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CONTRATO PARA PRESTA<;AO DE
SERVI<;OS DE APERFEI<;OAMENTO DE
PESSOAL QUE ENTRE SI FIRMAM A
COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
EO GRUPO IBMEC EDUCACIONAL S/A.

A Comissao de Valores Mobiliarios, Autarquia Federal vinculada ao Ministerio
da Fazenda, com sede na Rua Sete de Setembro nO I II, 28° andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ
(CEP: 20.050-901), inscrita no CNPJ sob 0 nO29.507.878/0001-08, nesta ato representada, com
base na delegayao de competencia conferida pela Portaria/CVM/PTE/n° 108, de 0 I de novembro
de 20 I I, pela Superintendente Administrativo-Financeiro, Sra. Tania Cristina Lopes Ribeiro,
doravante denominada CVM, e 0 GRUPO IBMEC EDUCACIONAL S/A, estabelecido a
Avenida Presidente Wilson, 118, Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrito no CNPJ sob 0 n.O·
04.298.309/0007-56, doravante designado CONTRA TADA, neste ato representada pelo Sr. Joao
Arinos Ribeiro dos Santos, portador do CPF n.o 049.864.918-06 e pela Sra. Naia Franya
Lourenyo Matiello, pOltadora do CPF n.o 157.554.588-80, tem justo e acordado 0 presente
CONTRATO, 0 qual se regel'll pela Lei nO 8.666, de 21/6/1993 e suas alterayoes posteriores,
pelas Instruyoes Normativas SLTIIMPOG n.o 2/20 I0 e n.O2/2008, e pelas clausulas e condiyoes a
seguir especificadas e do qual ficam fazendo parte para todos os efeitos de direito, como se aqui
transcritos fossem, os seguintes documentos:

a) Processo de Compras nORJ-20 14- 11938;

b) Proposta da CONTRA TA DA emitida em 18/09/2014;

c) Nota de Empenho-2014NE800595.

1.1. 0 presente CONTRA TO tem por objeto a prestayao de serviyos de aperfeiyoamento de
pessoal por meio da participayao de uma turma de 35 (trinta e cinco) servidores da CVM
no curso de p6s-graduayao Lato Sensu em Mercado de Capitais, que sera ministrado pelo
Grupo IBMEC Educacional S.A, conforme descrito e caracterizado neste CONTRATO,
no Projeto Basico (Anexo I) e na Proposta da CONTRATADA (Anexo II) .

.' 2.1. A presente contratayao encontra amparo legal no inciso II do Artigo 25, combinado com 0

inciso VI do artigo 13, ambos da Lei nO8.666, de 21/06/1993, pOl' tratar-se de serviyo
tecnico de natureza singular a ser prestado por empresa de not6ria especializayao.
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3.1. As despesas para atender a este CONTRATO estao programadas em dotayao
oryamentaria pr6pria, prevista no oryamento da Uniao para 0 exercicio de 2014, na
classificayao abaixo:

Fonte: 0174

Programas de Trabalho: 04.122.21 10.2000.000 I

Natureza de Despesa: 339039

4.1. Sem preJulzo das disposiyoes previstas no Projeto Basico (Anexo I) e na Proposta da
CONTRATADA (Anexo II), os serviyos serao prestados conforme descrito a seguir:

4.1.1. Os serviyos serao prestados nas instalayoes da CONTRA TADA, localizada na
Avenida Presidente Wilson, 118 - CEP. 20030-020 - Centro - Rio de Janeiro-
RJ, em salas com no minimo 60 metros quadrados e rel'rigerayao de ar;

4.1.2. 0 curso tera durayao de 468 (quatrocentos e sessenta e oito) horas-aula,
distribuidas ao longo de aproximadamente 18 (dezoito) meses, com atividades
realizadas lima vez pOI' semana, com 6 (seis) horas-aula de dllrayao pOI' dia;

4.1.3. 0 conteLldo devera ser abordado a partir de uma perspectiva voltada para 0

segmento de mercado de capita is e estrlltllrado em m6dlllos, com as disciplinas e
cargas horarias detalhadas a segllir: •

Disciplinas Carga honiria (horas)
I Modulo de Direito
1.1 Direito Adlllinistrativo 24
1.2 Direito Empresarial 24
1.3 Teoria da Empresa e Sociedade Limitada 24
1.4 Sociedades An6nilllas 24
2 Modulo de Contabilidade e Auditol"ia
2.1 Contabi Iidade [ntrod utoria 24
2.2 Contabil idade Avanyada 24
2.3 Auditoria 24
3 Modulo de Mercado Financeiro e de Capitais
3.1 Estruturas do Mercado Financeiro e de Capitais 24
3.2 Avaliac;:ao de Empresas 24
3.3 Fundos de Investilllento 24
3.4 Derivativos 24
3.5 Securilizac;:ao de ativos 24
4 Modulo Complementar

-'2000 2
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Disciplinas Ca.-ga honiria (horas)
4.1 Matematica Financeira 24
4.2 Finan<;.as 2<1-
4.3 Economia 24
4.4 Estatfstica e Econometria 24
4.5 Metodos de Pesquisa 24
5 Modulo Extra Curricular
5.1 Business Intelligence 12
5.2 Etica no servi<;.opLlblico 12
5.3 Governo, Estado e Sociedade 24
5.4 Governan<;aCorporativa 12
Total horas 468

4.1.4. 0 curso sera ministrado por meio de aulas expositivas presenciais e em horario a
ser deftnido pela CVM. Serao aplicados exercfcios e utilizados, ao maximo, .
recursos que privilegiem a participac,;ao de eqllipes, tais como: seminarios,
debates, cases, workshops, simulac;:6es, games, elaborac,;ao de projetos, etc.;

4.1.5. A cada ano, 0 cronograma do cllrso devera ser interrompido no perfodo de
recesso, entre os dias 22 de dezembro e 2 de janeiro, e nos meses de janeiro e
julho, de modo a permitir que os servidores palticipantes do curso gozem ferias
nesses perfodos.

4.1.6. Todos os materiais didaticos deverao ser fornecidos pela CONTRAT ADA com,
no minimo, 7 dias de antecedencia do inicio de cada modulo para que seja
possivel, por parte dos alunos, um estudo previo do conteLldo a ser ministrado em
aula.

4.1.7. Cada disciplina tera uma prova especffica, bem como uma prova sllbstitutiva
para aqueles que nao puderam fazer a prova principal ou ficaram com notas entre
5 e 6,9. Tais elementos permitirao avaliar 0 empenho dos alunos e 0 seu
aproveitamento no processo de aprendizado.

4.1.8. Sera fornecido um certiftcado de Pos-Gradllac,;ao Lalo Sensu, emitido pela
CONTRA TADA, acompanhado do historico escolar correspondente,
discriminando as disciplinas cursadas, a carga horaria, as notas ftnais alcanc,;adas,
sua frequencia e a titulac,;ao do docente responsavel por cada disciplina, ao aluno
que:

4.1.8.1. obtiver nota final minima de 7,0 (sete) em cada disciplina;

4.1.8.2. apresentar, cumulativamenle, frequencia minima de 75% em cada
disciplina;

4.1.8.3. apresentar TCC - Trabalho de Conclusao de Curso, cujo lema versara
sobre assunto de interesse geral da CVM, aprovado previamente pelo otC-
professor orientador da monografta.
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4.1.9. A CONTRATADA devera fornecer mensalmente a CVM relato escrito sobre 0

andamento do curso, demonstrando a regular execLl(;:aodo objeto contratual e 0
cumprimento de suas responsabilidades, fazendo constar trabalhos desenvolvidos
no perfodo de referencia, a participayao dos alunos nas atividades academicas, 0
resultado das avaliayoes de aprendizagem dos alunos, as avaliayoes de reay30 dos
alunos frente ao trabalho desenvolvido (com relayao aos professores e
disciplinas) e outras informayoes julgadas relevantes para 0 acompanhamento e
avaliayao das atividades.

4.1.10. A CONTRATADA devera possuir sistema informatizado ou Qutro meio
adequado para controle de frequencia do corpo docente e discente, que permita a
gerayao de demonstrativo para envio a CVM, sempre que for solicitado pelo
Fiscal do Contrato.

4.1.11. As aulas deverao ser iniciadas em ate 45 dias corridos ap6s a data de assinatura
deste CONTRATO.

5.1. Os serviyos serao recebidos pelo Fiscal do Contrato, mensalmente, mediante recibo, em
ate 5 (cinco) dias uteis ap6s 0 recebimento do relat6rio de andamento do curso, que sera
utilizado para fins de complementayao da analise de adequayao dos serviyos prestados ao
conteudo e cronograma de execuyao deste CONTRATO.

5.1.1. Na hip6tese de a verificayao a que se refere este subitem nao ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada,. consumando-se 0
recebimento no dia do esgotamento do prazo.

5.1.2. Cabera a CVM, em conjunto com a CONTRATADA, definir 0 cronograma de
execLl(;:aodeste CONTRATO.

5.2. Fica desde ja estabelecido que 0 recebimento definitivo nao exime a CONTRATADA de
qualquer reclamayao posterior quanta a defeitos ou inconformidades que venham a ser
verificadas nos serviyos prestados.

5.3. Os serviyos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificayoes constantes neste CONTRA TO e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo Fiscal do Contrato, as custas da
CONTRATADA, sem prejuizo da aplicayao de sanyoes.

A CVM pagara a CONTRATADA 0 valor total contratual de R$ 580.000,00 (quinhentos
e oitenta mil reais).



CVM Comissao de Va/ores Mobiliarios

Protegendo quem investe no futuro do Brasil

CVMFl.~4
6.2. 0 pagamento do valor total contratual sera dividido em 18 (dezoito) parcelas mensa is,

sendo as 17 (dezessete) parcelas iniciais no valor R$ 32.222,22 (trinta e dois mil duzentos
e vinte e do is reais e vinte e dois centavos) e a (t1tima de R$ 32.222,26 (trinta e dois mil
duzentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos).

6.3. Nos valores contratados estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execll(;:ao do objeto, inclusive a administra<;:ao, evolu<;:ao e monitora<;:ao de
todos os servi<;:os, tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administra<;:ao, frete, segura e outros necessarios
ao cumprimento integral do objeto da contrata<;:ao.

7.1. Os preyOS contratados serao fixos e irreajustaveis durante 0 perfodo de execu<;:ao
contratual.

8.1. A(s) Nota(s) Fiscal(is) referente(s) aos serviyos contratados, acompanhadas dos relat6rios
mensais de andamento do curso, devera(ao) ser apresentada(s) pela CONTRATADA em
meio ffsico e aos cuidados do Fiscal do Contrato no Setor de Protocolo da CVM, situado
na Rua Sete de Setembro, II I - 2° andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20.050-90 I.

8.1.1. As Notas Fiscais deverao conteI', no minimo, a descric;ao ~ucinta dos serviyos
prestados, os preyos unitarios e totais, 0 nlll11erOda Nola de Empenha e 0 numero
do Processo de Compras;

8.2. 0 pagamento sera efetuada em 18 (dezoilo) parcelas mensais, senda as 17 (dezessete)
parcelas iniciais no valor R$ 32.222,22 (trinta e dais mil duzentos e vinte e dais reais e
vinte e dois centavos) e a ultima de R$ 32.222,26 (trinta e dois mil duzenlos e vinte e dois
reais e vinte e seis centavos).

8.2.1. Nao havera cobran<;:a e pagamenta referentes aos perfoclos de recesso escolar,
previsto para os meses de janeiro e julho de cada ano.

8.2.2. A cobran<;:a da primeira parcela somente podera ser formalizada apos 30 (trinta)
dias corridos da data de inicio do curso.

Cabera ao Fiscal do Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias uteis a partir clo recebimento da
Nota Fiscal, atestar a prestayao dos serviyos, veri ficando 0 cumprimento pela
CONTRATADA de todas as condi<;;oes pactuadas, inclusive quanta ao prevo cobrado. ~
Ato continuo, liberara a referida Nota Fiscal para a Gerencia de Contabilidade e Finanyas
(GAF), a fim de ser providenciada a liquidayao e 0 pagamento. bme

() c
~•...

C>
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8.4. 0 pagamento somente sera autorizado depois de efetuado 0 "atesto" pelo servidor
competente, condicionado este ato a verifica<;:ao da conformidade da Nota Fiscal
apresentada em rela<;:aoaos servi<;:oscontratados, e sera efetuado em um prazo maximo de
30 (trinta) dias apos 0 recebimento do documento fiscal, mediante deposito na conta-
corrente da CONTRAT ADA.

8.5. Os tftulos deverao permanecer em carteira, nao sendo admitidos pela CVM
caucionamento ou cobran<;:a bancaria, situa<;:ao em que a CONTRA TADA ficara sujeita
as san<;:oes,ajufzo da CVM, previstas neste CONTRATO.

8.6. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunsUlncia que impe<;:aa liquida<;:aoda c1espesa, aquela
sera c1evolvida pelo Fiscal do Contrato a CONTRATADA e 0 pagamento ficara pendente
ate que esta providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, 0 prazo para pagamento
iniciar-se-a apos a reapresenta<;:ao do documento fiscal devidamente regularizado, nao
acarretando qualquer onus para a CVM.

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

8.8. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instruyao Normativa SLTI/MPOG nO02, de 2008, sera
efetuada a reten<;:aoou glosa no pagamento, proporcional a irregularidacle verificada, sem
prejufzo das san<;:oescabfveis, caso se constate que a CONTRATADA:

nao produziu os resultados acordados;

deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a qualidade
mfnima exigida;

deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos.para a execuyao do
servi<;:o,ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demanclada.

8.9. A cada pagamento ao fornecedor a Administra<;:30 realizara consulta ao SICAF para
verificar a manuten<;:30 das condi<;:oes de habilita<;:30.

8.8.1.

8.8.2.

8.10. Constatando-se, junto ao SICAF, a situa<;:30de irregularidade da CONTRAT ADA, sera
providenciada a sua advertencia, pOI'escrito, no sentido de que, no prazo de 5 (cinco) dias
((teis, regularize sua situay30 ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

8.10.1. 0 prazo deste item podera ser prorrogado uma vez, pOI' igual perfodo, a criterio
da Administra<;:30;

8.10.2. N30 haven do regularizay30 ou sendo a defesa considerada improcedente, a
Administra<;:30 devera comunicar aos org30s responsaveis pela fiscaliza<;:30 da
regularidade fiscal quanta a inadimplencia do fornecedor, bem como quanta a
existencia de pagamento a ser efetuado pela Administray3o, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir 0 recebimento de seus e>L.
creditos;
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8.10.3. Persistindo a irregularidade, a Administrayao aclotani as medidas necessarias a
rescisao clo CONTRATO, nos autos dos processos administrativos
correspondentes, assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.

8.11. Havendo a efetiva execlH;ao do objeto, os pagamentos serao realizados normal mente, ate
que se decida pela rescisao contratual, caso a CONTRA TADA nao regularize sua
situa«ao junto ao SICAF.

8.12. Somente por motivo de economicidade, seguran«a nacional ou outro interesse pLlblico de
alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
CVM, nao sera rescinclido 0 CONTRATO em execuyao com empresa ou proflssional
inadimplente no StCAF.

8.13. Quando do pagamento, sera efetuacla a retenyao tributaria prevista na legisla«ao aplicavel.

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

8.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionaclo que os encargos morat6rios
devidos pela CVM, entre a data acima refericla e a correspondente ao efetivo pagamento
da nota fiscal/fatura, a serem inclufdos em fatura pr6pria, san calculados por meio da
aplicayao da seguinte f6rmula:

6

/ =0 => J = 100 => / = 0,00016438
365 365

8.16. Nao serao considerados os atrasos no pagamento pela CVM decorrentes de caso fortuito
ou forya maior, nos casos caracterizados como fato do principe (w,:iiosuperior do Estodo,
unilateral e imprevista, que impossibilita 0 cumprimenlo, 00 menos lemporario, de um Ol/
de todos as deveres contrall/ais).

9.1. 0 periodo de vigencia deste CONTRA TO sera de 36 (lI'inta e seis) meses a partir do d' ()\
12/01/2015. f:

~
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10.1. Cabeni it CONTRATADA, sem prejllizo das demais obriga~oes e responsabilidades
constantes no Projeto Basico, Anexo I deste CONTRA TO, e daquelas resultantes da
Lei n.o 8.666/1993:

10.1.1. efetuar a execuyao dos serviyos con forme especi ficayoes, parametros e rotinas,
estabelecidos no Projeto Basico, Anexo I deste CONTRATO;

10.1 :2. assegurar 0 cumprimento do contelldo programMico explicitado neste
CONTRATO e em sua pro posta comercial (anexo II deste CONTRATO);

10.1.3. produzir e entregar 0 material didatico aos alunos com no minimo 7 (sete) dias de
antecedencia do infcio de cada modulo;

10.1.4. selecionar e escalar os professores, disponibilizando e mantendo atualizada a
agenda do curso;

10.1.5. alTar com as despesas de transporte aereo/terrestre, alimentay30, acomodayoes e
honorarios clos professores, do coordenador e cia equipe cia Contratada envolvida
na realizay30 do curso;

10.1.6. avaliar os trabalhos das disciplinas, disponibilizanclo as notas aos alunos e a
CYM;

10.1.7. designar um coordenador pedagogico para zelar pelo desenvolvimento e
qualidade do contelldo programitico, dos materiais diditicos fornecidos e das
tecnicas peclagogicas, servindo ainda de elo entre os alunos e·o corpo clocente;

10.1.8. oriental' a elaboray30 dos Trabalhos de Conclus30 de Curso - TCC;

10.1.9. fornecer os certificados aos alunos que cumprirem os requisitos de aprOVay30 do
programa, acompanhados dos historicos escolares correspondentes;

10.1.10. coordenar e acompanhar as atividades academicas e operacionais do curso;

10.1.1 I. prestaI' serviyos cle Assistencia de Sala;

10.1.12. possibilitar 0 acompanhamento do curso pela CYM para avaliay30 dos
resultados;

10.1.13. indicar representante(s) devidamente capacitado(s) para parlicipar de reunioes
pedagogicas pOl' ventura solicitadas pela CYM;

10.1.14. fornecer mensalmente a CYM relato escrito sobre 0 andamento do curso,
demonstrando a regular eXeCUy30 do objeto contratual e 0 cumprimento de suas
responsabilidades, fazendo constar trabalhos desenvolvidos no perfodo de oL
referencia, a participay30 dos alunos nas atividades academicas, 0 resultado da
avaliayoes de aprendizagem dos alunos, as avaliayoes de reay30 dos alunos fr ~\
ao trabalho desenvolvido (com relay30 aos professores e disciplinas) e 0 I~S

~
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informayoes julgadas relevantes para 0 acompanhamento e avaliayao das
atividades;

10.1.15. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas (sem
quaisquer onus para a CVM), no total ou em parte, 0 objeto contratado quando se
verilicarem vicios, defeitos ou incorreyoes resultantes da execuyao (art.69 da Lei
nO8.666/1993);

10.1.16. prestar todos os esclarecimentos que Ihe forem solicitados pela CVM, atendendo
prontamente a quaisquer reclamayoes;

10.1.17. manter, durante toda a execuyao do CONTRATO, em compatibilidade com as
obrigayoes assumidas, todas as condiyoes de habilitayao e qualifica<;ao exigidas
para a contrata<;ao;

10.1.18. indicar, na data de assinatura do CONTRATO, nome e telefone de um preposto
para representa-Ia durante a execuyao dos serviyos;

10.1.19. responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao
patrimonio da Uniao em decorrencia de a<;ao ou omissao de seus empregados ou
prepostos, nao se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razao da
fiscalizayao ou do acompanhamento realizado pela CVM;

10.1.20. arcar com os onus resultantes de quaisquer ayoes, demand as, custos e despesas
decorrentes de contraven<;ao, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus
empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a assumir quaisquer
responsabilidades decorrentes de a<;oes judiciais ou extrajudiciais de terceiros,
que Ihe venham a ser exigidas por for<;a da lei, ligadas ao cumprimento do ajuste
a ser Iirmado;

10.1.21. responsabilizar-se por todas as obrigayoes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legisla<;ao especifica, cuja inadimplencia 1'1ao
transfere responsabilidade a CVM;

10.1.22. assumir a responsabilidade por todas as providencias e obriga<;oes estabelecidas
na legislayao especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrencia da
especie, forem vitimas os seus empregados quando do fornecimento do objeto ou
em conexao com ele, ainda que acontecido em dependencia da CVM, inclusive
por danos causados a terceiros;

10.1.23. aceitar, nas mesmas condiyoes do ajuste, os acrescimos ou supressoes que se
fizerem nos servi<;os, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor da contrata<;ao.

10.1.24. guardar sigilo sobre todas as informa<;oes obtidas em decorrencia do
cumprimento do CONTRATO;

10.1.25. indicar 0 banco, agencia e numero da conta corrente para efeito de pagamento;

10.1.26. encaminhar as notas fiscais referentes ao objeto, sendo endere<;adas ao Fiscal do
Contrato. 0 nao encaminhamento das notas fiscais por parte da CONTRATAD
configura descumprimento de obrigayao contratual, nao podendo, neste caso, if...

(.!)
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efetuada a suspensao ou interrup<;:ao da presta<;:ao dos servi<;:os sob a alega<;:ao de
nao pagamento pOl' parte da cVM;

10.1.27. nao transferir a terceiros 0 presente CONTRA TO, pOl' qllalquer forma e nem
mesmo parcial mente, bem como subcontratar quaisquer das presta<;:oes a que esta
obrigada, exceto servi<;:osde docencia;

11.1. Cabera a cVM, sem prejuizo das demais disposiyoes insertas no Projeto Basico, Anexo I
deste cONTRATO:

11.1.1. selecionar os alunos, com envio de listagem de participantes com antecedencia
minima de IS (quinze) dias da data de inicio clo curso;

11.1.2. preencher as fichas de cadastro IBM EC para todos os participantes do curso em
ate 7 (sete) dias antes do inicio do curso;

11.1.3. comunicar imediatamente a CONTRATADA no caso de altera<;:ao dos
participantes, providenciando 0 preenchimento das respectivas fichas e demais
documentos no caso de novos entrantes;

I 1.1.4. receber 0 objeto nos prazos e condi<;:oes estabelecidos nesle CONTRATO;

11.1.5. veri!icar minuciosamente, para !ins de aceita<;:ao e recebimento definitivo, a
conformidade dos preyos e dos serviyos prestados com as especificayoes
constantes deste cONTUATO, efetuanclo as glosas e aplicando as sanyoes
cabiveis;

11.1.6. comunicar a cONTRATADA, por escrito, sobre imperfeiyoes, falhas ou
irregularidades verificadas nos serviyos prestados, para que seja reparado ou
corrigido;

11.1.7. acompanhar, fiscalizar e eXlglr 0 cumprimento das obrigayoes da
cONTRAT ADA, pOl' meio de servidores especial mente designados;

11.1.8. efetuar 0 pagamento a cONTRAT ADA no valor correspondente a prestayao dos
servi<;:os, no prazo e forma estabelecidos neste cONTRATO;

11.1.9. efetuar as retenyoes tributarias devidas sobre 0 valor da falura de serVlyOS da
cONTRATADA;

11.2. A cVM nao respondeni pOI' qllaisquer compromissos assumidos pela cONTRATADA
com terceiros, bem como pOl' qualquer danG causado a terceiros em decorrencia de ato da
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

-I 1 _1-16- 000]0 /J.
,,11,1 ( )H27~ (JV
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12.1. A fiscalizayao da prestayao dos serviyos sera exercida por servidor da CYM devidamente
designado pela Superintendencia Administrativo-Financeira (SAD), por meio de Portaria
especffica, ao qual competira acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execuyao, bem
como dirimir e desembarayar quaisquer dllvidas e pendencias que surgirem no curso da
prestayao dos serviyos, e de tudo danl ciencia a CVM, conforme art.67, paragrafos 1° e 2°
da Lei nO8.666/93.

12.2. Para 0 caso de impedimento por parte do Fiscal, tambem sera designado, pela SAD, um
servi'dor para atuar como Fiscal Substituto.

12.3. As faltas cometidas pela CONTRATADA deverao ser devidamente registradas no
Processo de Compras pelo Fiscal do Contrato, que devera propor ao Ordenador de
Despesas a aplicayao das sanyoes que en tender cabiveis para a regularizayao das faltas, .
nos termos do artigo 67, paragrafo 2.° e do artigo 87 da Lei n.o 8.666/1993.

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

12.5. A CONTRA TAD A e responsavel pelos danos causados diretamente a Administrayao ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuyao do CO TRATO, nao
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizayao ou 0 acompanhamento por
parte da CYM (art. 70 da Lei nO8.666/1993).

12.6. A CVM se reserva 0 direito de rejeitar, no todo ou em parte, a prestayao do serviyo em
desacordo com 0 CONTRATO (artigo 76 da Lei n.o 8.666/1993).

13.1. Pela inexecuyao total ou parcial do objeto deste CONTRATO, a CYM podera, garantida
a previa deFesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanyoes:

13.1.\. advertencia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem
prejuizos significativos para a CVM;

13.1.2. multa compensatoria de 5% (cinco por cento) sobre 0 valor da parcela mensal a
que se reFerir, em caso de nao apresentayao do relatorio mensal de andamento do
curso;

13.1.3. multa compensatoria de ate 20% (vinte por cento) sobre 0 valor total do contrato
em caso de descumprimento de quaisquer das obrigayoes previstas neste
CONTRA TO para as quais nao tenham sido estabelecidas sanyoes especfficas;

13.1.4. suspensao de licitar e impedimento de contratar com a Administrayao, pelo pra
de ate 2 (dois) anos;
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13.1.5. declaravao de inicloneidade para licilar ou contralar com a Administravao

Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punivao ou ate que
seja promovida a reabilitavao perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CVM
pelos preju fzos causados;

13.2. Pelo atraso injustificado na execuvao do CONTRATO ou pela inobservancia dos prazos
atrelados as obrigavoes contratuais assumidas, multa de 0,5% (zero vfrgllia cinco por
cento) incidente sobre 0 valor total da contratavao, por dia de atraso, ate 0 limite de 20
(vinte) dias.

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

13.4. Tambem fica sujeita as penalidades do art. 87, III e IV da Lei nO 8.666, de 1993, a
CONTRA T ADA que:

13.4.1. tenha sofrido condenavao definitiva por praticar, por meios dolosos, (t'aude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

13.4.2. demonstre nao possuir idoneidade para conlratar com a Administrayao em
virtude de atos ilfcitos praticados.

13.5. A aplicavao de qualquer das sanyoes 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.O8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n.D 9.784, de
1999.

13.6. A aplicayao das sanyoes previstas neste instrumento, que ocorrera apos regular processo
administrativo, nao impede que a CVM rescinda lInilateralmente.o CONTRATO e
aplique outras sanvoes regulamentares (artigo 86, § 1.0 da Lei nO8.666/1993).

13.7. Sera facultada a CONTRATADA a apresentayao de defesa previa no prazo de 05 (cil;co)
dias, apos a notificay30, para as penalidades: advertencia, multa e suspensao e de 10 (dez)
dias para a penalidade declarayao de inidoneidade.

13.8. Em caso de inadimplencia quanta ao pagamento das mullas que Ihe forem aplicadas pela
CVM, a CONTRATADA fica desde ja ciente que eslara sujeita a sua inclusao no
Cadastro Informativo dos creditos nao quitados do setor PLlblico federal (CADIN),
consoante legislavao especifica sobre a materia, sendo executada segundo a Lei nO
6.830/1980.

13.9. A autoridade competente, na aplicayao das sanyoes, levara em considerayao a gravidade
da conduta do infrator, 0 carater educativo da pena, bem como 0 danG causado a
Administrayao, observado 0 principio da proporcionalidade.

13.10. Nao serao aplicadas simultaneamente, para a mesma ayao ou omissao, sanyoes e glosas.

13.11. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAI'.
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14.1. A inexecuyao parcial ou total do contrato enseja a sua rescisao, con forme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei nO8.666/93.

14.2. A rescisao clo CONTRATO podera ser:

1- determinada pOI'ato unilateral e escrito da CVM, nos casos enumeraclos nos incisos
I a XII, XVII e XVIII, do art. 78 da Lei nO8.666/1993;

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

111- judicial, nos termos da legislayao vigente sobre a materia.

14.3. Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado 0 contradit6rio e a ampla defesa (art. 78, § (lI1ico da Lei nO8.666/1993).

ANEXO 1 - Projeto Basico - "Programa de P6s-Graduayao Lalo Sensu em Regulayao do
Mercado de Capitais".

AN EXO II - Pro posta da CONTRA TADA, emitida em 18/09/2014.

a) caucionar ou utilizar este CONTRATO para qualquer operayao financeira;

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

c) interromper unilateralmente 0 serviyo sob alegayao de inadimplemento pOI' parte de
CVM;
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publicaI' quaisquer relat6rios, entrevistas; detalhes ou informayoes sobre este
CONTRATO, bem como de seu andamento, sem 0 previa consentimento da CV orne"
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16.2. A relayao da CONTRATADA com a CVM restringe-se ao alcance do objeto contratual,

nao implicando qualquer relayao de subordinayao hierarquica.

16.3. Em caso de divergencia com quaisquer outros documentos integrantes do presente ajuste,
prevalecerao os dispositivos deste CONTRATO.

16.4. Para dirimir as questoes decorrentes deste CONTRA TO, fica eleito 0 Foro Federal da
cidade do Rio de Janeiro, renunciando as partes a qualquer outro a que, pOl"Ventura,
tenham ou possam vir a tel' direito, pOl' mais privilegiado que seja (art.55, § 2° da Lei nO
8.666/93).

16.5. as casos omissos serao decididos pela Gerencia de Licitac;oes e Contratos, a luz da
legislayao vigente.

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

Rio de Janeiro, ;'6 de ~

'istin Lope
Pela CVM

Rogerio Soares Dantas dos San~os
Superintendente M~:Financetro

em exerCICIO
Mat. CIJM 7.001. m

rJkf' to 11vWV~
Naia Franya Lourenc;o Matiello

Pela Contratada

Nome~~ at· C~
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ANEXO 1- PROJETO BAsICO
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CVM
PROGRAMA DE POS-GRADUA(:AO LA TO SENSU EM

REGULA(:AO DO MERCADO DE CAPITAlS
Projeto Basieo

CAP - Coordenac;iio de Capaeitac;iio
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Projeto Basico para a realizavao do PROGRAMA DE POS-GRADUA<;::AO LATO
SENSU EM REGULA<;::AO DO MERCADO DE CAPITAlS, destinado aos servidores da
Comissao de Yalores Mobiliarios - CYM.

As instituiv5es participantes terao 10 (dez) dias Llteis, a partir cia data de recebill1ento
deste documento, para apresentar proposta tecnica e comercial para 0 atenclimento deste objeto,
contemplando duas possibi Iidades de pagall1ento:

a) Previsao de pagamento a vista, com 0 menor prevo para esta l110dalidade de
pagall1ento;

PROGRAMA DE POS-GRADUA<;::AO LATD SENSU EM
REGULA<;::AO DO MERCADO DE CAPITAlS.

P6s-graduac;ao lafo sensu.

Em local fornecido pela contratada, em urn raio de 20km da
sede da CVM, no Rio de Janeiro, com no 'minimo 60 metros
quadrados e refrigerac;ao de ar, )lor conta da contratada.

78 semanas, com inicio em janeiro de 2015, somando-se a este
prazo 0 periodo de recesso do final do ano.

Uma turma, com 35 plH"a ate 35 alunos.

Uma vez por semana, em dia a set' definido pela
CVM, com 6 (seis) horas/aula de durac;ao por dia.

Publico-alvo: Servidot'es da CVM, bachareis ou Licenciados em CUI"SO

superior reconhecido )lelo MEC.

Prazo para inicio das aulas 45 dias ap6s a data de assinatut'a do contrato.

N° de vagas:

Periodicidade

o curso devet"a ser estruturado em m6dlllos, com t6picos
especificos e dcfinidos pela CVM. 0 contcudo devera ser
abordado a partir de uma perspectiva voltada para segmento de
mercado de capitais, por meio de aulas formais, discllssoes,

amilise de easos concretos e cxcrcicios. 2ir IJ-
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1.1 Nos Llltimos anos, mudanyas signi ficativas vem ocorrendo no cenano economico-
financeiro mundial, principalmente no ambito do mercado de capitais. Como consequencia, a
complexa evoluyao da estrutura e funcionamento desse mercado tem demandado um
aperfeiyoamento constante dos profissionais que atuam nesse segmento.

1.2 POl' essa razao, para que a Comissao de Valores Mobiliarios, entidade reguladora do
mercado de capitais brasileiro, possa realizar com excelencia suas atividades de fiscalizayao,
regulayao e desenvolvimento do mercado, torna-se fundamental a capacitayao de seus servidores,
pOl'meio do estudo e da atualizayao dos aspectos teoricos e prMicos que penneiam esse ambiente.

1.3 A Ementa das disciplinas seguem presentes no Anexo I deste documento.

1.4 As funyoes executadas pela CVM requerem um corpo funcional capaz de tratar os
diversos assuntos no ambito do mercado de capitais de maneira interdisciplinar. Tal fato implica
na necessidade de a CVM desenvolver um treinamento abrangente, contemplando disciplinas
quantitativas e qualitativas, e possam contribuir para 0 alcance dos objetivos institucionais dessa
Autarquia.

2) PRESTACAO DO SERVICO:

./ Carga horaria: 468 horas, conforme anexo I;

./ Preparayao do conteLldo das disciplinas e demais materiais de apoio;

./ Entrevista de seleyao com cad a participante, a tim alinhar as expectativas dos
alunos ao curso de Pos-graduayao;

./ 18 horas em reunioes de customizayao (presenciais e/ou it distancia);

./ Coordenayao academica;

./ Coordenayao tecnica;

./ Monitoria;

./ Todo 0 material didc'ltico (incluindo apostilas e livros a serem utilizados em todo 0
curso );

./ Kit 80as- Vindas;
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3) OBJETIVOS 00 CURSO:

OBJETIVOS GERAIS

o PROGRAMA DE POS-GRADUA(:AO LATO SENSU EM REGULA(:AO DO
MERCADO DE CAPITAlS tem como objetivo 0 aprofundamento dos conhecimentos teoricos,
tecnicos e pr<iticos necessarios para Iidar com as questoes mais complexas referentes ao mercado
de capitais brasileiro, resultando no aperfeiyoamento profissional dos servidores desta Autarquia.

Os objetivos especfficos do curso sao:

a) Capacitar 0 aluno de modo que 0 valor intelectual obtido seja aplicado no
desempenho de suas atribuiyoes de regulayao do mercado de capitais brasileiro;

b) Atualizar e aprofundar os conhecimentos nas areas que afetam 0 funcionamento do
mercado de capitais, tais como Direito, Economia e Contabilidade;

c) Aperfeiyoar 0 perfil do profissional regulador do mercado de capitais e multiplicar
o conhecimento adquirido no curso por meio de atividades realizadas na autarquia.

4) METOOOLOGIA:

4.\ 0 curso sera ministrado por meio de aulas expositivas presenciais e em horario a ser
definido pela CVM. Serao aplicados exercfcios e utilizados, ao maximo, recursos que privilegiem
a participayao de equipes, tais como: seminarios, debates, cases, workshops, simulayoes, games,
elaborayao de projetos, etc.

4.2 Especialistas de notorio saber, cujos nomes deverao ser previamente aprovados pela
CVM, poderao ser convidados a proferir conferencias sobre temas nacionais e internaci0l1ais
relevantes, relacionados os objeto desta contratayao.

4.4 A contratada devera ser certificada pela Association of MBAs (AMBA), associayao
internacional inglesa, que garante a excelencia de ensino dos MBAs existentes em todo 0 mundo.

4.5 Ademais, 0 cronograma do curso devera ser interrompido no perfodo de recesso,
entre os dias 22.12.2014 e 2.1.2015, e nos meses de janeiro e julho de 2015, de modo a permitir
que os servidores pal1icipantes do curso gozem ferias nesses perfodos.

5) MATERIAL OIOA.TICO:

5.1 Todos os materiais did<iticos deverao ser fornecidos pela contratada com, no mfnimo,
15 dias de antecedencia do infcio de cada modulo, para que seja possfvel um estudo previo, por
parte dos alunos, do conteLldo a ser ministrado em aula.

5.2 As apostilas deverao conter textos para consulta, de autoria dos proprios docen
de auto res diversos, de modo a oferecer aos alunos lllll referencial te6rico de estudo, dev 1~•...
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compativel com a carga horaria estabelecida para a disciplina. Outros materiais, como livros e
revistas especializadas, deverao ser indicados como bibliografia complementar.

6) RECURSOS HUMANOS:

6.\ Para ministrar as aulas do curso, considerando a complexidade do conteLldo a ser
abordado e 0 alto nivel tecnico exigido dos servidores da CVM para 0 exercfcio de suas funl(oes,
os professores da contratada deverao preencher os seguintes requisitos:

a) cinco anos de experiencia profissional; e

b) tres anos de experiencia academica.

c) 75% do corpo docente deve possuir titulo de mestre ou doutor.

6.2 A contratada devera tambem designar um coordenador pedag6gico para zelar pelo
desenvolvimento e qualidade do conteudo programatico, dos materiais didaticos fornecidos e das
tecnicas pedag6gicas, servindo ainda de elo entre os alunos e 0 COIVOdocente.

7) INST ALACOES E EQUJPAMENTOS:

7.1 As instalal(oes e os equipamentos necessarios a execul(ao das aulas cleverao ser
disponibilizados pe\a contratada.

8) BIBLIOGRAFIA:

8.1 A bibliografia sera apresentada em clois grupos de leituras: basicas e complementares.
As leituras basicas correspondem ao referencial te6rico a ser distriblHdo aos alunos, e
representam a leitura minima para as aulas programadas. Estas leituras deverao refJeti.r 0

conteLldo programatico de forma compativel com a carga horaria estabelecida para cad a
disciplina. As leituras complementares servirao como oriental(ao aos alunos pra 0

aprofundamento de cad a tema apresentado.

9) CRITERIOS DE AVALIACAO:

9.1 Em cada turma, devera ser promovida uma avaliacao final por meio de provas ou de
provas e trabalhos. Tais elementos permitirao avaliar 0 empenho dos alunos e 0 seu
aproveitamento no processo de aprendizado.

9.2 Sera fornecido um certificado de P6s-Graduayao Lato Sensu, emitido pela
contratada, acompanhado do hist6rico escolar correspondente, discriminando as disciplinas
cursadas, a carga horaria, as notas finais alcanyadas, sua frequencia e a titulayao do docente
responsavel pOl' cada disciplina ao aluno que:: 0<:.

a) Obtiver nota final minima de 7,0 (sete) em cada disciplina;
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b) Apresentar, cumulativamente, frequencia minima de 60% em cad a disciplina e
75% no total geral de horas/aula do curso;

c) Apresentar monografia final de curso, cujo tema versara sobre assunto de interesse
geral da CYM, aprovado previamente pelo professor orientador da monografia.

10) OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1 Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa pela execuyao dos serviyos,
correndo por sua conta 0 onus inerente ao serviyo prestado, tais como: transporte e alimentayao
dos funcionarios envolvidos no serviyo; encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios; tributos,
taxas e licenyas; custos com documentos concernentes ao contrato e seguros contra acidentes de
trabalho.

10.2 Zelar pela perfeita execuyao dos serviyos, devendo comunicar, par escrito e,
imediatamente ao servidor responsavel pela fiscalizayao, as falhas ocorridas ou a impossibilidade
de execuyao de qualquer obrigayao contratual, para a adoyao das providencias cabiveis.

10.3 Indenizar todo e qualquer dano ou prejuizo pessoal ou material causado, voluntaria ou
involuntariamente, por seus funcionarios durante ou em consequencia da execuyao dos serviyos
contratados, providenciando, de imediato, sua reparayao junto ao contratante ou a terceiros,
incluindo-se as despesas com custas judiciais e honorarios advocaticios, se houver.

10.4 Nenhum vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, da conlratante podera ser
invocado, quanta a eventual inadimplencia da contratada, com referencia aos encargos
decorrentes do contrato, nao se transferindo a contratante a responsabilidade pelo seu pagamento.

10.5 Manter sigilo, nao reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneficio proprio, ou
de terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer
assunto de interesse da CYM ou de terceiros de que tomar conhecimento em razao da eXeCL~yaO
do objeto contratual.

10.6 A contratada devera apresentar, na data da assinatura do contrato, nome e telefone de
um pro fissional da empresa, 0 qual atuara como preposto, conforme disposto no Artigo 68 da Lei
nO 8.666/93.

10.7 A contratada devera possuir sistema informatizado ou oulro meio adequado para
controle de frequencia do corpo docente e discente, que permita a gerayao de demonstrativo para
envio a CYM, sempre que for solicitado pelo fiscal do contrato.

10.8 A CONTRA TADA devera fornecer mensalmente a CYM relato escrito sobre 0

andamento do curso, demonstrando a regular execuyao do objeto contratual e 0 cumprimento de
suas responsabilidades, fazendo constar trabalhos desenvolvidos no perfodo de referencia, a
participayao dos alunos nas alividades academicas, 0 resultado das avaliayoes de aprendizagem
dos alunos, as avaliayoes de reayao dos alunos frente ao trabalho desenvolvido (com relayao aos
professores e disciplinas) e outras informayoes julgadas relevantes para 0 acompanhamento e
avaliayao das atividades.

Sede Run Sctc de Setclllhro, 111/2-5" e 2l-3~" Andares - Ccntro - Rio de Janeiro - I<J - CI'I', 20050-')0 1- 8rasil- Tel '

Regional de Sao I'aulo Rua Cincl11nlo Ilraga, 3_10/2°,3" e 4° Andares - l3e1a Vista - Sao I'aulo - SI' - CEI" 0 1333-0 I0 I asli

Regional de IJrasilla SCN Q,02-131. A -I!d Corporatc I'mancial Center- S.404/~" Andnr-l3rasilia- 1)1' -- CI:I"70712- 0 Iln,
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11) OBRIGACOES DA CVM:

11.1 Exigir 0 cumprimento de todas as obrigac;oes assumidas pela contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

11.2 Exercer 0 acompanhamento e a fiscalizaC;30 dos servi«os, anotando em registro
proprio as falhas detectadas e encam inhando os apontamentos a autoridade competente para as
providencias cabiveis.

I 1.3 Notiftcar a contratada por escrito da ocorrencia de eventuais imperf'ei«oes no curso da
execu«30 dos serv i«os, fixando prazo para a sua corre«ao e apt icando san«oes admi nistrati vas,
quando necessarias.

12) FISCALIZACAo DO CONTRATO:

12.1 A fiscal iza«ao da execu«30 do servi«o sera real izada pela CA P e todos os impasses·
quanta a substitui«ao ou nao de servi«os entregues em desconformidade, no todo ou em parte,
ficando a cargo da contratada tal responsabilidade. Sao indicados como Gestor Titular do
Contrato 0 servidor Lellis Hummenigg Cremonez Taveira, matrfcula SlAPE 0212588 e como
Gestor Substituto do Contrato 0 servidor Ovidio Rovella, matrfcula SlAPE 1983660. Apos 0
credenciamento destes servidores pela Superintendencia Administrativo-Finaneira (SAD) estes
deverao acompanhar, ftscalizar, conferir, avaliar a execu«ao e dirimir as duvidas que surgirem no
curso do contrato, e de tudo dara ciencia a CYM, conf'orme Art. 67, paragraf'os 1° e 2° da Lei nO
8.666/93 c/c art. 9° da Lei nO 10.520/02.

12.2 Cabera a contratada 0 pronto atendimento as exigencias inerentes ao objeto
contratado, feitas pelo gestor.

12.3 As f'altas cometidas pela contratada deverao ser devidamente registradas no processo
pelo gestor do contrato, que devera propor ao ordenador de despesas a apl ica«ao de san«oes que
entender cabiveis para a regulariza«ao das f'altas cometidas, nos term os do art. 67, paragraf'o 2° e
do art. 87 da lei nO8.666/1993.

12.4 A contratada e responsavel pelos danos causados diretamente a Administra«ao ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execu«ao do contrato, nao excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscaliza«ao ou 0 acompanhamento por parte da CYM (art. 70 da Lei n°
8.666/93 c/c art. 9° da lei nO 10.520102).

12.5 A CYM nao aceitara, sob nenhum pretexto, a transf'erencia de qualquer
responsabilidade da contratada para outras entidades.

12.6 A CYM se reserva 0 direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servi«os prestados em
desacordo com 0 contrato (art. 76 da Lei nO8.666/93 c/c alt. 9° da Lei nO 10.520/02).

13) DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1 A contratada fica ciente que sera submetida as san«oes administrativas previstas na Lei N°
8.666, de 21 de junho de 1993, nos casos previstos pela mesma.
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Disciplinas Carga horaria
I Modulo de Direito
1.1 Direito Administrativo 24
1.2 Direito Empresarial 24
1.3 Teoria da Empresa e Sociedade Limitada 24
1.4 Sociedades Anonimas 24
2 Modulo de Contabilidade e Auditoria
2.1 Contabilidade Introdut6ria 24
2.2 Contabi Iidade Avanc;:ada 24
2.3 Allditoria 24
3 Modulo de Mercado Financeiro e de Capita is
3.1 Estrutllras do Mercado Financeiro e de Capitais 24
3.2 AvaliaC;:30de Empresas 24
3.3 Fundos de Investimento 24
3.4 Derivativos 24
3.5 SecuritizaC;:30 de ativos 24
4 Modulo Complementar
4.1 Matemlitica Financeira 24
4.2 Financ;:as 24
4.3 Economia 24
4.4 Estatfstica e Econometria 24·
4.5 Metodos de Pesquisa 24
5 Modulo Extra Curricular
5.1 Business Intelligence 12
5.2 Etica no servic;:o Pllblico 12
5.3 Governo, Estado e Sociedade 24
5.4 Governanc;:a Corporativa 12
Total hOt"as 468
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ANEXO II - PROPOST A DE PRE(:OS

DA CONTRATADA

~I
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Documento: Pro posta para a realiza<;ao de um curso de P6s Gradua({ao Lato Sensu em
Mercado de Capitais.

o objetivo deste documento e 0 de expor 0 conteudo do curso de P6s Gradua({ao Lato Sensu
em Mercado de Capitais, cujo detalhamento encontra-se no corpo da presente proposta.

Trata-se de uma proposta preliminar e que devera subsidiar mais discussoes visando a
adequa<;ao do programa as necessidades de sua empresa.

Na expectativa de um posicionamento favoravel, estamos a disposi<;ao para quaisquer
esclarecimentos.

Valesca da Silva

Consultora de Solu({oes Corporativas

(21) 4503-4209
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As diversas func;oes que sac executadas pela CVM requer um corpo de funcionarios que consiga
tratar os diversos assuntos de maneira interdisciplinar. Tal fato implica na necessidade da CVM em
desenvolver um treinamento que abranja disciplinas tanto quantitativas quanta qualitativas voltadas
aos objetivos dessa entidade supervisora responsavel por regulamentar, desenvolver, controlar e
fiscalizar um ambiente complexo que e 0 mercado de valores imobiliarios brasileiro.

Os objetivos de capacitac;ao e desenvolvimento das organizac;oes sac sempre distintos. Para
atender a essas necessidades especificas, a area de Soluc;oes Corporativas desenvolve
intervenc;oes educacionais por meio de encontros presenciais, na modalidade de ensino a distancia
ou de maneira hibrida.

Com a profundidade academica do nosso corpo docente, uma abordagem pragmatica e repert6rio
permanentemente atualizado, conquistamos uma s61ida capacidade de gestao na formac;ao de
executivos dentro de organizac;oes publicas, privadas e do terceiro setor.

A compreensao e a adaptabilidade a situac;oes, modelos e culturas organizacionais diferenciam a
nossa proposta e constituem a base de uma relac;ao de parceria e confianc;a com nossos c1ientes. 0
programa sugerido contempla as seguintes fases:

Verificamos que dentro de nosso portf61io a proposta que mais se adequa as necessidades da CVM
e a de uma intervenc;ao educacional que contempla a realizac;ao de uma Pes Gradua~ao Lata
Sensu em Mercado de Capitais 0 qual possibilitara ao profissional desenvolver habilidades que
auxiliarao ao 6rgao regulamentador a criar uma dinamica sustentavel em toda a cadeia de valor.

Todos os programas de Soluc;oes Corporativas do Ibmec sac customizados, para que os conteudos
programaticos apresentados possam atender as necessidades especificas da organizac;ao. Neste
sentido, a carga horaria, bem como os t6picos abordados nos cursos, pode ser ajustada para a
especificidade da CVM.
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Competencias Esperadas

,---------------------------------------------------, I,
POS-GRAOUAc;AO

(A PARTIR DE 360 h)

Formar;ao Gerencialde Liderese Gestores
Cap.dcita{<ioem g~1ao de alto niuel p.dra a lomada de decisii""
romplexas no que lange a organiza{<io e a gestao de peisoas

Solur;ao de Problemas
Capacita~o em solu9Df'$ de problemas gerenciais complexos

Direito Administrativo 24 h
Direito Empresarial 24 h
Teoria da Empresa e Sociedade Limitada ..24 h
Sociedades An6nimas . 24 h

Contabilidade Introdut6ria 24 h
Contabilidade Avanyada 24 h
Auditoria 24 h

Estrutura do Mercado Financeiro e de Capita is 24 h
Avaliayao de Empresas 24 h
Fundos de Investimento 24 h
Derivativos 24 h
Securitizayao de Ativos 24 h
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Malemalica Financeira 24 h
Finan«;:as 24 h
Economia 24 h
Estatistica e Econometria 24 h
Metodos de Pesquisa 24 h

Business Inteligence . .. 12 h
Etica no Servidor Publico .. 12 h
Governo, Estado e Sociedade .. .. 24 h
Governan«;:a Corporativa........... .. 12 h

A pro posta inicial e que as aulas sejam realizadas uma vez na semana (8h) em dia e horarios a
serem definidos posteriormente. Cabe ressaltar que esse regime podera ser allerado, conforme
necessidade da CVM.

o Ibmec solicita um minimo de 30 dias entre 0 fechamento do contra to e 0 inicio do curso a fim de
garantir as agendas e a viabilidade operacional do programa.

Ocupamos uma posi«;:ao de prestigio, solidez e credibilidade. De reconhecida excelencia, nossos
cursos estao posicionados entre os melhores do pais em rankings de mercado e segundo os criterios
de avalia«;:ao do MEC.

Ao cumprir nosso papel como institui«;:ao de ensino, colecionamos hist6rias de sucesso de nossos
alunos ao lan«;:ar empreendedores bem preparados e lideres que se destacam entre os mais
disputados executivos do mercado.

Nossa filosofia de ensino concilia 0 mais avan«;:ado estagio do conhecimento academico disponivel,
com a melhor didalica e visao aplicada aos neg6cios para desenvolver 0 pensamento estrategico e
empreendedor voltado para 0 mercado.

Prezamos pelo rigor academico e por uma abordagem plural e pragmatica. Acompanhamos as
necessidades do mercado e do pais e queremos atende-Ias por meio de cursos com conteudo e
metodologia renovados constantemente.

Ha mais de qualro decadas, percorremos uma trajet6ria de expansao continua e coerente com
nossas exigencias de qualidade.
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• 0 Ibmec obteve 0 grau maximo (IGC = 5) no indicador do MEC relacionado a qualidade de
institui~6es de educa~ao superior que considera, na sua composi~ao, a qualidade dos
cursos de gradua~ao e de p6s-gradua~ao.

• Nossos MBAs abertos sac certificados pela Association of MBAs (AMBA), associa~ao
internacional inglesa, que garante a excelencia de ensino dos MBAs existentes em todo 0

mundo.

voces/a Association
ofMBAs

Alguns dos Nossos Clientes

LOJAS AMERICANAS kmi!
E~
endesa

Sotreq tm

R
Bradesco

Mills
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o investimento para a realiza~ao do curso de Pas Graduac;;ao Lato Sensu em Mercado de
Capitais e de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais) para uma turma de ate 35 alunos,
para pagamento realizado em 18 mensalidades iguais e consecutivas.

Abaixo, um detalhamento deste valor para 0 programa:
• 468 horas;
• 30 horas de prepara~ao do conteudo das disciplinas e dos materiais de apoio;
• Entrevista de sele~ao com cada um dos participantes com a finalidade de alinhar as

expectativas do participante ao programa de P6s-gradua~ao;
• 18 horas em reuni5es de customiza~ao (presencia is e/ou a distancia);
• Coordena~ao academica;
• Coordena~ao tecnica;
• Monitoria;
• Material didatico (apostila impressa por disciplina);
• Coffee-break;
• Kit Boas-Vindas;
• Emissao de Certificado (para alunos que cumprirem os requisitos minimos);

Requisitos necessarios para a realizaC;;ao do programa de responsabilidade do cliente:
• Sele~ao dos alunos, com envio de listagem de participantes, ate 15 dias antes do inicio do

curso;
• Preenchimento das Fichas de Cadastro Ibmec para todos os participantes do curso, ate 7

dias antes do inicio do curso;
• Comunica~ao imediata no caso de altera~ao dos participantes, com preenchimento das

respectivas fichas e documentos no caso de novos entrantes.

Forma de Pagamento:
• 0 pagamento sera parcelado em 18 mensalidades iguais e consecutivas, a. contar do inicio

do curso.
• Outro formato podera ser avaliado de acordo com as necessidades especificas do c1iente

para viabilidade do projeto.

"A validade da presente proposta esta condicionada a observancia, pela CVM, de
todos os requisitos e procedimentos legais para a contrata9ao de prestadores de
servi90s e a aceita9ao, pelo Grupo Ibmec, das condi90es contratuais, eis que estes
nao foram disponibilizados ate 0 momenta da apresenta9ao desta proposta. 0 Grupo
Ibmec se reserva, pois, 0 direito de declinar da presente proposta ou de desistir da
contrata9ao, sem que isto configure qua/quer tipo de infra9ao legal".
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Equipe do Projeto

• 01 Coordenador Academico de Curso.
• 01 Coordenador Tecnico.
• 21 Professores.
• 01 Assistente Academico.
• 01 Assistente Operacional.
• 01 Monitor.

Luiz Claudio Gutierrez Duarte
lu iz.duarte@ibmecrj.br

Doutorando em Planejamento Energetico pela Coppe/UFRJ Mestre em Engenharia de
Produr;ao pela UFF, especialista em Planejamento Energetico e Bacharel em Engenharia
Eletrica e Economia. Possui 25 anos de experiencia no setor de Energia Eletrica na area de
Planejamento de Expansao da Gerar;ao de Energia Eletrica, tendo prestado servir;o a diversas
empresas como Eletrobras, Petrobras, Iberdrola, Marte Engenharia etc. Atualmente, e
Coordenador Academico do IBMEC/Solur;5es Corporativas. Credenciado junto a Agencia
Nacional de Energia Eletrica - Aneel para avaliar projetos de P&D. Professor de Finanr;as em
cursos de MBA e de Graduar;ao. Tem como areas de interesse: Sistemas Dinamicos, Jogos
de Opr;5es, Finanr;as Comportamentais, Economia Ecol6gica e Modelos Energeticos.

Valesca da Silva
valesca. silva@grupoibmec.com.br

Formada em Gestao de Recursos Humanos pela Universidade Metodista, MBA em Gestao
Empresarial pela BSP - Business School Sao Paulo. Atuou como Gerente Regional na BPI do Brasil,
empresa francesa, sendo responsavel por grandes programas de reestruturar;ao prganizacional e
outplacement em projetos nas empresas Brasil Telecom, Avon, Whirlpool, Volkswagen, Visanet,
Bombril, entre outras. Atuou como Gerente de Relacionamento no grupo Laureate, sendo
responsavel pela captar;ao e gestao de c1ientes corporativos, negociar;ao e venda de programas de
MBA In Company. Atualmente e Consultora de Neg6cios dos Program as Corporativos do Ibmec RJ.
Contato Comercia!: (21) 4503-4209.

Gestor Nacional de Solu90es Corporativas e
Online

Antonio Carlos Kronemberger
antonio. kronem berger@grupoibmec.com.br

Mestre em Administrar;ao pelo IBMEC, MBA em Marketing pela Fundar;ao Getulio Vargas,
especialista em Gerencia de Recursos Humanos e Bacharel em Administrar;ao. Atualmente e Gestor
de Parcerias, de Neg6cios e Professor nos programas de p6s-graduar;ao do Ibmec Diretor da
KRONIKA Consultoria e Treinamento Empresarial e Educacional Ltda. Sua experiencia profissional
inclui 26 anos de atuar;ao como gerente e diretor de marketing em empresas de nivel nacional,
particularmente nos setores educacional e editorial, onde foi, durante 12 anos, s6cio de uma editora
lider nacional. Co-autor do Livro Marketing em Organizar;5es de Saude, Ed. FGV, Rio de Janeiro,
2010. Consultor e palestrante nas areas de gestao empresarial, educacional e marketing. Autor de
artigos publicados em congressos nacionais e internacionais.

mailto:duarte@ibmecrj.br
mailto:silva@grupoibmec.com.br
mailto:berger@grupoibmec.com.br
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MS I FUN DO MUNICIPAL DE SAUDE; CNPJ 1).271.688/0001.60;
CTR 815875 I 1022.508·04 I 2014 I MINISTERIO OA SAUDE I
CAIXA; Objeto REFORM A DE UNIDADE DE ATENCAO ES·
PECIALIZADA EM SAUDE; Prog"""a APERFEICOAMENTO
SUS EST RUT ATENC BAS SAUDE; Valor: RS 612.000.00; dos
rccursos: RS 300.000.00. correrllo a conla da Unillo no cxcrcicio de
2014. UG 250107. Gcstilo 0001. Programa de Trabalho
10302201585350052. NE 2014NE800688. de RS 312.000.00 a conta
de contrapartida. Vigcncia 3111112017 - Dala: c Assinaturas:
3111212014. AN ORE MENOONCA MACHAOO. OALILLA CA·
THERINNE MATOS BATISTA. JOAo SOARES OE OLIVEIRA.

GERENCIA EXECUTIVA GOVERNO
CRICIUMA - SC

EXTRATO DE C01'TRATO

MAPA I MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL . SC; CNPJ
82.777.319/0001·92; CTR 80471) 12UI4 I MINISTERIO DA AGRI·
CULTURA. PECUARIA E ABASTECIMENTO I CAIXA; Objeto
Aquisi.;ilo de Patrulha Agricola Mecani7..ada; Programa PRODESA;
Valor: RS 135.000.00; dos rccursos: RS 126.750,00. correrilo a conta
da Uniilo no excrcicio de 2014. UG 135098. Gcsllo 0001. Programa
de Trabalbo 20608201420ZV 0042. NE 2014NE800183. de
10/0612014 c RS 8.250.00 a conla de contrapartida. Vigcncia
01/0712016· Data c Assinaturas: 31/12/2014. ROBERT KENNEDY
LARA DA COSTA. WILSON JOSE DE SOUZA.

EXTRATO DE C01'TRATO

MTUR I MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL . RS; CNPJ
87.893.111/0001·52; CTR 0 II MINISTERIO DO TURISMO I CAI·
XA; Objclo Constru~ilo do Centro de Convcny6es - 33 clapa. ; Pro-
grama MTURllnfraeslrutura Turistiea; Valor: RS 1.020.000.00 ; dos
recursos: RS 1.000.000.00. corrcrno a conta da Unillo no exercicio de
. UG 540007. Gest30 0001, Programa de Trabalho 23695207610VO
0001, NE 2014NE801061, de RS 1.000.000.00 e ItS 20.000.00 a
conla de conlrapartida. Vigcncia 30/12/2015 - Dala e Assinaturas:
31/12/2014. ADILSON CHRISTOVAM • JOSE DANIEL RAUPP
MARTINS.

GERENCIA EXECUTIVA GOVERNO PORTO
ALEGRE - RS

Cootralo de Repassc nO 1011051-63. Contratanle CAI-
XNMTUR. Contratado SECRETA RIA DO TURISMO DO ESTADO
RS. DOU de 31/1212014. seello 3. pagina 70. onde se Ie Prorroga
Vigcncia: 30/0612015. leia-se Prorroga Vigcneia: 30/12n015.

Contrato de Repasse n° 1011638-22. Conlralante CAI-
XNMTUR. Conlratado SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO
RS. DOU de 31/12/2014. seello 3. pagina 70. onde se Ic Prorroga
Vigcncia: 30/0612015. leia-se Prorroga Vigcncia: 30/12n015.

Conlrato de Repasse n° 1006481-00. Contratante CAI-
XNMTUR. Contra13do SECRETA RIA DO TURISMO DO ESTADO
RS. DOU de 31/1212014. sce30 3. pagina 70. onde se Ie Prorroga
Vigencia: 3010612015. leia-se Prorroga Vigencia: 30/12nOI 5.

GERENCIA EXECUTIVA GOVERNO
SANTA MARIA - RS

Extrato de Contrato de Repasse eelebrado entre a Unillo Federal. por
meio do(s) Gestor(cs) abaixo identificado(s). representado(a) pela
Caixa Economica Federal. CNPJ 00.360.305/0001-04 c o(s) scguin-
te(s) conlratado(s): MAPA I SINIMBU RS; CNPJ:
94.577.632/0001.66; CTR: 809879/20141 MAPA I CAIXA; ObjelO:
IMPLEMENTOS AGRiCOLAS; Programa: PRODESA; Valor: RS
101.250.00: dos recursos: RS 97.500.00. corrcr30 a conla da Uni30 no
excrcicio de 2014. UG: 135098. Gest30: 00001. Programa de Tra-
balho: 20608201420ZVOOOI. NE: 2014NE801408 de 1110712014 e
RS 3.750.00 a conta de contrapartida. Vigeneia: 3111212016 - Dala e
Assinaturas: 31/1212014. Antonio Carlos Barasuol e Clairton Weg-
mann.

MAPA I JULIO DE CASTILHOS· RS; CNPJ: 88.227.756/0001·19;
CTR: 80880) I 2014 I MAPA I CAIXA; Objeto: AQUISICAO DE
EQUIPAMENTO PARA PATRULHA AGRICOLA; Programa:
PROG. APOIO AO DESE. DO SETOR AGROPECUAR; Valo" RS
122.750.00; dos recursos: RS 110.000.00. correrno a conla da Uni30
no exercicio de 2014. UG: 135098. Ges130: 00001, Programa de
Trabalho: 20608201420ZVOOOI, NE: 2014NE801397 de 11/07/14 e
R.\..12.750.oo a conla de contrapartida. Vigeneia: 31/12/2016 - Data e
Assinaluras: 3111212014. Anlonio Carlos Barasuol e Vera Maria
Schomes Dalcin.
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GERENCIA EXE{:UTlVA HABITA<;:Ao
UBERLANDIA - MG

EXTRATO DE C01'\,I:1'IO

Extrato de Convenio para ressarcimento de recursos celebrados entre
Caixa Economica Federal. CNPJ 00.360.305/0001-04 e 0 seguinte
eonveniado: Convenio Padr30 TIS Programa Minha Casa Minha
Vida PMCMV Recursos FARlMunicipio de ltuiutabaIMG: CNPJ
18.457.218/0001-35; O~rae30 0396.529-42. no ambito do Pr0S!"ma
Minha Casa Minha Vida - FAR. para a realiza~30 das ativldades

~~ne~~i~f~a~~il~r~~:~~ell Tn~b~~~i~;,i~a~'e n~l~i~~~be~&l~e~~Ov~~;
de RS35 1.000.00 (trezenlos e cinquenta e Ulll mil reais). com vigcncia
de 16 de dezembro de 2014 a 16 de dezembro de 2015. finnado em
16 de de7..embro de 2014 assinado por Clayton Rosa Carneiro e Luiz
Pedro Correa do Canno.

Extralo(s) de Contrato(s) de Repasse celebrado(s) entre a Uni30 Fe-

~~~. ::1~ C~ii~ad~~n~~i~ar(Fsld~~txc~i~nt~~~gt<3~5;~~~~ta;

m>Br~~~~(~N~~n~~~:1~~4~V_~0~ ~vr~~~~~P2~1~~E~~:
NISTERIO DO TURISMO I CAIXA; Objeto Conslrue30 do Centro
TUristico e Cultural; Programa TURISMO; Valor: RS 250.000.00; dos
rccursos: R$ 243.750.00. correr1to a conla da Uni110no exereicio de

~~~~520~~1 oJri&~r N~es~314~~gb46;ros~anI18106~io IJra~al~$

~~~~~~ra~: e~~~~21d2eOlc~n~A~~~~ Xia~n~rldOC~~~rIS. ~~~O
DO CARMO DIAS.

GERENCIA EXECUTIVA GOVERNO BAURU - SP

RETIFICA<:,\U

Contrato de Repassc n° 0306014·38/2009. Contralanle CAI-
XNME. Contratado PM GuaimbClSP. DOU de 16101n015. see30 3.
pagina 90. onde se Ie: Alt. Vig.: 20/04/2015. leia-se Alt. Vig.:
20/07/2015.

COMISsAo DE VALORES MOBILlA.RJOS

N° Processo: RJ·2014-1193&.
INEXIGIBILIDADE N° 1712014. Contratanle: COMISSAO DE VA-
LORES MOB1LlARIOS -CNPJ Contratado: 04298309000756. Con-
tratado : GRUPO IBMEC EDUCACIONAL S.A -Objeto: Presla~30
de servi~os de apcrfeil;oamento de pessoal. Fundamenlo Legal: Lei
n.O 8.666/93. Vigcncia: 1210112015 a 11/0112018. Valor Total:
RS580.000.00. Fonte: 174017176 - 2014NE800595. Data de Assi-
natura: 26/1212014.

CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES
FINANCEIRAS

SECRETARIA-EXECUTIVA

EOITAL DE Ii\"TIMA<;AO

PROCESSO ADMINISTRATIVO PUNITIVO N"
11893.00008712014·38
INTIMADOS: EZ MULTIMARCAS LTDA. (CNPJ N°
04.562.300/0001·15). FABIO ZANETIC VIDULIC (CPF N°
268.862.758·95) e EMILIO ZANETIC VIDULIC FILHO (CPF N°
129.360.978·19).
MOTIVO: em raz30 das ocorrencias "desconhecido". "nllo encon-
trado" e "n110procurado" quando das tentativas de enlrega das in-
timaeOcs posta is.
FINALIDADE: inIimar as partes. para. querendo. apresentar defesa
no Processo Administrativo Punilivo - PAP aeima. instaurado com
base no artigo 17 do Estatuto do COAF. aprovado pc10 Deerelo n°
2.799. de 8/10/1998. c tendo em vista as conc1us3es do procedimenlo
de Averiguae30 Preliminar nO 32.038. elll ra7.Aodos fatos a seguir
descritos: nllo atendimento as requisi~6cs fomllliadas pelo COAF na
pcriodicidade. fonna e condieOes por ele eSlabelecidas. tendo em vista
o nAo encaminhamcnto de documenlOS eomprobatorios dos meios de
pagamento correspondentes ao montanle de RS 2.652.873.46 em 9
(nove) operaecks com veiculos usados. confonne indicado no re-
lalorio de averigua~.lo preliminar. See30 V. item 2.1.1.1.2.2: infrae30
ao artigo 10. inciso V. da Lei nO 9.613. de 3 de marco de 1998.
eombinado com 0 artigo II da Resolue30 COAF n° 25. de 16 de
janeiro de 2013. 0 Processo Administrativo Punilivo. em cujo pros-
seguilllento s1'l0 assegurados 0 contraditorio e a ampla defesa. tera
eontinuidade indepcndenlemente do comparecimento ou lllanifesta~110
dos intimados e encontra-se it disposie1to das partes ou de proeurador
devidamente constituldo. na sede do COAF. localizada no Selor de
Autarquias Sui. Quadra 1, Lote 3-A. CEP: 70070-010. Brasilia (OF).
nos dias theis. das 9h30 as IIh30 e das 14h30 as 17h30.
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Conlrato n° 021n014. Conlralante: Emprcsa Gestora de Ativos -
EMGEA. CNPJ nO 04.527.335/0001-13. Contratado: UNILEG Co-
mercial EIRELI-ME. CNPJ n° 17.026.517/0001·52. Objcto: Aqui-
sieAo de computadores portateis uhrafinos. para atender as neccs-
sidades da EMGEA. Valor eSlimado Global: RS 75.050.00. Vigcncia:
15.01.2015 a 14.01.2016. Dala da assinatura: 15.01.2015. Assina-
turas: Josemir Mangueira Assis. pela Conlratante e Renata Aparecida
Junta Legnari. pela Contratada.

ContT3to nn 02312014. Contratante: Empresa Gestora de Ativos -
EMGEA. CNPJ nO04.527.33510001-13. Conlralado: NJV Itnportae30
e Exporta~i\o LTDA - EPP. CNPJ n° 16.631.998/0001·62. Objeto:
Aquisie30 de Modulos de Memoria. marca DELL. para atender as
necessidades da EMGEA. Valor eSlimado Global: RS 25.800.00. Vi-
genda: 15.01.2015 a 14.01.2016. Data da assinatura: 15.01.2015.
Assinaturas: Josemir Mangueira Assis. pcla Contratantc c Polliana
Karidja de O. Morais. pcla Contratada.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL

SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA
COORDENA<;:AO-GERA.L DE PROGRAMA<;:Ao

E LOGISTICA

No aviso de Iicitae30. Preg30 N° 1/2015 publicado no D.O.U
de I6I0In015. See30 3 Pag. 101 . Onde sc Ie: Processo nO:
1244072056201407. Leia-se: Processo nO: 12440720569201407.

(SIDEC· 16101/2015) 170010-00001·2015NEOOOOOI

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA 2' REGIAO
FISCAL

ALFANDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
NO PORTO DE BELEM

Numero do Contrato: 0001912011. subrogado pelaUASG: 170218 -
DELEGACIA DA REC.FWERAL EM
BELEMIPA.
N° Pn)Ccsso: 14346000011201235.
PREGAO SISPP N° 1012011. Contratante: MINISTERIO DA FA·
ZENDA -CNPJ Contralado: 07270170000135. Contratado DCN
DESTAC CONSERVADORA NACIO AL ·LTDA • ME. Objeto:
Alterae30 da represenlae30 legal da Um30 no conlralo. que passari a
ser exercida pc-Ia INTERVENJENTE - Supcrintendcncia da Recei-
laFederal do Brasil na za Regi30 Fiscal - passan-do esta. doravante.a
ser denominada CONTRATANTEFundamento Legal: Art. 58. ineiso 1
da Lei 8666/1993. Portaria SRRF02 Nn 533. de 23/09/2014. Vigcneia:
13/01/2015 a 31/1212015. Data de Assinatura: 13/01/2015.

Numero do Contrato: oo004n014. subrogado pclaUASG: 170217 -
SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL
2A.RF/PA.
N° Processo: 10215720709201477.
PREGAO SISPP N° 112014. Conlratante: MINISTERIO DA FAZEN-
DA -CNPJ Contratado: 1&115305000104. Contratado: PLLENO AR-
QUITETURA E CONSTRUCOES ·EIRELI . EPP. Objeto: 0 pre·
sente Tenno Adilivo visa alterar a Clausula Quinla. Paragrafo De-
cimo. que trala da vigeneia do conlralO. Fundamento Legal: Lei
8.666/93. Vigeneia: 08/01/2015 a 30/03/2015. Dala de Assinalura:
08101/2015.

(SICON· 16101/2015) 170010-00001·2015NE800001

EXTRATO DE TERMO ADlTlVO 1" 1/2015 - UASG 170217

Numero do Conlralo: 0000512014. subrogado pclaUASG: 170217 -
SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL
2A.RF/PA.
N° Processo: 10215720728201401.
PREGAO SISPP N° 2/2014. Contratantc: MINISTERIO DA FAZEN-
DA -CNP J Contratado: 18115305000104. Contratado : PLLENO AR-
QUITETURA E CONSTRUCOES ·EIRELI . EPP. Objeto: 0 pre·
sente tenno Aditivo visa alterar aClausula Segunda.lV (Cronograma
de Execue30). e 0 paragrafo Decimo. da Clausula Quinta. alterando a
vigeneia do contralO. Fundamento Legal: Lei 8.666193 . Vigcneia:
30/12/2014 a 31/03n0l5. Data de Assinatura: 30/1212014.
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MINISTERIO DA FAZENDA - MF
COMISSAO DE VALORES MOBIUARIOS - CVM

Rua Sete de Setembro, 111, 28Q andar - Bairro Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP20050-901
(21)3554-8676 - www.cvm.gov.br

A Superintendente Administrativo-Financeira, tendo em vista a delegac;ao de
competencia conferida pela PORTARIA/CVMJPTE/nol08, de 1° de novembro de 2011,

RESOLVE:

Art. 1° - DESIGN AR 0 servidor LELLIS HUMMENIGG CREMONEZ TA VEIRA,
matricula SlAPE n° 0212588 e CPF n° 114.478.047-08, para acompanhar e fiscalizar, como titular, a
execuc;ao do Contrato CVM n° 44/2014, celebrado entre a COMISSAO DE VALORES
MOBILIARIOS eo GRUPO IBMEC EDUCACIONAL S/A, CNPJ n° 04.298.309/0007-56, que tern
por objeto a prestac;ao de servic;os de aperfeic;oamento de pessoal.

Art. 2° - DESIGNAR 0 titular da CAP, para acompanhar e fiscalizar, como substituto, a
execuc;ao do contrato acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.

Art. 3° - Esta PortaIia entra em vigor na presente data e teni vigencia ate 0 vencimento
do contrato e de sua garantia, quando houver.

•
· ·9asslnalUta W

eleHOnic.a

Documento assinado eletronicamente pOl'Tania Cristina Lopes Ribeiro, Superintendente,
em 10/02/2015, as 17:27, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

http://www.cvm.gov.br

