000.

12.1. A fiscalizac;ao do presente Contrato sera exercida por urn representante da CVM,
designado pela Superintendencia Administrativo-Financeira, ao qual competira dirimir
as duvidas que surgirem no curso da prestayao dos serviyos e de tudo dara ciencia a
Administrac;ao, conforme art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2. A CONTRATADA e responsavel pelos danos causados diretamente a Administrac;ao
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuc;ao do Contrato, nao
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizac;ao ou 0 acompanhamento
pelo 6rgao interessado.

13.1. Os prec;os propostos serao majorados automaticamente, tomando por base 0 fndice 1ST
(fndice de Servic;os de Telecomunicac;6es) ou outro fndice que venha a substituf-Io no
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caso de extim;ao, observados os pre~os praticados no mercado.

13.2. A majora~ao podeni ser aplicada com periodicidade inferior a 01 (urn) ano, se assim
vier a ser autorizada de acordo com 0 § 5°, do art. 28 da Lei n° 9.069, de 29 de junho
de 1995. De maneira ana1oga, caso 0 6rgao regulador (ANATEL) venha a determinar
redu~ao de tarifas, essas serao estendidas a CVM.

13.3. Na hip6tese da majora~ao das tarifas, a CVM pas sara a pagar os novos valores a partir
da data de sua vigencia, independente da assinatura de instrumento de rerratifica~ao ou

. aditivo.

14.1. 0 servi~o objeto desta contrata~ao devera ser prestado 24 (vinte e quatro) horas por
dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo 0 perfodo de vigencia do Contrato,
salvaguardados os casos de interrup~6es programadas.

14.2. Os servi~os deverao ser prestados de forma ininterrupta, com disponibilidade anual
minima em 99,90% (noventa e nove por cento e. noventa centesimos) do tempo
contratado. Na hip6tese de ocorrencia de interrup~6es total de presta~ao de servi~o de
recebimento e/ou realiza~ao de chamadas, as falhas deverao ser corrigidas e 0 servi~o
restabelecido em no maximo 2 (duas) horas.

14.3. A CONTRATADA devera prestar suporte tecnico em perfodo integral, com
atendimento imediato em caso de fa1ha nos entroncamentos de entrada, nos
entroncamentos de saida, bem como nos demais componentes ou equipamentos de
responsabilidade da CONTRATADA.

14.4. Para assegurar a disponibi1idade do servi~o, a CONTRATADA devera efetuar
mensa1mente testes de verifica~ao da qualidade de transmissao, com a supervisao da
CVM, ou quem esta designar, de forma a identificar eventuais fa1has de sincronismo,
perdas de Iiga~6es, bloqueio de canais, travamentos ou outras situa~6es que possam
influenciar nos niveis de servi~o.

14.5. As interrup~6es programadas dos servi~os deverao ser comunicadas a CVM com
antecedencia minima de 3 (tres) dias Ilteis e somente serao realizadas com a
concordancia da CVM.

15.1. Nos casos de inadimplemento na presta~ao dos servi~os, as ocorrencias serao
registradas pela CVM, que notificara a CONTRATADA, atribuindo pontos para as
ocorrencias segundo a tabela abaixo:

Ocorrencias
Nao atendimento do te1efone fomecido ela CONTRATADA ara os contatos e re
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Ocorrencias
das ocorrencias
Cobran a or servi os nao restados
Cobran a fora do razo estabelecido na re ulamenta ao ertinente
Cobran a de valores em desacordo com 0 Contrato
Nao apresentar corretamente e/ou nao respeitar 0 prazo minimo de 10 dias tlteis entre a
data de entrega e a data de vencimento da fatura, para entrega ffsica da Nota Fiscal dos
servi~os prestados no mes, tanto em papel quanto em arquivo eletronico, incluindo
detalhamento das chamadas e valor total do servi~o, que deverao conter todos os tributos
e encar os, conforme re os contratados
A.traso na ativa~ao dos servi~os, nas altera~6es de caracterfsticas tecnicas ou nas
altera 6es de endere 0, ara cada 5 dias corridos de atraso
Atraso na presta~ao de informa~6es e esclarecimentos solicitados pela CVM, para cad
24 horas de atraso
Deixar de informar e apresentar 0 preposto e seu substituto a CVM em carMer definitivo
ou tern orario
Tentativas de originar chamadas que resultem em comunica~ao com 0 numero chamado
inferior a 70% dos casos ( or evento)
Tentativas de originar chamadas que nao resultem em comunica~ao com 0 numero
chamado, or motivo de con estionamento na rede, su erior a 4% ( or evento)
Interrup~ao da presta~ao dos servi~os (para cada hora totalizada pela soma de
interru ~6es), sem comunica~ao revia e acordada com a CVM

15.2. A cada registro de ocorrencia sera apurado sempre 0 somat6rio da pontua~ao
decorrente das ocorrencias acumuladas no perfodo de 12 (doze) meses anteriores ao
fato gerador. Esta pontua~ao servira como base para que a CVM aplique as seguintes
san~6es administrativas, de modo que, atingindo 0 quantum necessario a configura~ao
de uma san~ao, esta sera imediatamente aplicada, observado 0 processo
administrati vo:

Pontua 30 acumulada
1 (urn) onto
2 (dois) ontos

3 (tres) pontos

San 30
Advertencia
Advertencia
Multa correspondente a 2% do valor faturado
do mes de a lica ao dessa san ao
Multa correspondente a 4% do valor faturado
do mes de a lica ao dessa san ao
Multa correspondente a 6% do valor faturado
do mes de a lica~ao dessa san~ao
Multa correspondente a 8% do valor faturado
do mes de a lica ao dessa san~ao
Multa correspondente a 10% do valor
faturado do mes de a lica ao dessa san ao
Rescisao Unilateral do Contrato

7 (sete) pontos

8 (oito) ontos
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15.3. A quebra ou viola~ao do sigilo telefOnico e de dados, a qualquer momento, ensejani a
Rescisao Unilateral do Contrato, sem prejufzo de outras san~6es cabfveis, salvo por
ordem judicial, nas hip6teses e na forma que a lei estabelecer para fins de investiga~ao
criminal ou instru~ao processual penal.

15.4. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da
.data do recebimento da comunica~ao enviada pela CVM.

15.5. 0 valor da multa podera ser descontado da Nota Fiscal ou do credito existente na
CVM em rela~ao a CONTRATADA. Caso 0 valor da multa seja superior ao credito

15.6. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensao
de licitar, a CONTRATADA devera ser descredenciada por igual perfodo, sem
prejufzo das multas previstas neste Contrato e das demais comina~6es legais.

15.7. As san~6es aqui previstas saD independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou cumulativamente, sem prejufzo de outras medidas cabfveis.

15.8. Em qualquer hip6tese de aplica~ao de san~6es sera assegurado a CONTRATADA 0

contradit6rio e a ampla defesa.

16.1. A CONTRATADA, de acordo com 0 disposto no art. 56 da Lei n° 8.666/93, devera
prestar garantia para assegurar 0 fiel cumprimento das obriga~6es assumidas, no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado, apresentando a CVM, ate IQ
(dez) dias tlteis, contados da data de assinatura do Contrato, comprovante de uma das
seguintes modalidades:

a) cau~ao em dinheiro ou tftulos da divida publica;

b) segura - garantia; ou

c) fian~a bancaria.

16.2. No caso de cau~ao em dinheiro, 0 dep6sito devera ser efetuado em qualquer agencia
da Caixa Econ6mica Federal, mediante dep6sito a credito da CVM.

16.3. Caso a op~ao seja por utilizar titulo da dfvida publica como garantia, este devera
conter valor de mercado correspondente ao valor garantido e ser reconhecido pelo
Govemo Federal, constando entre aqueles previstos em legisla~ao especffica. Alem
disso, devera estar devidamente escriturado em sistema centralizado de liquida~ao e
cust6dia, nos termos do Art. 61 da Lei Complementar nO101, de 04 de maio de 2000,
podendo a CVM recusar 0 titulo ofertado, caso verifique a ausencia desses requisitos.

16.4. A garantia devera ter validade de, no minimo, 15 (quinze) meses, a contar da data de
assinatura do Contrato, sendo renovada, tempestivamente, quando houver prorroga~ao
contratual e complementada no caso de acrescimo previsto no art. 65, § 1° da Lei n°
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16.5. No caso de garantia na modalidade de carta de fianc;a, devera constar da mesma
expressa renuncia pelo fiador, aos beneffcios do art. 827 do C6digo Civil.

16.6. A CVM fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir imperfeic;6es na execuc;ao do
objeto do Contrato ou para reparar danos decorrentes da ac;ao ou omissao da Empresa,
ou de seu preposto, ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigac;ao resultante ou
decorrente de suas ac;6es ou omiss6es.

16.7. 'A autorizac;ao contida no subitem anterior e extensiva aos casos de multas aplicadas
depois de esgotado 0 prazo recursal.

. 16.8. Se 0 valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente pela CVM, em pagamento
de multa que Ihe tenha sido aplicada, a CONTRATADA devera proceder a respectiva
reposic;ao no prazo de tres dias uteis contados da data em que tiver sido notificada da
imposic;ao de tal sanc;ao.

16.9. A CONTRATADA tera sua garantia liberada ou restitufda ap6s 0 cumprimento
integral de todas as obrigac;6es contratuais assumidas.

17.1. A inexecuc;ao total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisao, com as
consequencias contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

17.2. Constituem motivo para rescisao deste Contrato:

I-nao cumprimento de c1ausulas contratuais, especificac;6es, projetos ou prazos;

II -0 cumprimento irregular de c1ausulas contratuais, especificac;6es, projetos e prazos;

III - a lentidao do seu cumprimento, levando a Administrac;ao a comprovar a impossibilidade
da conclusao do servic;o, nos prazos estipulados;

IV - 0 atraso injustificado no infcio do servic;o;

V - a paralisac;ao do servic;o, sem justa causa e previa comunicac;ao a Administrac;ao;

VI - 0 desatendimento as determinac;6es regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execuc;ao, assim como as de seus superiores;

VII - 0 cometimento reiterado de faltas na sua execuc;ao, anotadas na forma do § 10 do art. 67
da Lei n° 8.666/93;

VII - a decretac;ao de falencia ou a instaurac;ao de insolvencia civil;

IX - a dissoluc;ao da CONTRATADA;

X - a alterac;ao social ou a modificac;ao da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execuc;ao do Contrato;
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XI - raz6es de interesse publico, de aIta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinada a CVM
e exaradas no processo administrativo a que se refere 0 Contrato;

XII - a supressao, por parte da Administra~ao, de servi~os, acarretando modifica~ao do valor
inicial do Contrato alem do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93;

XIII - a suspensao de sua execu~ao, por ordem escrita da Administra~ao por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturba~ao da ordem
intema, guerra, ou ainda por repetidas suspens6es que totalizem 0 mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigat6rio de indeniza~ao pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobiliza~6es, mobiliza~6es e outras previstas, assegurada a

'CONTRATADA, nesses casos, 0 direito de optar pela suspensao do cumprimento das
obriga~6es assumidas, ate que seja normalizada a situa~ao;

XIV - 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administra~ao,
decorrentes de servi~os, fomecimento, ou parcel as destes, ja recebidos ou executados, salvo
em caso de calamidade publica, grave perturba~ao da ordem intema ou guerra, assegurada a
CONTRA TADA 0 direito de optar pela suspensao de cumprimento de suas obriga~6es, ate
que seja normalizada a situa~ao;

XV - a nao libera~ao, por parte da Administra~ao, do objeto para execu~ao do servi~o, nos
prazos contratuais;

XVI - a ocorrencia de caso fortuito ou de for~a maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execu~ao do Contrato;

XVII - descumprimento do disposto no inciso V do art. 27,da Lei n° 8.666/93, sem prejufzo
das san~6es penais cabfveis.

17.3. as cas os da rescisao contratual serao formalmente moti vados nos autos, assegurado 0

contradit6rio e a ampla defesa.

17.4. A rescisao deste Contrato poden'i ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administra~ao, nos casos enumerados nos
incisos I a XI, XVI e XVII desta clausula;

II - ami gavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja
conveniencia para a Administra~ao;

III - judicial nos termos da legisla~ao.

17.5. A rescisao administrati va ou amigavel devera ser precedida de autoriza~ao escrita e
fundamentada da autoridade competente.
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17.6. Quando a rescisao ocorrer com base nos incisos XI a XVI desta clausula, sem que haja
culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejulzos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela
execu~ao do Contrato ate a data da rescisao.

17.7. A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretani na reten~ao dos
creditos decorrentes do Contrato, ate 0 limite dos prejulzos causados, alem das san~6es
previstas neste instrumento.

18.1. Este Contrato somente sofrera altera~6es em razao de fatos supervenientes, consoante
disposi~6es do Art. 65, da Lei n.O 8.666, de 1993 e suas altera~6es posterior, por meio
de Termo Aditivo, numerado em ordem crescente e publicado no Diario Oficial da
Uniao.

19.1. Os casos omissos ou situa~6es nao explicitadas nas clausulas deste Instrumento serao
decididos pela CVM, segundo as disposi~6es contidas na Lei n° 8.666, de 1993.

20.1. Incumbira a CVM a publica~ao do extrato deste Contrato no Diario Oficial da Uniao,
conforme disp6e a legisla~ao vigente.

21.1. Para dirimir as quest6es decorrentes deste Contrato fica eleito 0 Foro Federal da
cidade do Rio de Janeiro, renunciando as partes a qualquer outro a que, porventura,
tenham ou possam vir a ter direito, por mais privi1egiado que seja (art. 55, § 20 da Lei
n° 8.666/93).

\
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E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, ap6s lido e achado conforme,
as partes a seguir firmam 0 presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para
um s6 efeito, na presen<;a de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Tania Cristina Lopes Ribeiro
PelaCVM

~~~
Maria Teresa Outeiro de Azeve 0 Lima

Pela CONTRATADA

Eduardo Abi·Nader SimJo
Gerente d~ l,(iia~oes c Lontralos

Mat. CVM i.000.719

'Juliherme Neves Pozzobon
Analista

Matr. CVM 7.001.707
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A tabela a seguir apresenta a localizac;ao da CVM, e urn retrato da marca e modelo da Central
TelefOnica, bem como 0 numero estimado de Troncos Digitais e a faixa de numerac;ao de ramais
DDR.

Localiza~ao da Central Modelo da Estimativa RamaisOrgao Sigla UASG CentralTelefOnica TelefOnica de El DDR

Comissao de Rua Sete de Setembro, ERICSSON,.Valores CVM 173030 111/230 andar - Centro - 5 600
Mobiliarios Rio de Janeiro modelo MD-II 0

A faixa de numerar;ao dos ramais DDR e a seguinte: 021 3554 - 8686 (tronco/PABX), sendo 021 3554 - 6900 a 6999
(100 ramais) e 021 3554 - 8200 a 8699 (500 ramais).
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A Comissao de Valores Mobiliarios, sediada na Rua Sete de Setembro n.o III, Centro, Rio de

Janeiro - RJ (CEP: 20.050-90 I), CNPJ n.° 29.507.878/0001-08, doravante denominado

CONTRATANTE, e, de outro lado, a Empresa Brasileira de Telecomunica90es S/A -

EMBRATEL, sediada a Av. Presidente Vargas, 1012, Centro - Rio de Janeiro/RJ (CEP: 20.179-

900), CNPJ n.o 33.530.486/0001-29, doravante denominada CONTRATADA;

CONSIDERANDO que, em razao do CONTRATO N.o 4112014 doravante denominado·

CONTRATO PRINCIPAL, a CONTRATADA podeni ter acesso a informa90es sigilosas do

CONTRATANTE;

CONSIDERANDO a necessidade de ajustar as condi90es de revela9ao destas informa90es

sigilosas, bem como definir as regras para 0 seu uso e prote9ao;

CONSIDERANDO 0 disposto na Polftica de Seguran9a da Informa9ao da CONTRATANTE;

Resolvem celebrar 0 presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTEN<;Ao DE SIGILO,

doravante TERMO, vinculado ao CONTRATO PRINCIPAL, mediante as seguintes clausulas e

condi90es:

Clausula Primeira - DO OBJETO

Constitui objeto deste TERMO 0 estabelecimento de condi90es especfficas para regulamentar as

obriga90es a serem observadas pela CONTRATADA, no que diz respeito ao trato de informa90es

sensfveis e sigilosas, disponibilizadas pela CONTRATANTE, por for9a dos procedimentos

necessarios para a execu9ao do objeto do CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as partes e

em acordo com 0 que dispoe 0 Decreto 4.553 de 27/12/2002 - Salvaguarda de dados,

informa90es, documentos e materiais sigilosos de interesse da seguran9a da sociedade e do

Estado.

Clausula Segunda - DOS CONCEITOS E DEFINI<;OES

Para os efeitos deste TERMO, SaD estabelecidos os seguintes conceitos e defini90es:

Informa~ao: e 0 conjunto de dados organizados de acordo com procedimentos executados por
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meios eletr6nicos ou nao, que possibilitam a realiza~ao de atividades especfficas e/ou tomada de

decisao.

Informa(,;30 Publica ou Ostensiva: sao aquelas cujo acesso e irrestrito, obtida por divulga~ao

publica ou por meio de canais autorizados pela CONTRATANTE.

Informa(,;oes Sensiveis: sao todos os conhecimentos estrategicos que, em fun~ao de seu

potencial no aproveitamento de oportunidades ou desenvolvimento nos ramos econ6mico,

polftico, cientifico, tecnol6gico, militar e social, possam beneficiar a Sociedade e 0 Estado

. brasileiros.

Informa(,;oes Sigilosas: sao aquelas cujo conhecimento irrestrito ou divulga~ao possam acarretar

qualquer risco a seguran~a da sociedade e do Estado, bem como aquelas necessarias ao

resguardo da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas.

Contrato Principal: contrato celebrado entre as partes, ao qual este TERMO se vincula.

Chiusula Terceira - DAS INFORMA<;OES SIGILOSAS

Serao consideradas como informa~ao sigilosa, toda e qualquer informa~ao escrita ou oral,

revelada a outra parte, contendo ou nao a expressao confidencial e/ou reservada. 0 TERMO

informa~ao abrangera toda informa~ao escrita, verbal, ou em linguagem computacional em

qualquer nivel, ou de qualquer outro modo apresentada, tangivel ou intangivel, podendo incluir,

mas nao se limitando a: know-how, tecnicas, especifica~6es, relat6rios, compila~6es, c6digo

fonte de programas de computador na integra ou em partes, f6rmulas, desenhos, c6pias, model os,

amostras de ideias, aspectos financeiros e econ6micos, defini~6es, informa~6es sobre as

atividades da CONTRATANTE e/ou quaisquer informa~6es tecnicas/comerciais

relacionadas/resultantes ou nao ao CONTRATO PRINCIPAL, doravante denominados

INFORMAc;OES, a que diretamente ou pelos seus empregados, a CONTRATADA venha a ter

acesso, conhecimento ou que venha a Ihe ser confiada durante e em razao das atua~6es de

execu~ao do CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as partes.

Paragrafo Primeiro - Comprometem-se, as partes, ~ nao revelar, copiar, transmitir, reproduzir,

utilizar, transportar ou dar conhecimento, em hip6tese alguma, a terceiros, bem como a nao

permitir que qualquer empregado envolvido direta oh indiretamente na execu~ao do
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CONTRATO PRINCIPAL, em qualquer nfvel hienirquico de sua estrutura organizacional e sob

quaisquer alega~6es, fa~a uso dessas informa~6es, que se restringem estritamente ao

cumprimento do CONTRATO PRINCIPAL.

Panigrafo Segundo - As partes deverao cuidar para que as informa~6es sigilosas fiquem restritas

ao co.nhecimento das pessoas que estejam diretamente envolvidas nas atividades relacionadas a

execu~ao do objeto do CONTRATO PRINCIPAL.

Panigrafo Terceiro - As obriga~6es constantes deste TERMO nao serao aplicadas as

INFORMA(:OES que:

1- Sejam comprovadamente de domfnio publico no momenta da revela~ao;

II - Tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao presente

TERMO;

III - Sejam reveladas em razao de requisi~ao judicial ou outra determina~ao valida do Governo,

somente ate a extensao de tais ordens, desde que as partes cumpram qualquer medida de

prote~ao pertinente e tenham sido notificadas sobre a existencia de tal ordem, previamente e por

escrito, dando a esta, na medida do possfvel, tempo habil para pleitear medidas de prote~ao que

julgar cabfveis.

Clausula Quarta - DOS DIREITOS E OBRIGA(:OES

As partes se comprometem e se obrigam a utilizar a informa~ao sigilosa revelada pela outra parte

exclusivamente para os prop6sitos da execu~ao do CONTRATO PRINCIPAL, em conformidade

com 0 disposto neste TERMO.

Paragrafo Primeiro - A CONTRATADA se compromete a nao efetuar qualquer tipo de c6pia da

informa~ao sigilosa sem 0 consentimento expresso e previo da CONTRATANTE.

Paragrafo Segundo - A CONTRATADA compromete-se a dar ciencia e obter 0 aceite formal da

dire~ao e empregados que atuarao direta ou indiretamente na execu~ao do CONTRATO

PRINCIPAL sobre a existencia deste TERMO bem como da natureza sigilosa das informa~6es.
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I - A CONTRATADA devera firmar acordos por escrito com seus empregados visando garantir 0

cumprimento de todas as disposi<;:oesdo presente TERMO e dara ciencia a CONTRATANTE dos

documentos comprobat6rios.

Paragrafo Terceiro - A CONTRATADA obriga-se a tomar todas as medidas necessarias a
protec;~o da informac;ao sigilosa da CONTRATANTE, bem como evitar e prevenir a revelac;ao a

terceiros, exceto se devidamente autorizado por escrito pela CONTRATANTE.

Paragrafo Quarto - Cada parte permanecera como fiel depositaria das informac;oes reveladas a'
outra parte em func;ao deste TERMO.

I - Quando requeridas, as informac;oes deverao retornar imediatamente ao proprietario, bem

como todas e quaisquer c6pias eventual mente existentes.

Paragrafo Quinto - A CONTRATADA obriga-se por si, sua control adora, suas controladas,

coligadas, representantes, procuradores, s6cios, acionistas e cotistas, por terceiros eventual mente

consultados, seus empregados, contratados e subcontratados, assim como por quaisquer outras

pessoas vinculadas a CONTRATADA, direta ou indiretamente, a manter sigilo, bem como a

limitar a utilizac;ao das informac;oes disponibilizadas em face da execuc;ao do CONTRATO

PRINCIPAL.

Paragrafo Sexto - A CONTRATADA, na forma disposta no paragrafo primeiro, acima, tambem

se obriga a:

1- Nao discutir perante terceiros, usar, divulgar, revelar, ceder a qualquer tItulo ou dispor das

informac;oes, no territ6rio brasileiro ou no exterior, para nenhuma pessoa, ffsica ou jurfdica, e

para nenhuma outra finalidade que nao seja exclusivamente relacionada ao objetivo aqui

referido, cumprindo-Ihe adotar cautelas e precauc;oes adequadas no sentido de impedir 0 uso

indevido por qualquer pessoa que, por qualquer razao, tenha acesso a elas;

II - Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito admitido, arcando com todos

os custos do impedimento, mesmo judiciais, inclusive as despesas processuais e outras despesas
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derivadas, a divulgac;;ao ou utilizac;;ao das Informac;;6es Proprietarias por seus agentes,

representantes ou por terceiros;

III - Comunicar a CONTRATANTE, de imediato, de forma expressa e antes de qualquer

divulgac;;ao, caso tenha que revelar qualquer uma das informac;;6es, por determinac;;ao judicial ou

ordem de atendimento obrigatorio determinado por orgao competente; e

IV - Identificar as pessoas que, em nome da CONTRATADA, terao acesso as informac;;6es

5igilosas.

Chiusula Quinta - DA VIGEN CIA

o presente TERMO tern natureza irrevogavel e irretratavel, permanecendo em vigor desde a data

de sua assinatura ate expirar 0 prazo de c1assificac;;aoda informac;;aoa que a CONTRATADA teve

acesso em razao do CONTRATO PRINCIPAL.

Chiusula Sexta - DAS PENALIDADES

A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das informac;;6es, devidamente comprovada,

possibilitara a imediata aplicac;;ao de penalidades previstas conforme disposic;;6es contratuais e

legislac;;6es em vigor que tratam desse assunto, podendo ate culminar na rescisao do

CONTRATO PRINCIPAL firmado entre as PARTES. Neste caso, a CONTRATADA, estani

sujeita, por aC;;aoou omissao, ao pagamento ou recomposiC;;aode todas as perdas e danos sofridos

pela CONTRATANTE, inclusive as de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e

criminal, as quais serao apuradas em regular processo administrativo ou judicial, sem prejufzo

das demais sanc;;6eslegais cabfveis, conforme Art. 87 da Lei n°. 8.666/93.

Chiusula Setima - DISPOSI<;OES GERAIS

Este TERMO de Confidencialidade e parte integrante e inseparavel do CONTRATO

PRINCIPAL.

Paragrafo Primeiro - Surgindo divergencias quanto a interpretac;;ao do disposto neste

instrumento, ou quanto a execuC;;aodas obrigac;;6es dele decorrentes, ou constatando-se casos
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omissos, as partes buscarao solucionar as divergencias de acordo com os princfpios de boa fe, da

equidade, da razoabilidade, da economicidade e da moralidade.

Panigrafo Segundo - 0 disposto no presente TERMO prevalecera sempre em caso de duvida e,

salvo expressa determinac;ao em contrario, sobre eventua!s disposic;6es constantes de outros

instrumentos conexos firmados entre as partes quanta ao sigilo de informac;6es, tal como aqui

definidas .

. Paragrafo Terceiro - Ao assinar 0 presente instrumento, a CONTRATADA manifesta sua

concordancia no sentido de que:

I - A CONTRATANTE tera 0 direito de, a qualquer tempo e sob qualquer motivo, auditar e

monitorar as atividades da CONTRATADA;

II - A CONTRATADA devera disponibilizar, sempre que solicitadas formal mente pela

CONTRATANTE, todas as informac;6es requeridas pertinentes ao CONTRATO PRINCIPAL.

III - A omissao ou tolerancia das partes, em exigir 0 estrito cumprimento das condic;6es

estabelecidas neste instrumento, nao constituira novac;ao ou renuncia, nem afetara os direitos,

que poderao ser exercidos a qualquer tempo;

IV - Todas as condic;6es, term os e obrigac;6es ora constitufdos serao regidos pela legislac;ao e

regulamentac;ao brasileiras pertinentes;

V - 0 presente TERMO somente podera ser alterado mediante TERMO aditivo firmado pelas

partes;

VI - Alterac;6es do numero, natureza e quantidade das informac;6es disponibilizadas para a

CONTRATADA nao descaracterizarao ou reduzirao 0 compromisso e as obrigac;6es pactuadas

neste TERMO, que permanecera valido e com todos seus efeitos legais em qualquer uma das

situac;6es tipificadas neste instrumento;

VII - 0 acrescimo, complementac;ao, substituic;ao ou esclarecimento de qualquer uma das

informac;6es disponibilizadas para a CONTRATADA, serao incorporados a este TERMO,

passando a fazer dele parte integrante, para todos os fins e efeitos, recebendo tambem a mesma

protec;ao descrita para as informac;6es iniciais disponibilizadas, sendo necessario a formalizac;ao

de TERMO aditivo a CONTRATO PRINCIPAL;

VIII - Este TERMO nao deve ser interpretado como cria<;aoou envolvimento das Partes, ou suas
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filiadas, nem em obriga~ao de divulgar Informa~5es Sigilosas para a outra Parte, nem como

obriga~ao de celebrarem qualquer outro acordo entre si.

Clausula Oitava - DO FORO

A CONTRATANTE elege 0 foro da cidade do Rio de Janeiro, onde esta localizada a sede da

CONTRATANTE, para dirimir quaisquer duvidas originadas do presente TERMO, com renuncia

expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por asslm estarem justas e estabelecidas as condi~5es, 0 presente TERMO DE

COMPROMISSO DE MANUTEN<;Ao DE SIGILO e assinado pelas partes em 2 vias de igual

teor e urn so efeito.

J -;: _.
/~~

Ta ia Cristina Lopes Ribeiro
PelaCVM

cvr«1 .
Jut ana Fran Jibran Hsieh

Pela CONTRA TADA

~~~---0='-~~
Maria Teresa Outeiro de A vedo Lima

Pela CONTRA TADA

)L'
~

Guilherme Neves Pozzobon
Analista

Matr. CVM 7.001.707

Eduardo Abi·Nader Simao
Gerente de Li(ita~oes e Conlratos

Mat. CVM 7.000.719
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Contra to n.o: 41/2014

Objeto:
Prestac;ao de Servic;o Telef6nico Fixo Comutado na
modalidade Local para a Sede da CVM, no Rio de Janeiro.

Fiscal do Contrato:
Leo Cleo Pereira de Mello I Matr.: 7001332
Filho

. Contratante (Orgao): Comissao de Valores Mobiliarios - CVM
Contratada: EMBRATEL I Registro: 33.530.486/0001-29
Preposto da Contratada: Keilla Rosa Garcez

Por este instrumento, os funciom'irios abaixo-assinados declaram ter ciencia e conhecer 0 Termo
de Compromisso de Manutenc;ao de Sigilo e as normas de seguranc;a vigentes na CVM.

CONTRATADA
Funcionarios

Ma~_c~._
Nome:-:JVUI,tJ4 f. ::JJ8e.A.rJ ~(tJ-l

Identidade: 1434'S J- ~<;.P!J{::

~~~~~~
Nome:
Identidade:

Nome:
Identidade:

Nome:
Identidade:

Nome:
Identidade:

Nome:
Identidade:


